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nwezig:
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Nelly Litvak (voorzitter), Hil Meijer, Gjerrit
G
Meinsm
ma, Marc Ueetz, Loes Kno
oben,
Sijmen de Bruijn,
B
Marijn ten Thij, Lianne ter Heeg
gde, Hiska B
Boelema, Jan
n Willem
Polderman (OLD),
(
Brigitt Geveling (B
B-coördinatorr), en Mirandde van der Ko
ooij
(griffier)
Werner Scheinhardt (voo
orzitter CUO
O) en Pranab Mandal (M-ccoördinator)..

10

Afw
wezig mk:

15

1. Opening
De voorzitte
er opent de vergadering
v
e
en heet iederreen welkom
m. Ze meldt ddat Mandal en
Scheinhardtt zich hebben
n afgemeld.
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2. Verslag 114
4de vergaderring 23 janu
uari 2013
pag. 1, r. 31: Giske Lage
erweij” moet zijn “Hiska Boelema”
B
pag. 2, r. 32
2: “Ten Thij vraagt
v
wat wi l de UT orga
anisatorisch” verwijderen..
Met inbegrip
p van deze wijzigingen
w
w
worden de notulen vastgesteld.
Naar aanleid
ding van de notulen:
pag. 1, actie
epunt 115: De Bruijn is aa
anwezig gew
weest bij ontw
werpteambessprekingen en
e wil dit
blijven doen
n. Hij heeft oo
ok twee ande
ere studenten hiervoor uitgenodigd.
pag. 2, r. 1: Meinsma vra
aagt of er ee
en camera en
n microfoon zijn
z aangescchaft. Ja, dat is
inmiddels ge
ebeurd, maa
ar ze zijn nog
g niet in gebruik genomen
n.
pag. 2, agen
ndapunt 4: De
D voorzitter meldt dat ze
e de afgelope
en tijd erg druuk is gewees
st met
een projecta
aanvraag en dat daardoo
or het opstellen van het advies
a
erbij inngeschoten is. Ze
vraagt of he
et advies nog
g nodig is. De
e OLD antwo
oord dat er nu een bijzonddere situatie is. De
UR heeft ad
dvies gevraag
gd. De UR iss tegen maarr is in gespre
ek met de recctor. De OLD
D meent
dat als de OLC
O
een duid
delijke visie h
heeft het wel goed is om een advies tte sturen. De
e
voorzitter is van mening dat er in de vorige verga
adering eigen
nlijk weinig cconcreets uit de
discussie is gekomen. Meinsma
M
vind
dt dat een ad
dvies met twe
ee opmerkinggen voldoende is:
de extra ma
anagementlaa
ag en de OW
WD die ver va
an de werkvloer af komt tte staan. Er zou nog
een opmerkking aan toeg
gevoegd kun nen worden:: we weten niet waar dezze toekomstig
ge
onderwijsorg
ganisatie naa
ar toe gaat. D
De voorzitterr zal alsnog een
e advies oopstellen.
pag. 2, r. 7-10: Ten Thij vraagt hoe h
het try-out co
ollege is verlo
open. De Bruuijn vond hett wel
en vond de ev
valuatie ondu
uidelijk. De OLD
O
zegt dat er een tab ““samenvattin
ng” was,
leuk. Knobe
maar veel mensen
m
hebb
ben dat niet g
gezien. Inmid
ddels is de evaluatie dichht gezet, omd
dat de
OLD door 2 studenten op
o de vingerss is getikt in verband
v
met privacy scheending. Uit de
d
evaluatie kw
wam dat de meerderheid
m
positief tege
enover de quiz staat. Punnt van kritiek was dat
er veel onde
erwerpen behandeld werrden. Op het eind verslap
pte de aandaacht. De pauz
ze met
koffie ging goed.
g
Er ware
en geen 800
0 studenten; wel
w veel TW-ers. De OLD
D meldt dat men
m
redelijk tevre
eden was ov
ver het verloo
op van het co
ollege.
pag. 3, rond
dvraag: Meije
er vraagt of M
Meinsma in de
d taakgroep
p modelleren zit. Ja. Mein
nsma
zegt dat de taakgroep al lang niet me
eer bij elkaar is geweest.
De actiepun
nten worden
n besproken:
100: De B-ccoördinator zegt dat NWM
M afgelopen kwartiel is ge
egeven; de eexamencomm
missie
heeft actie ondernomen
o
. Afvoeren.
110: Bij de eerste
e
3 bijee
enkomsten vvan “Presentatie van een wiskundig oonderwerp” is
s
iemand van de OD aanw
wezig gewee
est. Afvoeren
n.
115: loopt.
117: De B-ccoördinator heeft dit wel d
doorgegeven
n; ze zal het nogmaals dooen. Afvoeren.
123: De voo
orzitter zal binnen enkele dagen het advies
a
opstellen.
3. Mededeling
gen
Postbus 217
schede
7500 AE Ens
www.utwente
e.nl
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4. 1. Uitwerkin
ng modules 1 en 2
De voorzitte
er vraagt of er
e vragen of o
opmerkingen
n zijn.
Meijer merkkt op dat op pagina
p
1 Mattlab genoemd
d wordt; in het rooster staaat Maple. Wat
W
willen we? De
D B-coördin
nator antwoo rdt dat we be
eide gaan ge
ebruiken. Meeijer zou graa
ag zien
dat dat expliciet wordt uitgewerkt wa
anneer welk programma
p
wordt
w
gebrui kt. Knoben merkt
m
op
dat toetsen zeer snel mo
