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Datum: 28 september 2016 5 

Aanwezig 
Voorzitter: Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman 
OLC-leden: dr.ir. S. Perdahcioglu, R. Swiersema, G. Nijensteen, F. Krekt,  

M. Ratering, J. Franken, S.A. van Leeuwe, R.J. Overmeen  
 10 
Permanente gasten: M. Van den Berg, Prof.dr.ir. A. De Boer 
Notulist: T.D. van der Molen 
Afwezig: Dr.ir. R.G.K.M. Aarts, dr.ir. N.P. Kruyt, dr.ir. T.H.J. Vaneker,  

dr.ir. M.B.  de Rooij, S.J. Hoefsloot 
 15 
 

Verslag 226e Opleidingscommissievergadering 28 september 2016 
 
 
1. Opening  20 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  

 
2. Mededelingen 

Per 17 oktober stapt Bianca Dekker over van BOZ naar WB om ondersteuning te doen voor 25 
module coördinatoren. 
 

3. Notulen 225e OLC-vergadering, OLC-WB 698-v_CONCEPT  
De regels 470 tot en met 488 zijn hetzelfde als regel 78 tot en met 96. De regels 470 tot en 
met 488 mogen geschrapt worden uit de notulen. Met deze wijziging worden de notulen 30 
aangenomen.  
 
Actiepunten:  
43) Afgehandeld en kan van de lijst. 
42) Afgehandeld en kan van de lijst. 35 
41) OLC notulen worden niet verspreid onder de FR leden. Dit kan er aan liggen dat er nog 

geen goedgekeurde notulen zijn vanuit de OLC. Notulen FR voor in de OLC worden nog 
niet met de stukken meegestuurd, maar FR notulen zijn wellicht wel openbaar.  
B. Koopman gaat dit navragen, actiepunt blijft staan. 

39) Zou aan evaluatie commissie nagevraagd moeten worden, A de Boer gaat dit doen. Kan   40 
 van de lijst af. 
38) A. de Boer is er nog niet aan toe gekomen, actiepunt blijft staan. 
37) Afgehandeld, M. van den Berg gaat dit bij FR navragen. Kan van de lijst. 
36) Proces loopt. Per module worden stukken vertaald en nieuwe boeken (in het Engels) 
gezocht. Er wordt ook gekeken naar IO en EE voor dingen waar op gelet moet worden. Het 45 
streven is om aan het einde van het collegejaar ook de Osiris beschrijvingen en leerdoelen 
vertaald te hebben. Open dagen blijven voorlopig in het Nederlands en er wordt een apart 
deel verzorgd voor Engelstaligen. Indien er grote getallen internationale studenten langs 
komen kan er gekeken worden naar hoe dit anders kan. A. de Boer gaat dit eerst aankijken. 
Voor het waarborgen van de kwaliteit van het Engels zijn er toetsen en cursussen voor als dit 50 
niveau te laag is. De kwaliteit van het Engels van docenten kan een mogelijke vraag voor 
toevoeging bij de evaluatie zijn. Het invoeren van Engels in IO heeft tot ongeveer 3 tot 4 
nieuwe studenten per jaar geleid. De vraag wordt gesteld of de OLC ook in het Engels zal 
moeten. Meningen zijn hierover verdeeld. 
 55 
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4. Nieuwe leden van OLC 
Joël Franken vervangt Martijn Ratering en stelt zich voor. 
Feitse Krekt vervangt  Stijn Hoefsloot en stelt zich voor. 
Martijn Ratering neemt afscheid en trakteert op verscheidene koeken.  65 
 

5. Wetswijziging OLC’s (zie bijlage) 
Er is een wetswijziging waardoor OLC’s op bepaalde delen van de OER’s instemmingsrecht 
krijgen i.p.v. adviesrecht. Wellicht betekent dit dat er verkiezingen gehouden moeten worden 
voor de leden van de OLC. Tevens is er onduidelijkheid over welke punten van welke OER’s 70 
precies over besloten kan worden door de OLC. Aangezien er nog niet veel bekend is zal er 
gewacht worden op de details die per 1 juni bekend zullen zijn.  
 

6. TOM 
 - 12 september is er een vergadering geweest over het hele curriculum van TOM. Hier 75 

kwamen de volgende punten uit:  
  - De verslaglegging van studenten in projecten is slecht, dit komt deels door verschil in 

modules, en hier gaat aan gewerkt worden.  
  - Er was een pleidooi om meer symbolisch te werken zodat er meer begrip wordt 

aangeleerd in plaats van getallen invullen. 80 
  - Vasthouding van oudere kennis wordt naar gekeken, met bijv. cumulatieve toetsen.  
  Momenteel mist volgens docenten de instelling om zelf kennis terug te zoeken als iets 

wegzakt.  
  - Er is nog steeds discussie over het halen van een 5 in iedere module. 
  - De docenten statistiek was erg tevreden over de WB studenten.  85 
  - Er is besloten elk kwartiel een besloten sessie te houden met de kerndocenten. 

 
7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 90 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.18 uur.  
  



Faculteit Construerende Technische Wetenschappen 
Opleiding Werktuigbouwkunde 
Opleidingscommissie (OLC) 
 

                                                                                                                                                           Pagina - 3 - van 3                                                                                                               
 

 
 95 

OLC Actiepuntenlijst 

  
Actie: 

opgevoerd 
per: 

streef 
datum: 

Uit te voeren 
door: 

  

   

  
41 

 
Notulen FR opvragen bij FR (OLC notulen 
worden al gedeeld)  08-06-20161 

Volgende 
vergadering 

B. Dekker 

 
38 

 
Voorstel voorbereiden voor vak / module 
evaluaties met o.a. docenten / studenten: A. de 
Boer neemt contact op met M. Duyvesteijn 

08-06-2016 
Volgende 
vergadering 

De Boer  

 
1 

Door evaluatiecommissie de vakevaluaties laten 
bespreken (n.a.v. OLC-377) 01-11-2001 

Na elke 
periode 

 

 
 
 


