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1. Samenstelling OLC-TG 

1.1. Docentleden: 

Anne Leferink (voorzitter) 

Erik Groot Jebbink 

Cindy Lammertink  

Jasper de Jong 

Sabine van der Veen (per Oktober 2021) 

1.2. Studentleden: 

Koen van der Veen (vice-voorzitter, M2-MSS) 

Evi Dirks (M2-MSS) (per januari 2022) 

Nicolien Heikens (M1) 

Ilse Lobregt (B3) 

Renée Sijbesma (B3) 

 

1.3. Toehoorders: 

Ismay Spijker – Onderwijscommissaris Paradoks 

Daan Imholz - SVC-bachelor 

Vincent Ribbens – SVC-master 

Wendy Bolster – BOZ (voorbereiding OLC vergaderingen) 

Chris Bolding - kwaliteitszorg coördinator health 

Nan Lubbers / Marrith Sinnema – Notulist 
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2. Bijeenkomsten 

Er is acht keer regulier vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden 

genomen via de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de voorzitter.  

Daarnaast hebben enkele leden verschillende bijeenkomsten (bijv. gesprek met opleidingsdirecteur) 

bijgewoond om zich te laten informeren over diverse zaken. Uitkomsten van deze gesprekken zijn 

gepresenteerd tijdens de officiële OLC vergaderingen en zijn dus wederom terug te vinden in de 

notulen.  

In mei 2022 een extra vergadering ingelast met de OLD met als onderwerp de gebrekkige voortgang 

van de implementatie van de plannen binnen de WSV funds. 

Ten slotte is er in juni 2022 een trainingsavond georganiseerd waarbij het meerjarenplan (januari 2020)  

is geëvalueerd. 

 

3. Contact met het opleidingsmanagement 

Bij de eerste bijeenkomst van het jaar is de vice-opleidingsdirecteur Jasper Homminga aanwezig 

geweest. In latere bijeenkomsten zijn verschillende leden van het opleidingsmanagement uitgenodigd,  

afhankelijk van het te behandelen onderwerp. De onderstaande paragrafen geven een korte weergave 

van de belangrijkste onderwerpen die door de OLC zijn gecommuniceerd met het 

opleidingsmanagement. 

3.1. Kwaliteitszorg 

In het jaar 2020/2021 heeft de OLC een uitgebreide leerlijnevaluatie uitgevoerd en adviezen aan 

het opleidingsmanagment (OM) aangeboden. Het OM vond de adviezen zeer waardevol en zou 

dit graag vaker zo zien. Derhalve zouden leerlijnevaluaties kunnen worden opgenomen in het 

kwaliteitszorg handboek. 

3.2. B- en M-OER 2022-2023 en Opleidingsspecifieke bijlagen 

De OLC heeft kennisgenomen van het voorstel om enkele wijzingen door te voeren in de 

Onderwijs- en examenreglementen (OER) voor het jaar 2022/2023. De OLC heeft voldoende 

inspraak kunnen hebben in de wijzigingen en heeft met de definitieve versie van de OER 

2022/2023 ingestemd.  

3.3. Kwaliteitsafspraken (WSV funds) 

De OLC heeft in een goede samenwerking met het onderwijsoverleg (opleidingsmanagement, 

docentvertegenwoordiging, studieadviseurs) een plan opgesteld voor projecten ten aanzien van 

de Wet StudieVoorschot (WSV) funds. 

Het voorstel voor de WSV funds is goedgekeurd door het faculteitsbestuur. In augustus 2021 heeft 

een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden om (onder andere met het opleidingsmanagement) 

werkafspraken te maken en de projecten verder vorm te geven.  
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3.4. Procedure Selectie en Plaatsing TG 

Een adviesverzoek vanuit het opleidingsmanagment met betrekking tot de procedure voor selectie 

en plaatsing van aspirant TG studenten is door de OLC in behandeling genomen. De voorgestelde 

procedure is door de OLC geaccordeerd. Het betreffende document kan worden opgevraagd bij 

het opleidingsmanagement. 

 

4. Contact met Studentenvertegenwoordigingscommissie (SVC) 

De SVC draagt de verantwoordelijkheid de Module (Bachelor) en Kwartielevaluaties (Master) te 

coördineren en de bevindingen te rapporteren. De SVC deelt deze rapporten onder andere met de OLC 

en krijgt iedere OLC bijeenkomst de gelegenheid om (aanvullende) mededelingen te doen. In oktober 

zijn het Jaarverslag van de Bachelor en het Semesterverslag van de Master uitgebreid besproken. 