oeten worde n nagekeken
n in verband met de repaaratietoetsen. De
Bruijn vraag
gt of de reparratietoetsen e
een herhalin
ng zijn van ee
en gedeelte vvan de modu
ule. Ja,
dat is het ge
eval. Ten Thiij vindt de forrmule voor het berekenen van het einndcijfer noga
al
ingewikkeld. Volgens he
em kan dat e envoudiger. Meijer vraag
gt wat het mootief is om de
e
weging af te
e laten wijken
n van het aan
ntal studiepu
unten. De B-c
coördinator zzegt dat ze de
d
beoordeling zoveel mogelijk willen g elijktrekken. Er is nog nie
et zoveel oveer nagedacht. Meijer
stelt voor om
m de weging van een ond
derdeel in ov
vereenstemm
ming te brenggen met het aantal
EC’s. De OL
LD vindt dit een
e goede su
uggestie van
n Meijer.
De commisssie discussie
eert lang overr het minimu
umcijfer bij de
eeltoetsen. M
Momenteel mogen
m
studenten één 5 in de P- en één 5 in
n de B-fase la
aten staan. Wanneer
W
je sstelt dat studenten
alle onderde
elen minimaa
al een 5,5 mo
oeten scoren
n ben je miss
schien te streeng. Wannee
er je
stelt dat stud
denten per module
m
één 5 mogen sco
oren, beteken
nt dit dat ze aacht keer een 5
mogen scorren; dat is erg
g veel. Bij EL
L hebben ze een ondergrrens van 5,5 bij elke deeltoets.
Ze hebben deeltoetsen
d
het hele kwa
artiel door, met
m snelle rep
paratietoetseen. Op het ein
nd
waren er cirrca 5 studentten die de mo
odule niet ge
ehaald hadde
en. Ze haddeen toen wel een
e
beetje spijt van
v de strenge regel. De
e OLD zou he
et goed vinde
en om aan h et eind van het
h
kwartiel een
n soort rappo
ortvergaderin
ng te hebben, waar de do
ocenten zich de vraag mo
oeten
stellen of de
e uitkomst va
an dat kwartie
el is wat ze ervan
e
verwac
cht hadden. S
Studenten kunnen
dan eventue
eel gerehabilliteerd worde
en. De voorzitter zegt datt ze in Utrechht geen
minimumcijffer hanteren; alle cijfers ttellen mee vo
oor het gemid
ddelde. Uetzz kan leven met
m een
5 als minimu
umcijfer. De OLD waarscchuwt: dat ge
eldt dan voorr iedere moddule, dat is in totaal
acht keer ee
en 5. We gaa
an dan wel in
nboeten op wat
w we nu do
oen. De comm
missie is hett erover
eens dat er eenheid moe
et zijn voor e
elke module. De OLD zeg
gt dat de moodules aansta
aande
o in de verrgadering va
an de examencommissie worden bespproken.
donderdag ook
Litvak is vóó
ór integraalto
oetsen. Knob
ben vreest da
at deze niet snel
s
genoeg kunnen worden
nagekeken. Litvak is van
n mening datt dit wel kan wanneer per toets slechtts 2 onderwe
erpen
er gebeurt wa
anneer de co
orrector uitvaalt. Er ontstaa
at ook
getoetst worrden. Meijer vraagt wat e
een problee
em als een sttudent ziek w
wordt.
De OLC wil het aan de examencomm
e
missie overla
aten om de ondergrens
o
tee bepalen.
De voorzitte
er vraagt wat de commisssie moet adv
viseren over het
h toetsingssschema. Ten Thij
vindt het van
n belang datt er lijn zit in h
het toetsings
sbeleid: deze
e moet in moodule 1 hetze
elfde zijn
als in modulle 2. Uetz vin
ndt het belan
ngrijk om in ie
edere module dezelfde ssystematiek te
t
hebben. De voorzitter vrraagt wat de aanwezigen
n ervan vinde
en om helem
maal geen inte
egraal
toetsen te hebben. Ze vindt het zelf g
geen goede zaak. Ten Thij zegt dat aals je geen
integraaltoetsen hebt, je
e zeker een o
ondergrens moet
m
hebben
n. Meijer is geeen voorstan
nder van
integraaltoetsen. Naar de
d mening va
an Uetz zijn integraaltoets
sen niet nooddzakelijk. Kn
noben
maakt zich zorgen
z
over strakke tijdscchema.
Ten Thij me
erkt op dat err gesteld worrdt dat aan een geselecte
eerde groep sstudenten in
n de
avonduren na
n de kerst een
e reparatie
emogelijkheid
d wordt gebo
oden. Aan weelke eisen moeten
m
die studente
en voldoen? De B-coördi nator antwoo
ordt dat studenten wordeen geselectee
erd op
hun inzet ge
edurende hett kwartiel. Te
en Thij vindt dat dat dan in tekst moett worden
opgenomen
n; het moet naar de stude
ent duidelijk zijn
z waarop hij
h beoordeelld wordt.
Meijer merkkt op dat in module
m
2 de w
weging van de
d wiskundelijn ontbreektt
Uetz brengt de naam va
an de module
es ter sprake
e. Hij is er voo
orstander vaan om een na
aam te
kiezen die ie
ets zegt overr de inhoud vvan de modu
ule.
De OLD vra
aagt wat de aanwezigen
a
vvinden van prooflab.
p
Er wordt
w
positieff op gereage
eerd. Het
