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Verslag
15 vergadering OLC S&C
dinsdag 24 mei 2016, 15:00 uur
de

5

Aanwezig:
Afwezig m.k.:

10

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

1. Opening
De voorzitter opent om 15:08 uur de vergadering; Breedveld is nog niet aanwezig.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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3. Verslag vergadering 7 oktober 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
De actiepunten worden besproken:
8: Korsten zou het een goed idee vinden om ook bij EE eenzelfde soort literatuur onderzoek in te
voeren. De OLD zegt dat bij AM hierbij De Willigen betrokken is.
26: De griffier zegt dat ze van Jager een wervingstekst in het Nederlands heeft ontvangen. Ze heeft
hem gevraagd deze ook in het Engels aan te leveren.
27: afvoeren.
30: Meinsma zegt dat de omschrijving van het Graduation Project in Osiris leeg is; de leerdoelen
van het Internship komen niet overeen met de items op het beoordelingsformulier. Hij heeft in de
beschrijving van het Internship begrippen uit het beoordelingsformulier opgenomen
4. OER S&C 2016
Er is een aangepaste versie van de OER rondgestuurd.
Art. 2.1: TU/e: voluitschrijven;
Art. 2: “program” moet zijn “programme” (meerdere keren).
Art. 3.k: “article” moet zijn “Article”.
Art. 5.1: toevoegen: Politecnico di Milano.
Art. 6: tekst (over TU/e) verwijderen.
Art. 11.4: verwijzingen kloppen niet: “Article 11” moet zijn “Article 12”; “Article 12” moet zijn “Article
13”.
Art. 12.3: “in advance” moet zijn “in advance of the test”.
Art. 24: lid 3 en lid 5 verwijderen.
Appendix:
Art. 2.1: “generation 2015-2016” verwijderen.
Art. 3.5: “Linear Algebra A” moet zijn “Linear Algebra”.
Art. 4, derde regel: “article” moet zijn “Article”.
Art. 7.2: nieuw opgenomen: de examencommissie kan beslissen dat studenten die van het HBO
komen in plaats van de stage een individuele opdracht mogen doen.
Art. 7.3: de tekst zoals die er nu staat kan verwarring wekken. Er moet in opgenomen worden dat
de student tijdens zijn bachelor voldoende werkervaring moet hebben opgedaan. De tekst van lid 2
en 3 samennemen.
Art. 7.4: Er staat nu dat studenten aan hun afstuderen mogen beginnen met maximaal 10 EC aan
niet afgeronde vakken. Men vindt 10 EC vrij veel. Wordt gewijzigd: studenten mogen pas aan hun
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afstuderen beginnen wanneer alle andere vakken zijn afgerond.
Art. 9b: dit is nieuw opgenomen. Company work place moet zijn Internship.
Art. 10.1 en 10.2: “prospectus” moet zijn “test scheme”.
Art. 10.2: “Any students” moet zijn “Students”.
16:08 uur: de OLD vertrekt
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5. Vakomschrijving Internship
De learning goals komen niet overeen met de onderdelen die genoemd worden in het
beoordelingsformulier. Meinsma maakt een nieuwe, uitgebreidere omschrijving, ook van het
Graduation Project [2 actiepunten Meinsma].
6. Vakomschrijving Introduction Project
In de vorige vergadering was afgesproken dat de leerdoelen specifieker omschreven zouden
worden. Dit is niet gebeurd. Breedveld pakt dit op (actiepunt 31 blijft staan).
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7. Strenge regels t.a.v. starten stage en afstuderen
De regels voor het starten van de stage zijn aangescherpd, die van het Graduation Project niet.
Korsten zegt dat volgend jaar de regels strenger zullen worden.
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8. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
9. Rondvraag
Meinsma vraagt.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit om 16:47 uur de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr
8
26
30
31
32
33
35

Omschrijving
Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht en
hierbij EE betrekken
Derde studentlid zoeken
Met Korsten bespreken: leerdoelen van Graduation Project
en Internship
Vakomschrijving Introduction Project aanpassen
Vakomschrijving Internship verder aanvullen (overeenkomstig
beoordelingsformulier)
Vakomschrijving Graduation Project verder aanvullen

Uit verg.

Verantwoordelijke

10/4/2013

Korsten

19/2/2015

Jager + vdGoot

21/4/2015

Meinsma

7/10/2015

Breedveld

24/5/2016

Meinsma

24/5/2016

Meinsma