Enkele bevindingen uit het deze verslagen lijken van structurele aard en zijn aan het OM 

teruggekoppeld als punten van aandacht. Het betreft o.a. structureel (te) weinig feedback op 

projecten, het niveau van de academische vaardigheden, de inrichting van techniek (en Matlab) 

onderwijs.  

De SVC heeft formeel geen instemmingsrecht ten aanzien van de OER, maar zij is wel gehoord en heeft 

ook over de OER advies uit kunnen brengen naar de leden van de OLC. 

 

5. Wet StudieVoorschot Funds 

Nadat de plannen t.a.v. student well-being - opgesteld door de OLC en ondersteund door het OM -  

waren geaccordeerd door de FR en het FB in het voorjaar van 2021, kon er gestart worden met het 

ten uitvoer brengen. De OLC heeft geen project leidende en onderwijs ontwerpende rol en heeft de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoer van ‘het WSV-project’ teruggegeven aan het OM. Wel heeft de 

OLC driemaal om een update over de voortgang van de projectplannen gevraagd: 

5.1. Kleinschalig Onderwijs 

Er heeft geen pilot op kleinschalig onderwijs plaatsgevonden. De OLD voorziet een tekort aan 

mankracht om dit deelproject in gang te zetten en de OLD heeft aangegeven het kleinschalig 

onderwijs niet te zien als iets dat uit incidentele middelen gerealiseerd dient te worden. Een 

oproep naar docenten actief bij TG om deel te nemen aan een pilot is er, voor zover bekend bij 

de OLC,  niet geweest. 

5.2. Buddycoaching 

Ondanks diverse overleggen met betrokkenen over de uitvoer van plannen t.a.v. een buddy-

systeem, al dan niet als aanvullende rol voor tutoren, is er niet tot implementatie overgegaan. 

Aan de meerwaarde van de buddies voor álle studenten en de bijdrage van een buddy-systeem 

aan de ‘kwaliteit’ van de studie werd getwijfeld, wat uiteindelijk heeft gezorgd voor te weinig 

draagvlak voor het plan bij het OM. 

5.3. Professionele identiteit en toekomstperspectieven 

Al in het voorjaar van 2021 heeft de OLC enkele studenten aangesteld om in dit project de kar te 

trekken. Verschillende aspecten van het project zijn in gang gezet en ook al uitgevoerd. Voor 
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gedetailleerde updates over de voortgang en de behaalde doelen kunnen notulen van de OLC 

bijeenkomsten worden geraadpleegd. 

Eind mei 2022 heeft de OLC nogmaals met de OLD overleg gehad en haar zorgen geuit over het gebrek 

aan voortgang van de plannen. Deze vertraging maakt dat vooral de ‘pechgeneratie’ er geen profijt 

meer van zal hebben. De OLC heeft de OLD geadviseerd om met alternatieve plannen te komen die 

wel op korte termijn uitvoerbaar zijn. 

 

6. Lijst afgegeven adviezen en gestelde vragen 2021-2022 

 

 Adviesvraag Afgegeven adviezen en gestelde vragen Datum 

afgegeven 

advies 

Reactie 

1. WSV funds WSV funds projectuitvoer door OM laten 

coördineren. Voor project 2 buddy-coaching: hoe nu 

verder? 

11-11-2021 geen 

2. Notitie selectie en 

plaatsing 2023-2024 

akkoord? 

Geaccordeerd, geen opmerkingen 02-05-2022 Marieke 

Hofman 

3. Wijzigingen OER 

akkoord? 

Positief advies voor “Algemeen gedeelte van het 

opleidingsdeel van het studentstatuut inclusief de 

onderwijs- en examenregeling (OER) voor de 

Bacheloropleidingen AT, BMT, GZW, ST, TG en TN 

(concept 25 april 2021) én voor de Masteropleidingen 

AP, BME, CE, HS, NT en TM (concept 25 april 2022).” 

12-05-2022 29-6-2022 

Eline Marsman 

4.  Wijzigingen OER 

akkoord? 

Positief advies voor opleidingsspecifieke bijlage van de 

OER BSc. en MSc. 2022-2023 

12-05-2022 geen 

     


