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Verslag
11 vergadering OLC S&C
donderdag 19 februari 2015, 15:45 uur
de

5

Aanwezig:
Afwezig m.k.:

Johannes van Dijk (voorzitter), Gjerrit Meinsma, Peter Breedveld,
Jeroen Jager, Xander van der Goot en Mirande van der Kooij (griffier)
Jan Willem Polderman (OLD)
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1. Opening
De voorzitter open om 15:53 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het
bijzonder het nieuwe studentlid Xander van der Goot. We hebben nu 2 studentleden; Jager en
Van der Goot zoeken nog een derde lid. Polderman heeft zich afgemeld. Bij w.v.t.t.k. worden
de vakomschrijvingen voor de stage en het Graduation Project besproken.
2. Verslag vergadering 26 november 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen.
De actiepunten worden besproken:
8: nog niet gedaan.
18 en 19: gedaan; afvoeren.
Zie punt 5: toch laten staan.
24: nog niet gedaan.
25: gedaan, code voor het Internship is 201400462; afvoeren.
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3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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4. Engelstalig onderwijs (notitie Peter Apers)
Hierover zijn geen opmerkingen.
5. W.v.t.t.k.
vakomschrijvingen Traineeship en Graduation Project
Korsten heeft de omschrijving van het Traineeship opgesteld. Hij wilde voor de vakomschrijving
voor het Graduation Project leentje buur spelen, maar het is moeilijk gebleken om een
geschikte tekst te vinden. Hij gaat voor het nieuwe studiejaar een goede omschrijving maken
voor de afstudeerprojecten van vier EWI-masteropleidingen. Meinsma zegt dat het
beoordelingsformulier ook aandacht nodig heeft. Korsten probeert een beoordelingsformulier
samen te stellen dat door alle EWI-opleidingen gebruikt kan worden. Het zal niet mogelijk zijn
om voor het afstudeerproject een zelfde Osiris-omschrijving te maken voor de verschillende
opleidingen. Korsten zal een volgende vergadering de omschrijving van het Graduation Project
aanleveren en ook het beoordelingsformulier. Hetzelfde geldt voor de stage. De voorzitter zegt
dat de actiepunten 18 en 19 moeten blijven staan. We gebruiken de voorlopige beschrijving tot
het nieuwe studiejaar. Van der Goot vraagt wanneer de Osiris beschrijvingen voor het nieuwe
jaar beschikbaar zijn. Korsten zegt dat hij er in het voorjaar mee bezig gaat. Hij zegt dat het nu
mogellijk is om van alle opleidingen alle vakken op een rijtje te zetten. We kunnen dus alle
vakken die S&C afneemt uit Osiris halen. Breedveld zegt dat dat veel vakken zullen zijn, en
dan zijn er ook nog vakken buiten de UT. Van der Goot vraag of de vakken in de OER
hetzelfde zijn als die in het rooster zijn opgenomen. Korsten zegt dat deze twee lijsten niet
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helemaal overeen komen. Korsten gaat de vakken uit de OER, uit het rooster en uit Osiris op
één lijst zetten.
6. Rondvraag
Meinsma vraagt of de OER in de volgende OLC op de agenda komt. Ja, dat is het geval.
Hierbij moet extra aandacht worden gegeven aan de gecombineerde master.
Breedveld zegt dat er nu 2 studenten proberen om vakken in Delft en Eindhoven te doen. Er
zijn veel hindernissen en ze krijgen vaak geen antwoord op vragen. Dit heeft de aandacht van
Korsten en de OLD.
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7. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16:21 uur.

Actiepuntenlijst
15

Nr
8
18
24
26
27

Omschrijving
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en
hierbij EE betrekken
Vakomschrijving 201100179 Graduation Project aanpassen
voor Osiris, ter advisering aanbieden aan OLC
Contact opnemen met Jan Verberne ivm samenstelling OLC:
3 personeelsleden en 3 studentleden.
Derde studentlid zoeken
Vakken uit OER, rooster en Osiris waarbij S&C betrokken is
op één lijst zetten

Uit verg.
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