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Concept-notulen 
19de OLC-S&C-vergadering 

Woensdag 29 november 2017, 10:45 uur 
 

Aanwezig:  Johannes van Dijk (voorzitter), Peter Breedveld, Gjerrit Meinsma, 5 
Maarten Korsten (M-coördinator) en Lennard van der Putten (notulist) 

Afwezig met kennisgeving:  Jan Willem Polderman (OLD) 
 
1. Opening 

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur. 10 
 

2. Mededelingen 
De OLD heeft zich voor deze vergadering afgemeld.  
De M-coördinator en de OLD zijn bezig om de visitatie op poten te zetten, hier zal later meer 
informatie over komen.  15 
 

3. Verslag vergadering 12 april 2017 
Tekstueel: 
De notulen van de 18de OLC-S&C-vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen:  20 
p. 2, r. 17-19: Meinsma vraagt of er inmiddels een vakbeschrijving van Positioning and Imaging 
Technology is. De M-coördinator zegt dat deze inmiddels beschikbaar is. 
Actiepunten: 
8: Er is inmiddels overleg met De Willigen geweest, maar er is nog geen concreet resultaat. 
Actiepunt blijft staan. 25 
26: Dit zal bij agendapunt 4 worden besproken. Actiepunt blijft staan. 
30, 31, 33, 38, 45 en 46: Actiepunten zijn gedaan. Afvoeren. 
32: Meinsma heeft een document meegebracht met opmerkingen op de Osiris-tekst van de 
Internship en een herformulering van de leerdoelen. Het feit dat de stage 20EC is, wordt meerdere 
malen genoemd, maar dit is prima zo. Op deze manier wordt het extra benadrukt. Het onderdeel 30 
“Economy and Society” ziet de OLC liever hernoemd worden naar “Reflection”, aangezien het doel 
van dit punt is om te reflecteren naar de gang van zaken binnen het stagebedrijf en niet alles 
klakkeloos aan te nemen.  
De oude formulering van de leerdoelen is zeer omschrijvend, terwijl de nieuwe formulering 
helderder is. Meinsma zegt dat er ook naar het bedrijfsformulier gekeken moet worden, aangezien 35 
deze overeen moet komen met de leerdoelen. De M-coördinator zegt dat een stagedocent onder 
andere naar originaliteit van de opdracht kijkt, terwijl het stagebedrijf daar minder op let. Breedveld 
vraagt of de opleiding originaliteit van de opdracht kan eisen van de student. De M-coördinator zegt 
dat dit dan wel expliciet moet worden meegegeven aan de stagedocent. Meinsma vult aan dat de 
originaliteit van de opdracht ook grotendeels afhangt van de inzet van de student.  40 
Breedveld zegt dat bij de stageopdracht wel moet worden gelet op het niveau van de opdracht, 
aangezien bedrijven vaak dezelfde soort opdrachten geven aan zowel HBO-studenten als 
universitaire studenten. Het is lastig om stages te vinden voor zo’n korte periode, aangezien de 
inwerktijd vaak te lang is voor bedrijven. Dit is voornamelijk het geval bij buitenlandse stages. Hier 
kan de OLC op dit moment echter niets mee doen.  45 
Meinsma vindt de tekst op de UT-website over de opzet van een stageverslag te summier. Hij heeft 
nog een document liggen met een gedetailleerdere beschrijving over het schrijven van een verslag, 
deze zal Meinsma opsturen naar de rest van de OLC [actie Meinsma]. Actiepunt blijft staan. 
39: De M-coördinator is ermee bezig geweest, maar de afspraken zijn nog niet expliciet geworden. 
Het zal op korte termijn worden afgehandeld. Actiepunt blijft staan. 50 
41: Tijdreeksanalyse staat op de lijst om in de komende OER verwerkt te worden. Dit wordt omvat 
in actiepunt 43, dus dit actiepunt kan weg. Afvoeren. 
43: Actiepunt blijft staan. 
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44: De vraag is of dit überhaupt op te lossen is in verband met de volgorde van de vakken die 
gevolgd moeten worden vanwege de benodigde voorkennis. In het tweede semester worden 
vakken gegeven waarvoor voorkennis uit het eerste semester nodig is. De opleiding moet wel de 
mogelijkheid geven om in februari in te stromen vanwege de richtlijnen van de UT. Aangezien de 
OLC hier weinig mee kan doen, vervalt dit actiepunt en zal de voorzitter een advies aan het 5 
Management Team schrijven om te zoeken naar een oplossing [actie Voorzitter]. Afvoeren. 
 

4. (Geen) Studentleden 
Er is geadverteerd om studentleden te werven, maar zonder resultaat. Breedveld merkt op dat de 
studie niet echt een studievereniging heeft om studentleden voor de OLC te werven. De voorzitter 10 
stelt voor om studenten persoonlijk te benaderen of zij interesse hebben. De M-coördinator zal een 
mail rondsturen om studentleden te werven [actie M-coördinator]. 
 

5. Vakomschrijvingen 
- Introduction Project 201500140 15 
De nieuwe vakomschrijving van het Introduction Project zijn reeds besproken en goedgekeurd. 
- Graduation Project 201100179 
De leerdoelen van het Graduation Project in de vakbeschrijving is in tegenspraak met de OER. 
Meinsma zegt dat de makkelijkste manier om dit op te lossen is om de betreffende paragraaf uit de 
OER over te nemen. Meinsma heeft een lijstje met tekstuele opmerkingen, de M-coördinator zal 20 
deze verwerken en de leerdoelen checken met de OER. 
 

6. Wet Versterking Bestuurskracht 
Over het algemeen zijn er twee belangrijke veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Ten 
eerste krijgt OLC nu ook besluitrecht op bepaalde onderdelen in plaats van alleen adviesrecht. Ten 25 
tweede dient de OLC jaarlijks een jaarverslag te maken. 
 

7. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 
 30 

8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 11:48 uur. 35 
 

Actiepunten 

Nr. Omschrijving Uit verg. Verantwoordelijke 

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

10/4/2013 M-coördinator 

26 Tweede en derde student-lid zoeken 19/2/2015 Jager + Voorzitter 

32 
Vakomschrijving Internship verder aanvullen 
(overeenkomstig beoordelingsformulier) 

24/5/2016 Meinsma 

39 Overleg met AT over de (aansluitende) minor 22/2/2017 M-coördinator 

43 
In OER opnemen dat er een mogelijkheid is voor 
studenten om op individuele basis verplichte vakken te 
laten wijzigen 

12/4/2017 M-coördinator 

47 
Mail rondsturen t.b.v. het werven van nieuwe 
studentleden 

29/11/2017 M-coördinator 

48 
Gedetailleerd document over hoe een verslag te 
schrijven doorsturen naar de OLC 

29/11/2017 Meinsma 

49 
Advies aan het Management Team schrijven over het 
zoeken naar een oplossing voor de roosterproblemen 
van februari-instromers 

29/11/2017 Voorzitter 

 


