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1. Opening
Omdat Van Dijk zich hee
eft afgemeld neemt Mein
nsma het voo
orzitterschap over. Hij opent de
vergadering
g en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag verrgadering 30
0 januari 20 13
Tekstueel:
pag 2, r. 49:: de zin “Meinsma, docen
nt van het va
ak, zou dit jam
mmer vindenn” verwijderen.
Met inbegrip
p van deze wijziging
w
word
den de notulen vastgeste
eld.
Naar aanleid
ding van:
pag. 2, r. 47
7-53: De OLD
D is van men
ning dat dit in
n het jaarvers
slag van de eexamencomm
missie moet
worden opgenomen. He
et moet in de nieuwe OER
R worden aangepast.
pag. 1, r. 46
6: De OLD ze
egt dat er nog
g geen nieuw
ws is over de
e accreditatiee. Er is wel een
e overleg in
n
Utrecht gew
weest. Meinsm
ma vraagt off er een prob
bleem is. De OLD antwooordt dat er wa
at
onduidelijkh
heid is in verb
band met de masteropleiding CME. De
D NVAO is ssceptisch ov
ver het conce
ept
3TU masterr. We zullen binnenkort
b
h oren hoe het verloopt.
De actiepun
nten worden besproken:
3: nog niet gedaan;
g
dit speelt
s
in kwa rtiel 1B.
4: nog niet gedaan.
g
5: Van Dijk is
i niet aanwe
ezig.
6: nog niet gedaan.
g
7: nog niet gedaan
g
De OLD me
erkt op dat de
e OER nu on
ngeveer klaar zou moeten
n zijn. De vooorzitter is nie
et aanwezig,
dus we kunn
nen hem niet vragen hoe
e ver hij hierm
mee is. De OER-en
O
moeeten in de jun
ni-vergaderin
ng
van de FR vastgesteld
v
worden.
w
De g
griffier zal een extra verga
adering inlasssen in begin
n mei.
3. Mededeling
gen
De OLD dee
elt mee dat er
e de laatste tijd wat zorgen zijn over de premasteer. Hierover is de vorige
week gespro
oken in de Stuurgroep.
S
H
Hij heeft dit met
m Elwenspo
oek besprokeen: er zijn ee
en beperkt
aantal modu
ules die gene
eriek zijn. Vo
oor wat betreft de premas
ster zouden w
we iets gene
erieks moeten
n
creëren, in combinatie
c
met
m homologa
atievakken. We
W moeten dit
d wel uitzoeeken, anders
s kunnen we
geen HBO-e
ers meer toelaten. Dit on derwerp kom
mt in de Stuurgroep terugg op de agen
nda. De OLD
houdt het in de gaten.
4. Brief van Breedveld:
B
verzoek aanp
passen OER
R
Breedveld stelt
s
in zijn brrief voor om d
de verplichte
e vakken van
n de specialissatie te verw
wijderen en
alleen het va
ak Philosoph
hy of Enginee
ering verplicht te stellen (voor beide sspecialisaties
s). Hij zegt dat
d
het merende
eel van de ex
xamenprogra
amma’s die worden
w
opge
esteld niet vooldoen aan de
d nu gesteld
de
voorwaarden. Meinsma vindt het mo
oeilijk om hier iets over te
e zeggen, waant hij kent de
e vakken
onvoldoende. De OLD wijst
w erop datt de samensttelling van ee
en examenpprogramma moet
m
voldoen
n
aan de eindtermen. Als je
j deze verp
plichte vakken zou verwijd
deren dan zeeggen de spe
ecialisaties
niets meer. Het is dan erg belangrijkk dat de exam
mencommiss
sie in de gateen houd dat de
d eindterme
en
gedekt blijve
en. Breedveld is van men
ning dat de coördinator
c
dat wel zal dooen. De commissie beslu
uit
om een advvies hierover naar de OLD
D te sturen. Hierin
H
moet worden
w
opgeenomen dat alle
a voorstellen
Postbus 217
schede
7500 AE Ens
www.utwente
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voor examenprogramma
a’s door de e
examencomm
missie moete
en worden beeoordeeld wa
aarbij het
criterium is dat
d het progrramma moett passen bij de
d eindterme
en van de oppleiding. Van Dijk zal het
advies opste
ellen.
5. Website OL
LC-S&C
Wat voorligtt is een stand
daard tekst d
die op de site
es van de EW
WI-OLC’s staaat. Meinsma
a vraagt of da
an
alle advieze
en hier worde
en geplaatst. Ja, dat is he
et geval. Er zijn
z verschilleende opmerk
kingen over de
d
inhoud en over
o
het Enge
els:
- “The Progrramma Committee is con
ncerned with” zou moeten
n zijn “The P
Programma Committee
C
gives advice
e about”.
- “teachers” moet zijn “le
ecturers”.
- de zinnen “The OLC sh
hould be con
nculted ….. the
t educational quality” kkunnen verwijderd worden.
- “Faculty member”
m
moe
et zijn “Facultty”.
De commisssie spreekt af
a dat de grifffier voorligge
ende tekst, met
m de gemaaakte opmerkingen,
doorspeelt naar
n
BOB me
et het verzoe
ek hiervoor een
e vertaalbu
ureau in te scchakelen. Wanneer er ee
en
EWI-brede, in goed Eng
gels, tekst be
eschikbaar is, heeft de co
ommissie geeen bezwaren
n.
opdracht
6. Literatuuro
Dit is een discussiepunt zonder verg
gaderstuk.
Het zou goe
ed zijn om de
e literatuurop
pdracht te koppelen aan het
h final projeect of deel te
e laten
uitmaken va
an het final project. De O LD is van me
ening dat stu
udenten goedd kunnen googelen maarr
niet zo goed
d systematisc
ch kunnen zo
oeken. Volge
ens de eindte
ermen zoudeen ze dat we
el moeten
beheersen. Breedveld is
s van mening
g dat literatuu
urzoeken in de
d eerste vieer weken van
n het final
project zou moeten zitten. Roozing zzegt dat hij, als
a onderdee
el van zijn finaal project, ve
eel papers
leest. Er zou
u over de lite
eratuuropdraccht iets kunn
nen worden opgenomen
o
iin de leerdoe
elen van het
final project. De OLD vin
ndt dat we Pe
etri de Willigen, informatiespecialist, hhierbij moete
en
inschakelen
n. Na consultatie van de w
website van de informatie
especialistenn blijkt dat De
e Willigen de
e
afdelingen Informatica en
e TW bedien
nt. Voor EL is dit Oosterling.
ver in overleg
g met De Willligen. Korste
en wil het EW
WI-breed trek
kken en de
De commisssie wil hierov
andere massteropledinge
en van EWI h
hierbij betrek
kken. De com
mmissie spre ekt af dat Ko
orsten met De
Willigen gaa
at overleggen
n en hierbij o
ook EE zal be
etrekken.
nties van het afsluiten v
van de interne ow-sites
7. Consequen
De OLD gee
eft aan dat dit punt van ta
afel is.
8.

