FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

24 mei 2016
ONS KENMERK

EWI15/BOZ/4421/MvdK

Verslag
14 vergadering OLC S&C
woensdag 7 oktober 2015, 16:00 uur
de

5

Aanwezig:
Afwezig m.k.:

10

15

20

25

30

35

40

45

Johannes van Dijk (voorzitter), Peter Breedveld, Jeroen Jager, Maarten Korsten,
Jan Willem Polderman (OLC) en Mirande van der Kooij (griffier)
Gjerrit Meinsma en Xander van der Goot

1. Opening
De voorzitter opent om 16:12 uur de vergadering.
2. Verslag vergadering 21 april 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pag. 2, r. 18-20: Breedveld vraagt wat hier ook al weer de bedoeling is. Korsten zegt dat het lastig
is; we hebben geen aparte categorie voor pre-master vakken. Soms willen studenten een
(homologatie)vak in hun M-examenprogramma opnemen dat ze al in hun pre-master hebben
gedaan. De OLD zegt dat het opnemen van een homologatievak altijd op initiatief van de
afstudeerdocent moet gebeuren, niet op initiatief van de student.
3. Verslag vergadering 3 juni 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
De actiepunten worden besproken:
8: Korsten is bezig met de beschrijving van het Graduation Project.
27: Korsten heeft de website gesynchroniseerd met de OER; hij is bezig ervoor te zorgen dat in
Osiris ook deze vakken naar boven komen als je naar S&C-vakken zoekt.
30: nog niet gedaan;
26: Jager stelt binnenkort een tekst op die de griffier per e-mail naar alle S&C-studenten zal sturen.
28: De voorzitter heeft contact gehad met Van der Zee over Control Engineering. Van der Zee vond
het niet nodig dat ook de OLC-S&C actie onderneemt. Het was de voorzitter niet geheel duidelijk
welke actie Van der Zee onderneemt. Korsten zegt dat de mogelijkheid bestaat dat de module
minder zwaar gemaakt wordt. Breedveld zegt dat de opzet van de module is veranderd; er is nu
bijvoorbeeld meer ruimte tussen de behandeling van de stof en de toets. Afvoeren.
29: gedaan; afvoeren.
De griffier zegt dat Van der Goot zijn opmerkingen per mail heeft doorgegeven; ze heeft deze email naar de voorzitter gestuurd. Helaas kan de voorzitter het bericht niet vinden.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Vakomschrijving Introduction Project
Breedveld zegt dat per individuele student een passend project wordt gekozen. Dit was voorheen
een verplicht vak; is nu een keuzevak geworden. De OLD zou graag zien dat de leerdoelen iets
specifieker worden omschreven. De accreditatiecommissie wil graag leerdoelen zien, en ook hoe
deze worden getoetst. Breedveld gaat de vakomchrijving aanpassen. Omdat de EC’s en de
vakinhoud wijzigen, krijgt het vak een nieuwe code.
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6. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
5

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 16:47 uur de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr
8
26
27
30
31

Omschrijving
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en
hierbij EE betrekken
Derde studentlid zoeken
Vakken uit OER, rooster en Osiris waarbij S&C betrokken is
op één lijst zetten
Met Korsten bespreken: leerdoelen van Graduation Project
en Internship
Vakomschrijving Introduction Project aanpassen

Uit verg.

Verantwoordelijke

10/4/2013

Korsten

19/2/2015

Jager + vdGoot

19/2/2015

Korsten

21/4/2015

Meinsma

7/10/2015

Breedveld

