To: Members programme committee CreaTe - HMI
Committee members:
Dr.ir. C. Salm, dr. M. Poel, ing. P. van Passel, dr. ir. H.J.A. op den Akker
J. Kolkmeier, F. Lammers, V. Nibbelke, S. de Haan
Others:
Dr. G.F. van der Hoeven (director)
Dr.ir. E.J. Faber (bachelorcoordinator)
B. Spikker-Sieverink (support staff, minutes)
__________________________________________________________________________________
AGENDA MEETING PROGRAMME COMMITTEE- CreaTe/HMI
MEETING NR. 44
Date:
Tuesday 14 April 2015
Time:
15.00 – 17.00 hr
Location: ZI 2126

AGENDA PROGRAMME COMMITTEE

1. Opening and announcements

2. Fixing the agenda

3. Minutes programme committee of 10 March 2015

4. Incoming/outgoing mail
Outgoing:
Incoming:
- Human Factors Schedule, lecture overview and deadlines
- Overlap between Module Web Sciences and module 7 CreaTe

5. Description module 8

6. Matrix follow up master (actionpoint 165)

7. Evaluation module 1 and 5 (actionpoint 170)

8. Evaluation module 2 and 6 (actionpoint 171)
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9. Evaluation master first semester HMI
Bijlagen:
- de vragenlijst door alle masterstudenten bij EWI opl. is ingevuld na het 1e semester (questionnaire)
- de uitkomsten van die enquête (responses)
- de punten die door HMI studenten zijn genoemd (bij de open vragen) als de sterke/ zwakke punten
(strong and weak points)
- de vakken die door HMI studenten worden genoemd met een afwijkende score (zowel positief als
negatief) (exceptional scores)
Toelichting en beoogde uitkomst: Wat we moeten bespreken zijn de documenten 2, 3 en 4. Het
algemeen document over alle masteropleidingen (summary) is meer als achtergrondinformatie.

10. OER HMI
Beoogde uitkomst en toelichting: Na de voordracht van Dirk vorige maand is het hem en Van der
Hoeven niet gelukt om aan een uitwerking te werken. Dit weekend zal het eerste concept (op basis van
de voorstellen van Dirk) worden geschreven. Ook hier geldt dat we tijdens de vergadering tot afspraken
over de procedure moeten komen.

11. OER CreaTe
Bijlagen: draft OER die nog geen officiële status heeft.
Beoogde uitkomst en toelichting: De U-Raad heeft de richtlijn van het CvB niet geaccordeerd. Er is dus
nog geen romp-OER. Waar het natuurlijk vooral om gaat is het opleidingsspecifieke deel. Daarin zal niet
vreselijk veel veranderen t.o.v. vorig jaar.Maar *de invulling van het derde jaar moet wel worden
geregeld*. Ik schrijf dit weekend een eerste concept.We gaan 15 april studenten een eerste voorlichting
geven over de plannen. We moeten tijdens de vergadering vooral afspraken maken over de procedure
die we gaan volgen om de zaken op een nette manier definitief te maken.

12. Follow Up visitation
Bijlagen: het definitieve rapport van de QANU en het werkdocument waarin de aktieplannen zijn
opgenomen.
Toelichting en beoogde uitkomst: vooralsnog ter kennisgave.

13. Questions

14. End
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