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DATUM
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Verslag
9 vergadering OLC S&C
dinsdag 2 september 2014, 14:30 uur
de

5

Aanwezig:
Afwezig m.k.:

Johannes van Dijk (voorzitter), Peter Breedveld, Gjerrit Meinsma, Eric Portema,
Jeroen Jager, Jan Willem Polderman (OLD), Maarten Korsten (publieke tribune; lid
examencommissie S&C) en Mirande van der Kooij (griffier)
--
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1. Opening
De voorzitter open om 14:36 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
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2. Verslag 16 april 2014
De voorzitter meldt dat hij naar aanleiding van actiepunt 22 een e-mail heeft gestuurd naar de
voorzitter van de OLC-EE en de OLD-EE, met de vraag of er bij EE ook klachten zijn
binnengekopmen over het vak Control Engineering. Er zijn inderdaad klachten
binnengekomen; deze zijn van uiteenlopende aard. De klachten worden in de volgende OLCEE vergadering besproken.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
pag. 1 bij actiepunt 16: Meinsma vraagt wie die persoon uit Delft is. De OLD antwoordt dat hij
dat niet weet; hij is hierover niet officieel geïnformeerd.
De actiepunten worden besproken:
8: Korsten is bezig om een afspraak te maken.
17: gedaan; afvoeren.
18 en 19: Korsten is hiermee bezig; hij zal de vakomschrijving ter goedkeuring aan de OLC
aanbieden. Breedveld vraagt of alle masteropleidingen dezelfde code voor het Graduation
Project gaan gebruiken. Meinsma anwoordt dat in een vorige vergadering al is afgesproken om
dat niet te doen. De OLD zegt dat dat niet kan omdat de vakinhoudelijke eisen per opleiding
anders zijn. Breedveld wil dan graag dat de opleiding in de naam genoemd wordt. De naam
van de opleiding zal worden opgenomen in de korte titel van het vak.
20: dit speelt in het nieuwe studiejaar 2014; de griffier zal dit binnenkort oppakken.
21: nog niet gedaan; de griffier stuurt de tekst nogmaals.
22: gedaan; afvoeren.
3. Mededelingen
Portema deelt mee dat dit zijn laatste OLC-vergadering is; hij gaat binnenkort afstuderen.
Zodra hij iemand bereid heeft gevonden om hem op te volgen, licht hij de griffier hier over in.
Het is niet duidelijk hoeveel student/medewerker leden de OLC eigenlijk behoort te hebben.
Korsten zoekt dit uit.
4. Tussendoor afgehandeld : OER S&C 2014
De OLD zegt dat alle adviezen zijn overgenomen. Meinsma deelt mee dat de specialisatie
Biomechatronics is toegevoegd. De OLD zegt dat volgens de WHW de OLC evenveel
studentleden als docentleden moet hebben. Als gevolg hiervan zal Portema op zoek gaan naar
twee nieuwe studentleden.
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5. Beschrijving Academische Onderzoeksvaardigheden: ter goedkeuring
Dit vak wordt tijdens het pre-masterprogramma aangeboden aan studenten EE en S&C
Korsten zegt dat het pre-masterprogramma opnieuw moet worden ingericht. Aanleiding
hiervoor is dat bachelorvakken in verband met TOM niet meer worden aangeboden. Het
wiskundeblok wordt geherstructureerd.
WB heeft een vak van 7 EC; dat geeft ruimte voor de studenten om zich goed voor te bereiden;
ze kunnen dan ook een stukje onderzoek doen. Bij S&C is het onderzoek eruit gehaald. In de
plaats hiervan moeten de studenten een reportage schrijven over het onderzoek van iemand
anders. Meinsma vraagt of de reguliere studenten dit vak ook moeten doen. Nee, die doen de
B-opdracht.
Beide studentleden zeggen dat ze literatuuronderzoek hebben gemist. Jager zegt dat hij wel
Kansrekening heeft gehad, was een nuttig vak. Meinsma stelt: we hebben nu de pre-master in
kaart, kunnen we in het kader daarvan deze vakomschrijving goedkeuren? De OLD zegt dat de
pre-master een vaag gebied is; hoort niet tot de master en ook niet tot de bachelor. Officieel
hoeft de OLC hierover geen uitspraak te doen. Meinsma is voorzichtig positief. Jager is van
mening dat dit vak je kan helpen in je master.
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6. Uitnodiging EWI Onderwijsseminar 23 september 2014 (ter info)
Alle medewerkers krijgen deze uitnodiging persoonlijk; wellicht is het interessant voor de
studenten.
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7. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:10 uur.
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Actiepuntenlijst
Nr
8
18
19

20
21
23

Omschrijving
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en
hierbij EE betrekken
Vakomschrijving 201100179 Graduation Project aanpassen
voor Osiris, ter advisering aanbieden aan OLC.
Nieuwe code aanvragen voor Internship (code doorgeven aan
Breedveld) en vakomschrijvig voor Osiris maken, ter
advisering aanbieden aan OLC.
Studiejaar 2014: ingediende en goedgekeurde
examenprogramma’s controleren (conform OER):
- stage moet zijn: “nieuwe code” Internship
- afstuderen moet zijn: 201100179 Graduation Project
Tekst voor website controleren (van griffier)
Uitzoeken hoeveel medewerker/student leden de OLC moet
hebben
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