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Minutes of the PC CreaTe/HMI meeting, 13 June 2017

Committee members present:

Dr M. Poel, dr.ir. C. Salm, H.J.A. op den Akker,
F. Lammers, K.T. de Kruiff

Others present:

dr.ir. E.J. Faber (bachelor coordinator) dr. A.M.
Schaafstal (director) B. Spikker (support staff,
minutes), S. Hoekstra (listener)

1.
Opening and announcements
The meeting is opened at 14:08.
Announcements
Salm dient de vergadering om half 4 te verlaten.
Truong wordt welkom geheten. Zij zal straks Op den Akker vervangen. Zij heeft ervaring met
lidmaatschap OLC. Om 15.00 zal zij de vergadering moeten verlaten i.v.m. verplichting
elders.
De Kruiff meldt dat Ureka deze vergadering niet zal komen. Ureka zou graag vooraf willen
weten wat de OLC wil weten. Dan wellicht bekijken of het nodig is dat zij komen. (actie allen)
Hoekstra dient in haar rol als kandidaat educational affairs proto een beleidstuk te maken. Zij
deelt mede dat studenten het belangrijk vinden dat er iets wordt gedaan met de feedback van
hen bij de evaluaties. Ze oppert om een verkorte versie verbeterplan op de site te melden en
evt te mailen. De OLC is voor mailen wel huiverig aangezien iets schriftelijk wordt vastgelegd
en het niet altijd mogelijk is om alle verbeteringen door te voeren. Met het plaatsen op de site
heeft de OLC geen moeite.
Er wordt ook geopperd om in de nieuwe handleiding het oude verbeterplan te verwerken
zodat studenten ook kunnen zien dat de opleiding luistert. Hier stemt de OLC mee in. (actie
Opleiding communiceren coördinatoren-overleg)
Prognose nieuwe aanmeldingen
We zagen een gematigde groei maar dit is plots gewijzigd. De prognose is nu tussen de 125135 nieuwe aanmeldingen. Dit zal een uitdaging m.b.t. module 1 worden. Echter de groei
opent ook deuren m.b.t. deel van de westzaal.
Er ligt echter grote druk op de zalen want niet alleen CreaTe groeit. Er wordt weer over
avondcolleges gesproken om de druk te verlagen.

CreaTe/HMI programme committee 13-06-2017 no. 70

page 1

Voor CreaTe gaat deze groei nog wel een uitdaging vormen bij:
- Module 1, interactive video project
- Tutoren
- Mentoren
- Begeleiders literair project
Wellicht kan een AiO of Postdoc voor sommige functies ingezet worden.
2.
Setting the agenda
Poel stelt voor om eerst de OER CreaTe te behandelen en indien tijd toelaat punt 5. Punt 7
master OER is ter kennisgeving en hoeft dus niet besproken te worden.
Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda goedgekeurd.
3.
Minutes of the programme committee of 9 May 2017
Inhoudelijk:
Blz 2
HCI moet HCID worden
Er ontbreekt eea aan context in de notulen wordt opgemerkt.
Punt 5..Faber: there is talk….dit is onduidelijk wat er wordt bedoeld.
n.a.v.
blz 2
blz 3

2e regel
sommige studenten zien… → sommige studenten en
docenten zien…
Er wordt nog aan de OER HMI gewerkt. Voorstel is dat Poel, Schaafstal en
Van Grinsven met elkaar om tafel gaan zitten om de OER door te nemen.
(actie Schaafstal)

