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Poel, M. (EWI); Spikker - Sieverink, B. (CES); Salm, C. (EWI); Passel, P. van (CTW); Akker,
H.J.A. op den (EWI); Kolkmeier, J. (Jan, Student M-HMI); Lammers, F.G. (Frank, Student
B-CREA); Nibbelke, V. (Vincent, Student M-HMI); Haan, S. de (Sophie, Student B-CREA);
Faber, E.J. (EWI)
RE: olc
OER HMI; OER concept

Het probleem van de OERs is in mijn ogen het volgende
Bij mijn weten zijn er twee subcommissies ingesteld, die met mij naar de OER zouden kijken.
Ik heb aan de subcommissie voor HMI een concept toegestuurd met een lange reeks vragen (op 19 april)
Ik heb aan de subcommissie voor CreaTe een concept toegestuurd met een meer algemeen verzoek om commentaar.
(op 23 april)
Op dat laatste concept (CreaTe) heb ik 1 reactie mogen ontvangen. Van Erik.
Op het eerste concept is geen enkele reactie gekomen.
De opvatting van de voorzitter dat ik geen werkbare stukken heb aangeleverd, leg ik naast mij neer.
Er is meer dan voldoende gelegenheid geweest voor de subcommissies om zich over mijn voorstellen en vragen te
buigen.
Dat had heel goed tot werkbare stukken kunnen leiden.
En eigenlijk beschouw ik het concept voor de OER CreaTe, zelfs bij het ontbreken van commentaar van de
subcommissie, als een goed concept. Een discussie over de OER CreaTe aan de hand van alleen het commentaar van
Erik was zinvol geweest. Erik’s commentaar is doordacht en steekhoudend (en ik was het niet overal mee eens, maar
dat is van ondergeschikt belang)
Ik vraag vergiffenis voor het feit dat ik in de veronderstelling verkeerde dat Mannes alleen in de subcommissie voor HMI
zat, en niet ook in die voor CreaTe.
Groet
Gerrit
PS het is maar goed dat mijn oude vader dit niet meer hoeft mee te maken.
From: Poel, M. (EWI)
Sent: woensdag 13 mei 2015 8:28
To: Spikker - Sieverink, B. (CES); Salm, C. (EWI); Passel, P. van (CTW); Akker, H.J.A. op den (EWI); Kolkmeier, J. (Jan,
Student M-HMI); Lammers, F.G. (Frank, Student B-CREA); Nibbelke, V. (Vincent, Student M-HMI); Haan, S. de (Sophie,
Student B-CREA); Hoeven, G.F. van der (EWI); Faber, E.J. (EWI)
Subject: RE: olc

Beste leden van de OLC,
Het probleem met de OER’s is dat er nog geen semi-definitieve versie ligt die we kunnen bespreken. De
laatste email van Gerrit wat betreft de OER HMI en Create bevat alleen werkdocumenten die in mijn opinie
nog niet volledig genoeg zijn om te bespreken in de OLC..
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Gezien het overlijden van de vader van Gerrit heb ik ook geen idee wanneer we een meer volledige OER
kunnen verwachten.
Mvg.
Mannes
++++++++++++++++++++++++++++++
Mannes Poel
Dept. of Computer Science
Human Media Interaction group
University of Twente
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands
email: m.poel@utwente.nl
skype: mannes.poel
tel: +31-(0)53-4893920
From: Spikker - Sieverink, B. (CES)
Sent: dinsdag 12 mei 2015 15:55
To: Salm, C. (EWI); Poel, M. (EWI); Passel, P. van (CTW); Akker, H.J.A. op den (EWI); Kolkmeier, J. (Jan, Student MHMI); Lammers, F.G. (Frank, Student B-CREA); Nibbelke, V. (Vincent, Student M-HMI); Haan, S. de (Sophie, Student BCREA); Hoeven, G.F. van der (EWI); Faber, E.J. (EWI)
Subject: olc
Importance: High

Beste leden
Vandaag was de opkomst bij de OLC erg laag door verschillende omstandigheden. Daarom zijn de OER HMI en Create
niet besproken alsmede Evaluatie module 6 niet. Voor 4 juni moet er een advies zijn vanuit de OLC voor de OER maar
voor zover ik heb begrepen is er nog geen actie ondernemen mbt de subcommissies om de OER te bespreken. Ik zou
jullie derhalve dan ook willen verzoeken met spoed een afspraak te maken om de OER’s te bespreken. Ik zal eind mei
een extra OLC gaan inplannen (doodle volgt) om de OER’s te bespreken. Wellicht dan de OLC van begin juni kan komen
te vervallen omdat dat zo snel erna volgt maar daar moeten Gerrit en Mannes even naar kijken.
Doodle volgt dus en Graag met elkaar om tafel omtrent de OER.
OER HMI
OER CreaTe

Mannes, Rieks, Vincent en Jan
Cora, Pepijn, Erik, Sophie, Frank

Met vriendelijke groet,
Barbara Spikker-Sieverink
Medewerker CES/BOZ-EWI Universiteit Twente
T: 053-4894604
F: 053-4894888
E: b.sieverink@utwente.nl
Kamer: Citadel H429
- werkdagen: dinsdag, woensdag, donder- en vrijdagochtend
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