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Datum: 14 december 2016 5 

Aanwezig 
Voorzitter: Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman 
OLC-leden: Dr.ir. R.G.K.M. Aarts, dr.ir. N.P. Kruyt, dr.ir. S. Perdahcioglu,  

dr.ir. M.B.  de Rooij, dr. G.G.M. Stoffels (vanaf 10.15),  
dr.ir. T.H.J. Vaneker, J. Franken, F. Krekt, G. Nijensteen,  10 
S.A. van Leeuwe, R.J. Overmeen, R. Swiersema 

 
Permanente gasten: M. Van den Berg, Prof.dr.ir. A. De Boer (vanaf 10.17)  
Notulist: R. Busscher 
 15 
Verslag 228e Opleidingscommissievergadering 14 december 2016  
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 20 
vastgesteld.  
 

2. Notulen 227e OLC-vergadering, OLC-WB 700-v_CONCEPT  
Tekstueel:  
H.J.F.M. Koopman is geen permanente gast maar voorzitter. R. Aarts was wel degelijk 25 
aanwezig.  
 
Naar aanleiding van / actielijst:  
Het vergaderschema is naar iedereen gestuurd en in de agenda gezet. 
 30 
(G. Stoffels neemt om 10.15 uur deel aan de vergadering.) 
 
Actiepunt 41: FR notulen; hierover is niets bekend. G. Stoffels zal T. Holtkamp naar de stand 
van zaken vragen.  
 35 
Notulen zijn goedgekeurd met bovenstaande wijzigingen. 
 

3. Mededelingen 
G. Nijensteen is er voor de één-na-laatste keer, F. Krekt wordt de nieuwe vice-voorzitter, er 
moet een nieuw lid komen, het liefst een eerstejaars. Ook R. Overmeen stopt er binnenkort 40 
mee, ook hiervoor moet een nieuw lid worden geworven, gezocht wordt naar een bachelor 
student die bijna klaar is. Tijdens de volgende vergadering moet het nieuwe OLC-lid erbij zijn, 
die vergadering is gepland op 25 januari a.s. 
 
(A. de Boer neemt om 10:17 uur deel aan de vergadering.) 45 
 
Actie A. De Boer: Er is besloten één van de evaluatiemodellen te gebruiken voor de 
panelgesprekken. M. Duyvestijn stelde voor dit conform de CiT stijl te gaan doen. Het 
panelgesprek moet aan het eind van elk kwartiel plaats gaan vinden, eventueel is dit tijdens 
het eerste deel van een college mogelijk. Doel is om een open gesprek te voeren, met een 50 
groep studenten. Actie: M. Duyvestijn gaat dit opzetten.  
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4. Zelfevaluatierapport van SET (bijlage) 
 55 

T. van der Meer is sinds 13-12-2016 officieel met pensioen. De laatste versie van het 
evaluatierapport is pas 13-12-2016 aangeleverd, de leden worden verzocht om goed naar het 
rapport te kijken en commentaar zo spoedig mogelijk aan te leveren bij T. van der Meer, hij 
gaat deze actie afronden.  

 60 
Besproken opmerkingen: 
Algemeen: er moet opnieuw naar de taal gekeken worden.  
In het begin wordt vaak hetzelfde gezegd, de toegevoegde waarde hiervan is onduidelijk. 
Volgens J. Franken is de studielast niet goed verdeeld, in tegenstelling tot hetgeen in de 
evaluatie staat vermeld. Tevens is er volgens het voorlopige rapport na het eerste kwartiel 65 
een consult over het afstuderen, maar dat heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden.  
Het is niet bekend wat Strategic Niche management is. Er staat overal NICE, dit moet 
aangepast worden.  
De tabellen moeten netter, ze zijn nu onduidelijk en verwarrend en bij sommigen staan 
verwijzingen verkeerd. De laatste 20% moet worden gespecificeerd, het is onduidelijk wat er 70 
hiermee gebeurd is. Toegelicht wordt dat tabellen door de NVAO worden voorgeschreven.  
Bij tabel 10 blz 27 wordt het responspercentage niet genoemd.  
De eis omtrent het vinden van een relevante baan wordt niet gehaald, maar daar wordt niet 
op teruggekoppeld.  
Op bladzijde 31 worden twee vakken geschrapt; maar deze vakken blijven bestaan en 75 
kunnen als electives gekozen worden. 
Er wordt opgemerkt dat in de sterke punten staat dat de opleiding technisch is, maar in de 
nieuwe opzet wordt het minder technisch? 
Het plaatje van de faculteitsstructuur klopt niet en is zeer onduidelijk.  
Er wordt gesteld dat internships en theses door alle faculteiten kunnen worden aangeleverd. 80 
Dit zijn EWI, BMS, ET (CTW) en TNW, maar EWI staat niet bij de faculteiten van de courses. 
De stelling ‘All the faculties’ is onjuist, het ITC wordt niet genoemd.  
Verder is er nog een leestechnische opmerking over tabel 4 pagina 18: hier moet de hele tijd 
heen en weer worden gebladerd tussen bladzijden. Ook staat er onder 2.2 ‘table below’, en 
dat vindt men storend. Bij de tabel moet worden vermeld ‘intention of the programme.’  85 
De leden worden verzocht om meer opmerkingen te mailen naar T. van der Meer, met  
G. Stoffels in de cc. 
 

5. Minor mogelijkheden matrix (bijlage) 
Algemeen:  90 
De minoren bestaan uit HTHT minoren en aanschuifminoren. Aanschuifminoren zijn modules 
waar studenten van andere opleidingen aan deel kunnen nemen als minor. 
 
