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Aanwezig:  Johannes van Dijk (voorzitter), Gjerrit Meinsma, Peter Breedveld,   

Jeroen Jager, Xander van der Goot en Mirande van der Kooij (griffier) 
Afwezig m.k.:  Maarten Korsten en Jan Willem Polderman (OLD) 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de OLD zich heeft afgemeld. 
 

2. Verslag vergadering 19 februari 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 15 
Naar aanleiding van:  
Van der Goot vraagt welke eisen er zijn voor het derde studentlid. Behalve dat hij moet zijn 
ingeschreven in Systems & Control zijn er geen eisen. Jager zegt dat het moeilijk is om iemand te 
vinden.. 
De actiepunten worden besproken: 20 
8: nog niet gedaan. 
18: staat vandaag op de agenda; afvoeren. 
24: gedaan, is aangeapst in het faculteitsreglement. Afvoeren. 
26: is nog niet gelukt. 
27: nog niet gedaan. 25 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Master evaluatie 30 
Meinsma zegt dat Control Theory laag beoordeeld is; er staat verder geen tekst bij. Moeten we 
hierop actie ondernemen? Breedveld zegt dat deze beoordeling hem heeft verbaasd. Hij heeft als 
docent van dit vak hierover nooit iets vernomen. Hij vindt het zeer vreemd dat hij niet is ingelicht. 
Hij wil er wel inhoudelijk op ingaan. Het zijn veelal studenten die moeite hebben met het master-
onderwijs die zijn vak laag beoordelen. Ze zijn de HBO-fase niet ontgroeid. Bij agendapunt 6 komt 35 
dit vak ook aan de orde. Meinsma vindt dat we naar aanleiding van deze beoordeling meer 
informatie moeten opvragen, hiervoor kunnen we Ronan van der Zee benaderen. Breedveld meldt 
dat hij het belangrijk vindt dat er bij een lage beoordeling een signaal richting de vakgroep en de 
docent gaat; pas dan ben je oplossingsgericht bezig.  De vergadering spreekt af dat de voorzitter 
nadere informatie opvraagt bij Van der Zee. Hij laat Van der Zee weten dat de OLC-S&C dit 40 
opneemt met de betrokken docent.  
De conclusie over deze evaluatie is dat we er niet veel mee kunnen. 
 

5. OER 2015 
pag. 2: inhoudsopgave opnemen; “Education Committee” moet zijn “Programme Committee”. 45 
pag. 3: Van der Goot vraagt wat een sandwich programma is. Dat zijn twee masteropleidingen met 
één opdracht. 
pag. 4:  de opsomming van de IDEA League partners klopt niet. Dit moet zijn: TU Delft, ETH 
Zürich, RWTH Aachen en Chalmers.  
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Van der Goot vraagt wat er wordt bedoeld met een certificate of admission. Breedveld zegt dat dit 
wordt verstrekt op basis van gevolgde vakken bij een andere opleiding.  
pag. 5: de verwijzing is art. 4 lid 4 naar Art. 2.2 moet zijn Art. 3. 
Bij artikel 5 moet de regelgeving voor S&C Twente moeten worden toegevoegd.  
pag. 6: zijn mondelinge tentamens openbaar? 5 
“Board of Examiners” moet zijn “Examination Board” (op meerdere plaatsen) 
pag. 8: de verwijzing in artikel 15 naar Art. 5 moet zijn Art. 6. 
de verwijzing in artikel 16 naar Art. 8 moet zijn Art. 9. 
APPENDIX 
pag. 3  Van der Goot vraagt of de vakken Introduction Project en Integration Project wel bij de 10 
verplichte vakken horen. Ja, dat is wel het geval, maar voor het Introduction Project kan eventueel 
een vrijstelling gegeven worden. 
Meinsma vindt het bijzonder dat Philosophy of Engineering niet in de core courses is opgenomen; 
het is een verplicht vak in alle specialisaties. Breedveld zou wel graag willen dat het een core 
course wordt.  15 
In artikel 6 wordt gesproken over “the available courses”, alsof het een uitputtende lijst is. Hier moet 
staan dat het “possible courses” zijn. Korsten gaat dit op een rijtje zetten (actiepunt 27).  
Homologation courses: Op de site staat een lijst met homologatievakken. Breedveld zegt dat er 
pre-master programma’s zijn waarin de meeste homologatie al is opgenomen. Hij bespreekt dit met 
Korsten en de OLD. 20 
artikel 7 lid 1: “40 EC of the first year” moet zijn “45 EC of the first year” 
artikel 8 lid 1: de eerste zin moet verwijderd worden. 
artikel 9 lid 2: “student must provide details of their reasons for making this request” moet zijn 
“students may be asked to provide details of their reasons for making this request”. 
 25 

6. Masterevaluaties (E-mail Ronan van der Zee): 
 Control Engineering 
 Modelling and Simulation 

 
Dit onderwerp is al bij agendapunt 4 besproken. 30 
 

7. Vakomschrijvingen 
Meinsma merkt op dat hij het Engels niet bijzonder sterk vindt.  
 201500462 Internship S&C 

De benaming “Traineeship” moet zijn “Internship”; de korte naam “Internship S&C”. 35 
In de laatste zin moet “40 EC” zijn “45 EC”. 
Meinsma vindt dat de leerdoelen erg beperkt zijn. Volgens Jager zou dit specifieker kunnen. 
Breedveld zegt dat bij EE de eisen strenger zijn als de stage in Nederland plaatsvindt. 
Meinsma stelt voor de omschrijvingen de volgende keer, wanneer Korsten aanwezig is, weer 
op de agenda te zetten.  40 

 201100179 Graduation Project 
Hier worden wel uitgebreide leerdoelen genoemd. De vraag rijst of dit wel de meest actuele 
versie is (de code uit 2011 is niet vermeld). 
De leerdoelen moeten overeenkomen met het beoordelingsformulier; dit geldt ook voor het 
Internship. Meinsma gaat dit met Korsten bespreken. Breedveld is van mening dat de 45 
leerdoelen niet te gedetailleerd moeten worden. 
 

8. Lidmaatschap Van der Goot (ter info) 
Hierover zijn geen opmerkingen. 
 50 
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1. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen punten. 
 5 

2. Rondvraag 
Meinsma merkt op dat de R&R in het Nederlands is. Volgens de griffier is de R&R van AM wel 
in het Engels beschikbaar. Meinsma gaat spieken. 
 

3. Sluiting 10 
De voorzitter sluit de vergadering om 17:20 uur. 

 
Actiepuntenlijst 
 

Nr Omschrijving Uit verg. Verantwoordelijke

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

10/4/2013 Korsten 

26 Derde studentlid zoeken 19/2/2015 Jager + vdGoot 

27 
Vakken uit OER, rooster en Osiris waarbij S&C betrokken is 
op één lijst zetten 

19/2/2015 Korsten 

28 
Nadere informatie opvragen over evaluatie Control 
Engineering bij Van der Zee en hem laten weten dat de OLC- 
S&C dit opneemt met de betrokken docent 

21/4/2015 Voorzitter  

29 
Bespreken met Korsten en OLD: homologatievakken in pre-
master programma’s (nav bespreking OER) 

21/4/2015 Breedveld 

30 
Met Korsten bespreken: leerdoelen van Graduation Project 
en Internship 

21/4/2015 Meinsma 
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