W.v.t.t.k.
Er zijn geen
n punten.

9. Rondvraag
Portema zeg
gt dat zijn lid
dmaatschap vvan de OLC loopt tot maart 2013. Dee OLD zegt dat
d de
studentlidma
aatschappen
n van de OLC
C’s via de stu
udentleden van
v de FR lo pen. Formee
el benoemt de
d
decaan. Op dit moment zou het prakktisch ziijn om
m het lidmaa
atschap te veerlengen. Porrtema wil zijn
n
lidmaatscha
ap wel met ee
en jaar verle ngen. De griiffier gaat dit regelen.
Roozing weet niet tot wa
anneer zijn li dmaatschap
p loopt. Verlengen met eeen jaar is voo
or hem geen
optie, omdat hij in de laa
atste fase va n de opleidin
ng zit. De griffier gaat uitzzoeken tot wanneer
w
de
aanstelling als
a student-liid van Roozi ng loopt. Ro
oozing gaat een
e opvolger zoeken.
10. Sluiting
Meinsma slu
uit de vergad
dering om 16
6:45 uur.
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Actiepuntenlijs
st
Nr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Omschrijjving
De OKC vragen
v
om Modeling
M
& Siimulation en Mechatronic
c
Design off Motion Systtems te evalu
ueren
Met Breed
dveld overleg
ggen over zijjn rol (die van Meinsma) bij
Modeling & Simulation
n
Heuvelinkk inlichten ov
ver vervallen Inleiding Strromingsleer als
a
homologa
atievak.
Extra verg
gadering inla
assen begin m
mei 2013
Tekst com
mponeren voor advies ovver aanpasse
en OER:
verplichte vakken bij specialisaties
s
s verwijderen
n (nav brief
Breedveld
d) (naar griffier)
Standaard
d tekst OLC-websites, me
et opmerking
gen, doorsturen
naar BOB
B met verzoek te laten ve rtalen door vertaalbureau
v
u
Met De Willigen
W
overle
eg plegen ovver literatuuro
opdracht en
hierbij EE betrekken
Lidmaatscchap OLC va
an Portema e
en Roozing regelen
r
3TU-brede OER-regels in kaart brrengen en rapporteren aa
an
voorzitter..
Opvolger voor lidmaattschap OLC zoeken

Uit veerg.

Vera
antwoordelijjke

24/10//2012

voorrzitter

24/10//2012

Mein
nsma

10/4/22013

Kors
sten
(gee
en lid OLC)
Grifffier

10/4/22013

voorrzitter

10/4/22013

griffier

10/4/22013

Kors
sten

10/4/22013

griffier

10/4/22013

Mein
nsma

10/4/22013

Rooz
zing

24/10//2012