Tijdens de bespreking van de matrix worden de volgende opmerkingen geplaatst: 
Bij WB worden veel opties geblokt. BMT en Scheikunde doen erg moeilijk over instroom van 95 
andere studenten en het vervangen van vakken waar sprake is van overlap. De meeste 
minoren worden geblokt vanwege een overlap bij wiskunde.  
 
G. Stoffels geeft aan dat er nog eens per minor naar de mogelijkheden gekeken zal worden. 
Studenten kunnen trouwens altijd een verzoek indienen, ook als er officieel geen 100 
mogelijkheid is voor het volgen van een bepaalde minor.  
 
Onder de minoren die door ET (CTW) worden aangeboden zijn bij TNW de ingangseisen bij 
3 opleidingen weggevallen. Het is onduidelijk of dit bewust is.  
Bij New Media en Smart Technology is de eis van basiskennis programmeren weggevallen. 105 
Het is onduidelijk of dit bewust is.  
Scheikunde MOD6 moet ook worden geblokt. 
Elektrotechniek en Informatica zijn kennelijk de populairste aanschuifminoren, maar staan 
niet open in zowel de oude als nieuwe matrix (ivm overlap met eigen programma). Dit is niet 
met elkaar te rijmen en moet worden uitgezocht. Actie: G. Stoffels  110 
Modules 1+2 bij Electrotechniek staan niet open, kennelijk heeft Elektrotechniek dit zelf 
gedaan. Er is onduidelijkheid hierover, omdat er wel degelijk wb studenten aan de module 
deel hebben genomen. 
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Nieuwe minoren: het is onduidelijk of die open staan voor WB (i.v.m. overlap). Zo heeft 
‘Going Viral’  b.v. de onderdelen Academische Vaardigheden en Statistiek. De nieuwe 115 
minoren worden opengesteld. 
De Communicatiewetenschappen minoren blijven gewoon open. 
Transportverschijnselen van Scheikundige Technologie gaat dicht.  
Vanuit GZW staan twee minoren dicht. Het is onduidelijk of die wel of niet open moeten.   
 120 
In totaal volgen 16 uit de 100 studenten een aanschuifminor. De meesten doen ‘Software 
Systems’.  
 
A. de Boer geeft aan dat het hele minor beleid wordt geëvalueerd, en dat de huidige 
discussie mogelijk irrelevant wordt. 125 
 

6. Onderwijszaken 
De tussentijdse BSA adviezen zijn verstuurd. De helft was positief, ¼ neutraal en ¼ negatief. 
Positief advies = kwartiel 1 gehaald. Neutraal = studenten die met 1 herkansing de module 
nog kunnen halen. 130 
Dit is minder goed dan vorig jaar. Het hoogste modulecijfer was een 7,73, er waren maar een 
paar afgeronde 8-en en 6-en. Bijna alle studenten hebben een 7 gehaald. Ook bij Statica was 
het resultaat significant slechter, terwijl de toets vergelijkbaar was met vorig jaar. 
Vorig jaar ging de eerste module beter, maar de tweede module ging een stuk slechter dan 
de eerste. Er moet worden afgewacht wat er dit jaar in MOD02 gaat gebeuren voordat er iets 135 
gezegd kan worden.  
 
Volgens de kieswijzer doet WB (Enschede) het even goed als Eindhoven, beter dan Delft. 
Maar Delft krijgt de meeste aanmeldingen. Studenten die in Delft willen studeren moeten 
minstens een 8 voor wiskunde B hebben. 140 
Tijdens de Open Dagen van WB was er maar 1 buitenlandse student (Duitse nationaliteit).  
Er zal in toekomst tijdens de Open Dagen meer in het Engels / tweetalig moeten worden 
aangeboden, met name de inleiding. De vragensessie zou tweetalig moeten. Kanttekening 
hierbij is dat sommige scholieren dan geen vragen durven te stellen. 
Ook moet er beter naar informatie voor buitenlandse studenten gekeken worden, zodat meer 145 
verteld kan worden over hoe het is om als buitenlander hier te komen studeren. 
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De uitslag van de NSE is bekend: WB scoort goed. (WB, IO en CiT scoren ongeveer 
hetzelde). Die wordt meegenomen in de keuzegids, CiT staat echter erg laag in de 150 
keuzegids.  
 

7. Rondvraag 
G. Nijensteen geeft aan dat er weinig respons was op een mail m.b.t. workshop v/d 
werkzaamheden v/d OLC. 155 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.16 uur.  
 

 160 
 

OLC Actiepuntenlijst 

  
Actie: 

opgevoerd 
per: 

streef 
datum: 

Uit te voeren 
door: 

     

 
45 

 
Uitzoeken waarom Elektrotechniek en 
Informatica minoren niet open staan 

 
14-12-2016 

 
25-01-2017 

 
G. Stoffels 

 
44 

 
Minoren: opmerkingen verwerken 

 
14-12-2016 

 
25-01-2017 

 
G. Stoffels? 

 
43 

 
Opmerkingen zelfevaluatierapport SET 
doorsturen naar T. van der Meer 

14-12-2016 
December 
2016 

Allen 

 
42 

 
Panelgesprekken opzetten 14-12-2016 25-01-2017 M. Duyvestijn 

  
41 

 
Notulen FR opvragen bij FR (OLC notulen 
worden al gedeeld)  
BOZ wijzen op FR Notulen 

08-06-2016 
14-12-2016 

Volgende 
vergadering 

B. Dekker 
 
G. Stoffels 

 
1 

Door evaluatiecommissie de vakevaluaties laten 
bespreken (n.a.v. OLC-377) 01-11-2001 

Na elke 
periode 

 

 
 
 


