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1. Opening
Nauta opent de vergadering om 13.45 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 18 maart 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
23-10/1: Verbeteringen rond de voorlichting zijn al merkbaar. Er wordt geld voor Elektrotechniek
beschikbaar gesteld voor werving in Duitsland. Er is reeds een Duitstalige elektrotechniek
voorlichtingsdag.
18-03/2: blijft staan.

3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt door Schutten doorgenomen.Het stuk:08/011 “Judicium” is ter
kennisneming aan de vergadering toegezonden.De examenvergadering is van mening dat de
overschrijding van de nominale studieduur met 3 jaar en 3 maanden te lang is voor het
predicaat “cum laude”. Het “Jaarverslag Onderwijskwaliteitscommissie EL 2007(08/017)” is ook
ter kennisneming toegezonden.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Op zaterdag 12 april heeft er een succesvolle ouderdag plaats gevonden.
• De Onderwijs Prijs Elektrotechniek (OPEL) is op woensdag 26 maart uitgereikt aan
Elwenspoek.
• WO-sprint subsidie voor verbetering van het vak IEEE is aangevraagd en afgewezen.
De UT wordt gekort, omdat de uitstroom verhoging van 15% niet is gehaald.
• De instroom bij EWI bedraagt 2/3 t.o.v. vorig jaar.
• De concept vragen van de enquête van het bureau NewCom zien er zeer degelijk uit. De
instroom blijft zorgelijk. Volgens Oosterhof wordt geprobeerd in kaart te brengen welk
effect de voorlichtingsacties hebben en welke acties ontbreken. In het EWI-overleg
zullen de resultaten van het bureau NewCom worden uitgewisseld. De decaan is
verantwoordelijk voor de instroom en creëert nieuwe opleidingen in de faculteit. Het
instroomprobleem is een verantwoordelijkheid voor alle docenten Elektrotechniek en niet
alleen voor de opleidingsdirecteur. De NewCom analyse vindt plaats om te kijken wat er
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aan de hand is en vervolgens verbetering van de instroom te realiseren. Nauta stelt voor
om internationaal te werven voor zowel de bachelor als de master.Voorts wordt
geopperd om een elite opleiding te starten. Olthuis meldt dat er subsidie voor een
excellencelijn voor wiskunde onderwijs is aangevraagd. Nauta stelt voor om te
garanderen dat de EL’ers die instromen ook slagen. Iedere leerstoel dient
verantwoordelijk te worden gesteld voor een tweetal eerstejaars en er voor te zorgen dat
ze slagen. Olthuis daagt de OLC uit om een notitie te schrijven waaruit uitvoerbaarheid
blijkt. Wanneer er een overtuigend stuk komt, dat uitvoerbaar is wil hij zich hiervoor
inzetten. IEEE wordt als een soort selectie gesteld. Abelmann zorgt voor een
documentje (Doel en hoe te bereiken met het huidige systeem binnen de kaders).
Olthuis merkt op dat bij het nieuwe OER de verantwoordelijkheid meer en meer bij de
student ligt en haaks staat op dit voorstel.
StOEL
• Abeling en Zondervan zijn op 4 april ll.uitgenodigd bij Mouthaan om kennis te maken met
de veranderingen van het OER en hierop feed-back te geven. Abeling is persoonlijk wel
enthousiast over het nieuwe OER.
• De verslaglegging van het Mechatronicaproject dient in het engels te gebeuren en
hierover zijn klachten binnen gekomen. Volgens de opleidingsdirecteur mag dit niet,
omdat de Bacheloropleiding nederlandstalig is.

5. Naam en inhoud Doctoraalopdracht(code 121121) t.b.v. vakinformatie(OLC-EL08-014)
De OLC stemt in met het voorstel om de naam van de D-opdracht te veranderen in “Master
Thesis Project”. De op- en aanmerkingen t.b.v. vakinformatie zal door Olthuis met Vos worden
opgenomen.

6. Nieuw vak “Biomedische Signaalanalyse”(OLC-EL08-013)
Bovengenoemd vak is een verplicht BMT bachelorvak en wordt ter kennisneming aan de
vergadering voorgelegd. Het vak is reeds goedgekeurd door de OLC van BMT.

7. Nieuw (keuze)vak “Core Networks”(OLC-EL08-019)
De OLC is van mening dat het vak als een studiegroep kan worden aangeboden en de
bestaande code hiervoor gebruikt kan worden. Wanneer het een apart vak wordt dienen
duidelijke leerdoelen in relatie tot tentaminering worden aangegeven. Ook is er zorg over de
zwaarte/niveau van het vak m.b.t. het aandeel van de docenten in de hoorcolleges en het
aandeel van de studenten hierin in relatie tot de 5EC die het vak waard moet zijn.

8.Naamswijziging (keuze)vak “Implementation of Digital Signal Processing” voorheen
“VLSI Signal Processing (121095),(OLC-EL08-018, a+b)
De OLC stemt in met de voorgestelde naamswijziging van het vak “VLSI Signal Processing” in
“Implementation of Digital Signal Processing”, die de inhoud van recente en toekomstige edities
van het vak beter dekt.

9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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1. Problematiek rond de voorlichting a.d.orde stellen(april 2008)
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23-10

Wie
Olthuis

2. Een lijstje met sterke punten naar Pieter Oosterhof

18-03

Olthuis

3. Documentje:Garantie dat EL’ers die instromen ook slagen

22-04

Abelmann
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