Action points:
208.
Blijft staan. Echter i.v.m. vertrek Ter Stal zal er ook weer naar studentleden HMI
moeten worden gezocht. Truong zal dit op zich nemen. (actie Truong)
De Kruiff weet nog niet of hij lid zal blijven en volgend jaar zal Lammers ook
afstuderen. Er zal dus eveneens gekeken moeten worden naar studentleden vanuit
Create. Dit zullen Lammers en De Kruiff op zich nemen. (actie Lammers/De Kruiff)
261.
Er zijn mogelijkheden. De OLC vindt de toegepaste wijze bij module 6 een oplossing.
Dit zal ook doorgegeven gaan worden tijdens het coördinatoren-overleg zodat dit in
andere modules ook toegepast kan worden. (actie Schaafstal/Faber)
288.
De studenten zouden graag één opzet van de handleiding willen zien. Schaafstal en
de studentleden zullen om tafel gaan om te kijken wat wenselijk is vanuit de
studenten gezien. (actie Schaafstal en studenten)
289.
Poel zal nog Bults berichten.
290.
dient nog te gebeuren.

4.
Incoming/outgoing mail
Outgoing:
Ter kennisgeving.
Incoming:
- Mail Ter Stal
- Mail Apers
- Mail S&B

ter kennisgeving
ter kennisgeving
Poel geeft te kennen naar de conferentie OLC heen
te gaan. (actie Poel)
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5.
OER CreaTe
Faber licht toe. Alles wat gewijzigd is, is voorzien van comments. Er wordt besloten hier
stapsgewijs doorheen te gaan.
ROMP OER bachelor CreaTe
Blz 13 art. 4.4 de OLC heeft moeite met dit artikel. Dit houdt in dat al op voorhand de
modules die nu draaien en niet meer gewijzigd kunnen worden omdat alles voor een jaar
vastgelegd dient te worden in de OER. De OLC zou liever zien dat vermeld staat dat een
maand voor aanvang module de informatie beschikbaar dient te zijn. Er wordt getwijfeld of de
OER nog aangepast kan worden. Derhalve moet hier volgend jaar goed naar gekeken
worden (actie Spikker). Dit ook opnemen met de andere OLC’s. (actie Poel)
Art. 4.7 lid 2

modulen blijven onbeperkt geldig. De opleidingen van EWI zitten op 1 lijn.

Art. 4.10

is nieuw artikel

Art. 6.3
is nieuw. Wij laten dit zo. De “onderwater” EC’s worden niet meegeteld bij de
BSA berekening.
Programma specifieke OER CreaTe
Pararaaf 1

- lid 3 mag geschrapt worden
- lid 8 mag geschrapt worden

Table 1 en volgend

- De N bij separate assessment wijzigen in No
- Kolom weight schrappen

Er volgt een discussie over de tabellen van de modules of dit zo uitgebreid vermeld dient te
worden. Volgens de ROMP OER dient e.e.a. voor een jaar vastgelegd te worden. De OLC
stelt voor een lid voorafgaand aan de tabellen te voegen dat de OLC met het toetsschema
akkoord gaat en de tabellen gebaseerd zijn op het vorige jaar, zodat ruimte voor verbetering
van de modules mogelijk is. Faber zal dit artikel formuleren. (actie Faber)
Er rijst ook nog een vraag over de weging en EC verdeling. Soms is de weging hetzelfde
maar verschillen de EC’s. Er wordt opgemerkt dat dit kan voorkomen doordat dit invloed heeft
op de leerdoelen. De coördinator kan verzocht worden hierover uitleg te geven. De OLC stelt
voor, indien dit gewenst is, dat dit bij de handleiding bespreking aangekaart gaat worden.
Blz 20

- lid 4 dit lid mag geschrapt worden.
- lid 6b comment hoeft niet gespecificeerd te worden omdat dit dan ook voor
de minoren gedaan dient te worden.

Blz 21

art. 1.6, 1.7 en 1.8 mogen geschrapt worden.

Blz 22

- art. 1.10 mag geschrapt worden
- art. 1.12 lid 2 mag geschrapt worden. Staat ook in ROMP OER

Blz 24

- lid 4, b4 is akkoord zoals vermeld wordt
- lid 4, b5 vermelden dat student bij Programboard verzoek kan doen.