spreekt Meijjer bijzonderr aan: als wisskundige wil je iets bereik
ken, je wilt ieets bewijzen.
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De voorzitte
er zal een advies opstelle
en en rondstu
uren.
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4. 2. Zelfevalu
uatierapportten
De voorzitte
er geeft aan dat
d de OLD 3 specifieke vragen stelt:
1. Zijn de ra
apporten volle
edig in relatie
e tot het bijgevoegde doc
cument van dde QANU?
2. Staan er overbodige zaken
z
in?
3. Zijn de formuleringen adequaat?
Ze vraagt na
aar de menin
ng van de aa
anwezigen. Ze
Z vraagt zich af of we sppecifiek moetten
melden dat meetkunde en
e topologie beperkt aan
n de orde kom
men. De OLD
D zegt dat da
at komt
omdat er is gekozen voo
or andere on
nderdelen, wa
aardoor er ge
een ruimte m
meer is voor
meetkunde en topologie
e.
Meinsma vraagt of er in 1.5 niet iets bij moet, nu is de tekst heel
h
kort.. Dee OLD zegt dat
d we al
aangeven dat we voldoe
en aan de Me
eijer’s criteria
a. Volgens van de Berg iss dat voldoende.
Litvak merktt op dat ze op pagina 7 “ presenteren van een wis
skundig ondeerwerp” mist. De Bcoördinator zal dit vak erbij zetten.
Meinsma merkt op dat “s
sectie” geen Nederlands is. In het En
ngels is het ssection, in he
et
Nederlands paragraaf.
Ten Thij me
erkt op dat err in Standaarrd 3 regelmatig “vanaf hie
er gemeenscchappelijk ….” staat.
De OLD zeg
gt dat dat in de
d definitieve
e versie verw
wijderd wordtt. Ten Thij is er voorstand
der van
om de beide
e ZER’s sam
men te voege n tot één rap
pport. Volgen
ns de OLD iss het daar nu te laat
voor.
Litvak zegt dat
d in 2.2.1. vermeld worrdt dat er inbreng is van andere
a
opleiddingen. Bij TOM
T
is
dat nog veel meer het ge
eval. Ze zou graag zien dat
d dat hier ook
o vermeld wordt.
Meinsma merkt op dat in
n 2.2.1 bewu
ust Maple wo
ordt genoemd
d; noem hierr ook Matlab en C++.
Meinsma va
alt het op datt in de bache
elor ZER inze
et van person
neel in de maaster-opleiding
vermeld worrdt (pag 14). De OLD zeg
gt dat dat we
el moet, omdat we de staaf-student rattio
moeten noe
emen. Veel stafleden zijn bij beide opleidingen betrokken.
Meijer merkkt op dat de fo
ormulering in
n 2.4.2 niet helemaal
h
correct is. Hij zoou liever zien
n dat
“voldoen aan de Basis Kwalificatie
K
O
Onderwijs” wo
ordt gewijzigd in “voldoenn aan de Bas
sis
Kwalificatie Onderwijs of gelijkwaard
dig”.
n graag vermeld zien d
dat de docenten “theater training” krijggen omdat groepen
g
Litvak zou nog
werkelijk gro
oter worden (TOM). Litva
ak vindt het vreemd
v
dat op
o pagina 3 vvan de M-ZER de
3TU-Gradua
ate School wordt
w
genoem
md.
Ten Thij me
erkt op dat hijj de rapporte
en nogmaals kritisch zal lezen en zijn eventuele
opmerkingen zal doorge
even.
Er hoeft gee
en advies te worden opge
esteld.
5. Consequen
nties van het afsluiten v
van de interne onderwijssites
Als je als bu
uitenstaander geïnteresse
eerd bent in AM kom je al
a snel op de interne site van
AM. Je kuntt dit gedeelte
elijk voorkom
men door links
s te laten verrwijderen. Heet probleem ontstaat
door Google
e. Google verwijst naar d
de interne onderwijssites. Het wordt nnogal rigoureus
gevonden om
o de sites voor eigen stu
udenten en docenten
d
alle
een via intrannet bereikbaar te
maken. Kno
oben merkt op dat ze dan
n als ze bij ha
aar ouders is
s de sites nieet meer kan
bereiken. De
e voorzitter concludeert
c
d
dat de site moet
m
blijven zoals
z
hij is. W
Wel vindt de OLC
O
dat
de oude (pa
aarse) onderw
wijspagina’s moeten worrden gewist.
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6. Nieuwe opzzet kick in
De OLD me
eldt dat door de nieuwe o pzet geen mogelijkheid
m
meer
m
is voor een kamp. De
D
opleiding is er met deze nieuwe opze
et veel tijd mee
m kwijt. Kno
oben ziet nieet hoe de oplleiding
deze tijd mo
oet vullen. De
e Bruijn vindtt het belangrrijk dat de kic
ck in goed aaansluit bij TO
OM. De
voorzitter vrraagt De Bruijn en Knobe
en om een ad
dvies op te stellen. De OLLD vraagt off dat dan
vanavond ka
an, want er is haast bij ge
eboden. Hij vraagt
v
om in het advies aaan te geven
n wat ze
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vooral wel willen.
w
Knobe
en geeft aan dat ze vanav
vond een advies zal opsttellen en rond zal
sturen.

