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Concept-notulen
17 OLC-S&C-vergadering
Woensdag 22 februari 2017, 10.00 uur.
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Johannes van Dijk (Voorzitter), Peter Breedveld, Gjerrit Meinsma, Maarten Korsten (Mcoördinator), Jeroen Jager, Jan Willem Polderman (OLD) en Silvo Jeunink (notulist)
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3. Verslag vergadering 16 november 2016
tekstueel:
pag. 1, r. 28: Het gaat niet om OER, maar het gaat om de R&R.
pag. 1, r. 24-25 Dit gaat over eventuele reacties van studenten op de wervingstekst, welke gaan
naar Van der Kooij.
De OER is lastig te vinden op de website van de UT, vooral door de complexe verwijzingen. De Mcoördinator zal kijken of dit vereenvoudigd kan worden [actie M-coördinator].
Er is onduidelijkheid over het aantal studentleden dat de OLC moet hebben. Het aantal
studentleden van de OLC zou 3 moeten zijn, de OLC zou dan een totaal van 6 leden moeten
hebben.
Pag. 1, r. 47: “Bio Robotics” moet zijn “Biorobotics”.
Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
De actiepunten worden besproken:
Nr. 8 blijft staan, de M-coördinator heeft volgende week een afspraak met De Willigen.
Nr 26 blijf staan, het moet een tweede en derde studentlid zijn. De voorzitter neemt hierover contact
op met de griffier.
Nr 30 blijft staan.
Nr 31 blijft staan totdat Breedveld een uitnodiging ontvangt om de vakomschrijving aan te leveren.
Nr 32, 33 blijven staan.
Nr 34, de aangepaste versie van de R&R wordt morgen gepubliceerd. Afvoeren.
Nr 35 de coördinator kwaliteitszorg is Monique Duyvestein. De voorzitter neemt contact met haar
op om het Integration Project te laten evalueren [actie voorzitter].
Het introduction project zou door het lage aantal aanmeldingen eventueel opgeheven kunnen
worden.
Nr 36 blijft staan, in de AT minor ontbreekt dynamische systemen en kansrekening, daarom zijn AT
studenten niet automatisch toelaatbaar tot de master S&C. Deze vakken zouden toegevoegd
moeten worden aan de minor.
TW bachelor studenten kunnen instromen in master S&C, maar ze dienen wel homologatievakken
te volgen. De bondgrafen worden geïntroduceerd door middel van homologatievakken.
Volgens Breedveld zou het een keuze moeten zijn voor studenten om tijdreeksanalyse in plaats
van system identification als verplicht vak te volgen. Dit kan nog steeds op individuele basis,
alhoewel dit niet wordt benoemd in de OER. Breedveld benoemt bij gesprekken met studenten wel
dat deze mogelijkheid aanwezig is. Dit moet opnieuw bekeken worden en moet eventueel
opgenomen worden aan de nieuwe OER.
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Studenten die in februari instromen hebben een niet studeerbaar programma. Het is nodig dat het
rooster aangepast wordt om het studeerbaar te maken. Breedveld bekijkt waar aanpassingen
mogelijk zijn [actie Breedveld].
5

4. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
5. Rondvraag
Er wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.
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6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.41 uur.
15

Actions
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

8

Met De Willigen overleg plegen over literatuuropdracht
en hierbij EE betrekken

10/4/2013

M-coördinator

26

Tweede en derde student-lid 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

36

Overleggen met AT: invulling minor om tot S&C te
kunnen worden toegelaten

16/11/2016

Voorzitter

37

Het vinden van de OER vereenvoudigen

22/2/2017

M-coördinator

38

Contact opnemen met coördinator kwaliteitszorg van
CTW Monique Duyvestein: Integration Project laten
evalueren

22/2/2017

Voorzitter

39

Overleg met AT over de (aansluitende) minor

22/2/2017

M-coördinator

22/2/2017

Meinsma

22/2/2017

M-coördinator

22/2/2017

Breedveld

40
41
42

Bespreken met Stoorvogel over hoeverre zijn vak
kansrekening dekt
Voorstel: Toevoegen Tijdreeksanalyse als kernvak in
de OER
Bekijken mogelijkheden tot aanpassing rooster voor
februari-instromers.

