FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

24 februari 2017
ONS KENMERK

EWI16/BOZ/5631/BS

Notulen
16 OLC-S&C-vergadering
Woensdag 16 november 2016, 10.45 uur.
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Johannes van Dijk (Voorzitter), Peter Breedveld, Maarten Korsten, Gjerrit Meinsma,
Jan Willem Polderman (OLD) Jeroen Jager en Berend Steenhuisen (Griffier)
Geen

1. Opening
Om 10.55 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen
Van der Kooij zal de vergaderingen niet meer notuleren. Van deze vergadering zal Steenhuisen de
notulen maken.
De OLD heeft een mail van Vosselman van het ITC gekregen met daarin hun programma voor een
specialisatie binnen S&C. Hij zal dit rondsturen naar de OLC-leden ter informatie.
3. Verslag vergadering 24 mei 2016
Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele opmerkingen; de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
r.22: Eventuele reacties op de wervingstekst gaan naar Van der Kooij. De voorzitter zal de
communicatie met Van der Kooij bijhouden. Er moeten twee studentleden bij voor een voltallige
OLC.
r.29: Korsten zal naar Veldhuis de door de OLC aangepaste versie van de R&R 2016 sturen [actie
Korsten].
De actiepunten worden besproken:
8: Blijft staan voor de volgende vergadering.
26: Verantwoordelijkheid ligt vanaf nu bij Jager en de Voorzitter. Jager zal een rondje doen bij de
studenten om de vacature te proberen te vullen.
30: Dit wordt de volgende vergadering besproken.
31: Breedveld wacht op de uitnodiging om de vakomschrijving aan te passen, dus dit actiepunt blijft
staan tot ongeveer april 2017.
32: Blijft staan voor de volgende vergadering.
33: Blijft staan voor de volgende vergadering.
4. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
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5. Rondvraag
De OLD vraagt zich af of er eigenlijk wel vakevaluaties zijn. Hier is wat onduidelijkheid over en de
voorzitter gaat uitzoeken wie de coördinator kwaliteitszorg is van CTW [actie voorzitter].
We hebben met AT de afspraak dat hun studenten Module 6 van EE, Systems and Control, met
een paar aanpassingen doen om tot S&C te kunnen worden toegelaten. De laatste tijd zijn er
studenten die de module BioRobotics hebben gedaan. De vraag is of deze studenten zonder meer
toelaatbaar zijn. Hierover moet overlegd worden met AT [actie voorzitter]. Zij-instromers hebben
nu nog de tijdelijke regeling dat ze bachelor vakken mogen volgen om mee bij te spijkeren, maar dit
zal binnenkort verbeteren.
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6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.22 uur.
5

Actions
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

8

Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht
en hierbij EE betrekken

10/4/2013

Korsten

26

Derde studentlid zoeken

19/2/2015

Jager + Voorzitter

30

Met Korsten bespreken: leerdoelen van Graduation
Project en Internship

21/4/2015

Meinsma

31

Vakomschrijving Introduction Project aanpassen

7/10/2015

Breedveld

32

Vakomschrijving Internship verder aanvullen
(overeenkomstig beoordelingsformulier)

24/5/2016

Meinsma

33

Vakomschrijving Graduation Project verder aanvullen

24/5/2016

Meinsma

16/11/2016

Korsten

16/11/2016

Voorzitter

16/11/2016

Voorzitter

34
35
36

Aangepaste versie van R&R 2016 naar Karin Veldhuis
sturen
Uitzoeken wie de coordinator kwaliteitszorg is van
CTW (ivm vakevaluaties)
Overleggen met AT: invulling minor om tot S&C te
kunnen worden toegelaten