Blz 27

comments worden goedgekeurd

Blz 28

- art. 1.23 blijft zo
- Comment 36 laten taan. Dit wordt gedaan door centrale evaluaties en
CREEC

Blz. 29

lid 3. OLC niet mee eens. Moduledossiers dienen gevuld te worden. Faber
zal dit artikel aanpassen.
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De OLC gaat akkoord met de OER indien er rekening wordt gehouden met bovenstaande
wijzigingen/opmerkingen (actie Faber) . Poel zal een schrijven eruit doen. (actie Poel)
6.
Role of the Programmecommittee
Poel licht kort toe. De OLC krijgt stemrecht en de leden dienen in vervolg gekozen te worden.
Er volgt een discussie over het uitschrijven van verkiezingen etc. Omdat er weinig tijd is wordt
besloten dit punt wederom in juli op de agenda te hebben. (actie Spikker)
7.
Master ROMP OER
Ter kennisgeving
8.
Framework moduledescriptions
In verband met tijdgebrek niet doorgenomen. Op agenda van juli vermelden. (actie Spikker)
9.
Agreement premaster packages
In verband met tijdgebrek niet besproken. Op agenda van juli vermelden. (actie Spikker)
10.
Spearheads
Wordt niet besproken i.v.m. tijdgebrek.
11.
Questions
Spikker wil weten of het vergaderschema van volgend academisch jaar (2e dinsdag van de
maand) gehandhaafd kan blijven. Vooralsnog is dit akkoord.
12.
End:
The meeting is closed at 16:40
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Actions
Action point

Status

Action taker

208. contact the person who is willing to
participate in programme committee
from IO
261. Procedure projectvakken opstellen
mb.t. herhalers in module

Blijft staan

Schaafstal

De wijze als gehanteerd in
module 6 heeft voorkeur.

Schaafstal/Faber

288. module handleiding regelen voor
inde lijst voor feedback sessie
289. doorgeven dat Salm afstudeerders
wil
290. Verbeterplan module 7 naar Creec
doorsturen
291. i.v.m. voorgenomen vertrek Ter
Stal nieuw lid/leden zoeken bij HMI
292. Wat wil OLC van Ureke weten
omtrent rol/samenstelling OLC
293. oud verbeterplan opnemen in
nieuwe handleiding. Aankaarten bij
coordinatoren overleg.
294. niet zeker of Lammers en De Kruiff
nog lid OLC blijven. Zo niet zoeken naar
nieuwe leden binnen CreaTe
295. om tafel met studentleden OLC
over opzet handleiding/hanteerbaar
voor studenten
296. conferentie OLC

Open

Schaafstal

Open

Poel

Open

faber

297. artikel 4.4 ROMP OER opnemen
met andere OLC
298. voorgestelde wijzigingen, artikelen
formulieren, comments verwijderen
OER CreaTe
299. Decaan berichten omtrent bsc
OER
300. rol OLC, Framework
moduledescriptions, agreenment
premaster packages op agenda juli

Truong
Allen
Faber/Schaafstal
Lammers/De Kruiff
Schaafstal en
studentleden
Poel gaat er heen

Poel
Poel
Faber

Is verstuurd
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SPEARHEADS
Alle resolved punten zijn er afgehaald, deze gaan niet gebeuren.

Open points
10.

Master CreaTe

In ontwikkeling,

Minutes 1201-2016

11.

Bemensing CreaTe
(afstudeerbegeleiders)

Nog tekort aan 2e beoordelaars bij
afstuderen. Er moet een mailtje
uitgestuurd worden om niet de usual
suspects te bereiken.

Minutes 1201-2016

Moeite met dit artikel. Dient de
modules voor een jaar vastgelegd te
worden. Weer in nieuwe OER ondanks
schrijven van OLC richting Apers?

Meeting juni
2017

OER opmerkingen
1

Art. 4.4 ROMP OER
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