FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

27 januari 2014
ONS KENMERK

EWI13/BOZ/2362/MvdK

Verslag
6 vergadering OLC S&C
Donderdag 7 november 2013, 14:00 uur
de

Aanwezig:
Afwezig m.k.:

Johannes van Dijk (voorzitter), Peter Breedveld, Gjerrit Meinsma, Eric Portema,
Jeroen Jager, Maarten Korsten (publieke tribune; lid examencommissie S&C) en
Mirande van der Kooij (griffier)
Jan Willem Polderman (OLD)

1. Opening
Om 14:04 uur opent de voorzitter de vergadering,
2. Verslag vergadering 29 augustus 2013
Het verslag wordt ongewizigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen.
De actiepunten worden besproken:
3: Gezien de onderwijsontwikkelingen onderneemt Meinsma dit jaar geen actie; dit actiepunt blijft
staan voor volgend jaar. Breedveld voegt er aan toe dat het goed is om iemand van TW bij dit vak
te betrekken.
8: niet aan toe gekomen;
11: Roozing heeft Berend van der Grinten bereid gevonden om hem op te volgen als studentlid van
de OLC. De vergadering gaat hiermee akkoord. Van der Kooij zal de aanstelling regelen.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Tekst website
De voorzitter geeft aan dat hij de weg kwijt is wat betreft dit onderwerp. Van der Kooij schets de
ontwikkelingen tot nu toe: in een vorige vergadering is dit punt besproken. De OLC heeft toen
geconstateerd dat de huidige tekst niet voldoet en dat het Engels niet naar behoren is. Hieruit is
een actiepunt voor Van der Kooij ontstaan: opmerkingen doorspelen naar BOB met het verzoek om
een vertaalbureau in te schakelen. De reactie van Jolanda van Laar hierop was ze het overdreven
vond om een vertaalbureau in te schakelen en ze vroeg of het misschien een goed idee zou zijn
om eerst een Nederlandse versie van de tekst voor alle EWI-OLC’s vast te stellen en daarna
eventueel een vertaling hiervan te laten maken. De voorzitter vond het prima om eerst een
algemene Nederlandse versie te hebben. De vraag is nu hoe we dit praktisch regelen. Naar de
mening van Van der Kooij zal het moeilijk zijn om een tekst te componeren waar alle OLC’s zich in
kunnen vinden.
De voorzitter vindt het bij nader inzien beter om een tekst alleen voor de OLC-S&C op te stellen.
De anderen stemmen hiermee in. De voorzitter stelt een concept-tekst op en brengt deze in de
volgende vergadering in.
Roozing merkt op dat als je vanuit de engelstalige S&C homepagina klikt op de Nederlandstalige
versie je naar een hele andere pagina gaat. Korsten gaat dit doorgeven zodat het goed komt.
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5. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
6. Rondvraag
Meinsma is gevraagd om S&C te vertegenwoordigen op de Open Dag. Hij vindt zichzelf niet de
aangewezen persoon hiervoor. Anderen zijn dan niet beschikbaar. Breedveld geeft de suggestie
dat Meinsma de TW-tak kan vertegenwoordigen. Bij vragen die hij niet kan beantwoorden kan hij
doorverwijzen naar de vakgroep. Meinsma gaat nog even met de OLD overleggen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit om 14:20 uur de vergadering.

Actiepuntenlijst
Nr
3
8
12
13

Omschrijving
Met Breedveld overleggen over zijn rol (die van Meinsma) bij
Modeling & Simulation
Dit jaar nog geen actie; blijft staan voor volgend jaar.
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en
hierbij EE betrekken
Aanstelling nieuw student-lid Berend van der Grinten regelen
Concept-tekst voor OLC website opstellen en inbrengen in
volgende vergadering

Uit verg.
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Korsten
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voorzitter

