
Jaarverslag opleidingscommissie TN/APH – 2021/2022 

Jaarverslag opleidingscommissie TN/APH 
 

Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de opleidingscommissie van de bachelor Technische Natuurkunde en de master 
Applied Physics en heeft betrekking op de jaargang 2021-2022. De opleidingscommissie bestaat uit 
studentleden en medewerkers en heeft als taak het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de 
opleiding(en). In de jaargang 2021-2022 heeft de commissie 7 maal vergaderd. Bij deze vergaderingen 
zijn naast de commissieleden ook de opleidingsdirecteur, de opleidingsadviseur en de secretaris van de 
examencommissie aanwezig. Op deze wijze kunnen onderwerpen snel en efficiënt worden besproken. 
Tevens is de voorzitter van de onderwijskwaliteitscommissie aanwezig en is ook de studievereniging 
vertegenwoordigd. 

Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de genomen besluiten en uitgebrachte adviezen. 

 

Samenstelling 
Leden 
De opleidingscommissie bestond in het collegejaar 2021/2022 uit: 

 

Personeelsleden 
Dr. ir. J.S. (Hans) Kanger (voorzitter) 
Prof. dr. K.J. (Klaus) Boller 
Prof. dr. C. (Claudia) Filippi 
Dr. M.M.J. (Marc) Dhalle 
Prof. dr. J.H. (Jacco) Snoeier (tot jan 22) 
Dr. A. (Alvaro) Marin (vanaf jan 22) 

Studentleden 
M.J. (Macy) Vreman  
B.M.L. (Bibi) van Strien 
B.S.R. (Bram) Leentjens 
L. (Leon) Goedegebuur 
M.M. (Marel) Vrerink 
 

Adviseurs en toehoorders 
Dr. E.S. (Stefan) Kooij (opleidingsdirecteur) (tot april 22) 
Dr. S.J.A. (Sissi) de Beer (opleidingsdirecteur) (vanaf april 22) 
Dr. C.I. (Carlijn) van Emmerik (studieadviseur) 
Dr. D. (Dejana) Djokovic (studieadviseur) 
P.A.M. (Renilde) Bonthuis- van Seters (onderwijskwaliteitscommissie) 
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Dr. J.W.J. (Jeroen) Verschuur (secretaris examencommissie) 
E.A. Lodder (programma coördinator) 

K.A.B. (Kai) van den Berg (Arago) 
A.B. (Anita) Weise (BOZ) 

 

Werving nieuwe leden 
Er zijn 2 studentleden gestopt en 2 nieuwe studentleden toegetreden. De nieuwe leden zijn 
voorgedragen door de bestaande studentleden. Tevens zijn 2 nieuwe docentleden toegetreden. 

 

Vergaderingen 
De OLC heeft 7 vergaderingen gehouden in 2021/2022. Hieronder een beknopt overzicht van de 
besproken onderwerpen per vergadering. Voor een gedetailleerd verslag kunnen bij de voorzitter 
notulen worden opgevraagd. 

1. 16 september 2021 
• Evaluaties TN B1 en B2 3e kwartiel 
• Evaluaties mastervakken block 1B/2A 
• Voortgang studentwellbeing activiteiten 
• Ruimte gebrek college zalen 

 
2. 14 october 2021 

•  Evaluaties master block 2B 
• Avond colleges 

 
3. 25 november 2021 

• Report Visitatie TN/AP 
• Evaluaties mastervakken block 2B 2020-2021 

 
4. 13 januari 2022 

• UT mastervision 
 

5. 3 maart 2022 
• Evaluaties master block 1A 2020-2021 

 
6. 19 mei 2022 

•  Programma en curriculum TN 
• Programma en curriculum AP 
• Bachelor en master OER 
• Verplichte mastervakken 
• Evaluatie mastervakken block 2A 2021-2022 
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7. 9 juni 2022
• Bachelor en Master OER
• Vergaderschema 2022-2023