5

10

7. Voornemen
n om naam van
v masters
specialisatie
e IEOR te ve
eranderen in
n Operations
Research
Uetz heeft geen
g
bezwaa
ar. We doen inderdaad meer
m
OR dan IE. Er zijn a rgumenten voor
v
allebei, dus hij kan met de
d naamswijjziging goed leven. De studenten hebbben ook gee
en
bezwaar. De
e OLC adviseert positief. De voorzitte
er zal de brie
ef opstellen.

15

15

8. Beoordelingsformulierren stage en
n final project (ter info)
Ten Thij vra
aagt wanneerr de nieuwe fformulieren in
i gebruik wo
orden genom
men. Ze zijn al
a in
gebruik genomen.
9. W.v.t.t.k.:
Er zijn geen
n punten.

20

10. Rondvraag
Ter Heegde
e merkt op da
at de groep “ dyslexie stud
denten” geen
n evaluatiefoormulieren krrijgen bij
de tentamen
ns. De B-coö
ördinator zal dit opnemen
n met het tentamenbureaau.
15. Sluiting
De voorzitte
er dankt de aanwezigen e
en sluit de ve
ergadering om 17:37 uur..
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Actiepuntenlijs
st
Omschrijjving
Nr
ee studenten
n voordragen
n voor
Één of twe
115
5
ontwerpte
eambesprekingen
123
3 Advies op
pstellen iz onderwijsorgan
nisatie en clu
ustering

Uit veerg.

Vera
antwoordelijjke

13/11//2012

studentleden

23/1/22013

voorrzitter

124
4

Advies op
pstellen over de modules 1 en 2.

26/2/22013

voorrzitter

125
5

Advies op
pstellen over de nieuwe o
opzet van de kick in
Tentamen
nbureau vrag
gen voortaan
n ook voor de
e groep
dyslexie-sstudenten ee
en evaluatiefo
ormulier bij het
h tentamen
n te
voegen
Advies op
pstellen over naamswijzig
ging specialis
satie IEOR in
n
Operation
ns Research

26/2/22013

Knob
ben

26/2/22013

B-co
oördinator

26/2/22013

voorrzitter

126
6
127
7

Adv
viezen en co
orresponden
ntie
Nr
Omschrijving
54

Zelfevalua
atierappoprte
en TW en AM
M (1616)

55

Modules 1 en 2 (1584)

56

Naamswijziging specia
alisatie IEOR
R in Operatio
ons Research
h (1585)

