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Verslag 

8ste vergadering OLC S&C 
woensdag 16 april 2014, 10:00 uur 

 
Aanwezig:  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) 

Afwezig m.k.:  -- 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter open om 10:05 de vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de agenda. 
 

2. Verslag 27 januari 2014 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag: 
Meinsma vraagt of Herman van der Kooij betrokken wordt bij S&C. De OLD antwoordt dat dat 
inderdaad het geval is. Portema studeert bij hem af. Er komt een derde specialisatie: Bio 
Mechatronics. Er zijn ook gesprekken met Veltink. Hij is wel geïnteresseerd, maar is erg druk. 
Hij lift mee met Van der Kooij. De OLD verwacht binnenkort een tekst van Van der Kooij voor 
de website 
Breedveld meldt dat hij moeite heeft met de korte voorbereidingstijd voor de vergaderingen. Hij 
zou graag willen dat de vergaderstukken minimaal anderhalve week voor de vergadering 
beschikbaar zijn. 
De actiepunten worden besproken 
3: Meinsma zegt dat hij hiervoor geen tijd heeft, en er is geen noodzaak. Afvoeren. 
8: nog niet gedaan. 
14 en 15: gedaan. Afvoeren. 
16: De OLD zegt dat dit is besproken. Iemand uit Delft gaan Peter Heuberger opvolgen. 
Afvoeren. 
17: is gedaan. De tekst ligt nu bij de voorzitter om te controleren. Afvoeren. 
18: Korsten is bezig geweest met de vakomschrijving van het Graduation Project. Dit vak loopt 
mee met de jaarlijkse aanleverprocedure van vakinformatie voor Osiris.  
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Klacht over het vak Control Engineering 
Portema licht toe: er zijn veel klachten, ook van bachelor EE studenten. De OLD vraagt of dit 
vak is geëvalueerd door EE.  Breedveld zegt dat er gisteren bij het tentamen geen 
enqueteformulieren waren. De OLD zegt dat dit digitaal gaat. Portema zegt dat de colleges 
alleen via Blackboard te zien zijn. Het beeld is erg klein en het geluid erg slecht. Dit zou beter 
moeten. Er zijn alleen sheets beschikbaar en veel aanbevolen boeken. Jager heeft dit vak als 
homologatie gevolgd. Toen waren er gewoon colleges en was het wel een goed vak. Dat er nu 
geen colleges meer zijn komt door de OLD van EE. Het vak zou moeten afgerond d.m.v. een 
presentatie, maar dit zijn een soort mondelingen overhoringen geworden. Volgens Portema 
worden deze overhoringen op een slechte manier gedaan. Er wordt aan een groepje van 6 
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studenten een gemiddeld cijfer gegeven. De studenten moeten zelf de punten verdelen. De 
OLD stelt dat de examinator moet garanderen dat iedere student de leerdoelen beheerst. Er 
moet goed getoetst worden; dit is een punt voor de examencommissie. Een cijfer mag alleen 
beïnvloed worden door een andere student bij groepswerk. De voorzitter vindt het een slechte 
manier van toetsen. Korsten stelt voor om de docent te laten uitnodigen door de 
examencommissie. Er wordt afgesproken dat de voorzitter contact opneemt met de voorzitter 
van de OLC van EE (Raymond Veldhuis). Het is belangrijk om zo snel mogelijk feedback te 
krijgen. Als het nodig is moet er actie worden ondernomen. Meinsma, als voorzitter van de 
examencommissie, zal de toetsing van dit vak in de gaten houden. 
 

5. Brief van CvB: videolectures op de UT 
De OLD vraagt of Stramigioli nog Modern Robotics geeft. Portema zegt dat deze videolectures 
van goede kwaliteit zijn.  De voorzitter zegt dat we vroegen ook met videocolleges werkten, dat 
werkte toen niet. Breedveld wat de meerwaarde is ten opzichten van een boek lezen. Bij een 
echt college krijg je feedback. Jager vindt de stof via colleges beter begrijpbaar dan door het 
lezen van een boek. Volgens Breedveld gaat er niets boven een live-college. 
 

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

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 10:40 uur. 

 
 

 
 

Actiepuntenlijst 
 

Nr Omschrijving Uit verg. Verantwoordelijke

8 
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en 
hierbij EE betrekken 

10/4/2013 Korsten 

17 
Tekst voor website aanpassen, ter controle naar voorzitter en 
publiceren op website 

27/1/2014 Griffier 

18 
Vakomschrijving 201100179 Graduation Project aanpassen 
voor Osiris 

27/1/2014 Korsten 

19 
Nieuwe code aanvragen voor Internship (code doorgeven aan 
Breedveld) en vakomschrijvig voor Osiris maken 

27/1/2014 Korsten 

20 

Studiejaar 2014: ingediende en goedgekeurde 
examenprogramma’s controleren (conform OER): 

- stage moet zijn: “nieuwe code” Internship 
- afstuderen moet zijn: 201100179 Graduation Project 

27/1/2014 Griffier 

21 Tekst voor website controleren (van griffier) 16/4/2014 Voorzitter 

22 
Contact opnemen met voorzitter OLC-EE ivm klachten over 
Control Engineering 

16/4/2014 Voorzitter 

 


