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

2. Verslag 18 november
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
Aktiepunten:
20-01/11 Het “Jaaverslag OLC (kalenderjaar 2004)” is uitgegaan naar het managementteam
EWI.

3. Ingekomen post
De post wordt per onderdeel door Schutten doorgenomen.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Geen mededelingen.
STOEL
• Geen mededelingen.
5. Onderwijs in cijfers 2004(OLC05/015)
In onderwijs in cijfers 2004 wordt van de generaties studenten uit de jaren 1997 tot en met
2004(jaar van inschrijving), per generatie onder andere weergegeven wat de omvang van de
instroom is, wat het propedeuse- en doctoraalrendement is en hoeveel studenten afhaken. In
het verslag wordt uitgegaan van UT-specifieke definities.
De OLC vindt de cijfers niet verrassend.

6. Richtlijn toelating van HBO’ers tot master opleiding(OLC-EL05/020)
Bovengenoemd stuk bevat de “Richtlijn toelating van HBO-ers tot master opleiding” vastgesteld
in de examencommissievergadering van 12 december 2003 en twee aanvullende regelingen
vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2005.
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Mouthaan deelt mee dat bij HBO’ers sprake is van toetsing op niveau voor toelating tot de
masteropleiding. HBO’ers volgen het deficiëntietraject en al mastervakken, waarna toelating
volgt. De studievoortgang is bepaald op 80%. De grens is niet onredelijk. De OLC stemt in met
het stuk “Richtlijn toelating van HBO-ers tot master opleiding” en de “Aanvullende regeling met
betrekking tot toelating van HBO’ers tot de master-opleiding”. Het betreft geen bindend
studieadvies.
7. Afstemming Netwerkanalyse Elektronische basisschakelingen(OLC-EL05/021)
De Bodediagrammen zijn vanuit Netwerkanalyse doorgeschoven naar Elektronische
basisschakelingen om Netwerkanalyse wat te verlichten. Olthuis vindt doorschuiving prima,
wanneer Elektronische basisschakelingen niet als zwaar wordt ervaren. De OLC vindt dat
gekeken moet worden of de studiedruk goed verdeeld is en neemt kennis van een klein
lapmiddel.

8. Cijferoverzicht eerstejaars(OLC-EL05/022)
De opleidingsdirecteur zegt dat de studenten het alternatieve P-project fantastisch vinden, maar
het heeft niet veel geholpen. De resultaten zijn teleurstellend en het heeft niets opgeleverd.
Misschien wordt voor het Mid P-project een alternatief aangeboden. De inzet van de studenten
is minimaal. Over de studievoortgang wordt nagedacht.

9. Rondvraag
Olthuis stelt voor om de voetnoten van het formulier “Intake form for specialisation MSc EE” te
verduidelijken. Voorts stelt de OLC voor om de procedure met betrekking tot de voorinschrijving
en het trackformulier opnieuw te bekijken en te vereenvoudigen. Het toekennen van een mentor
wordt als zinvol ervaren en bij overstap kan overleg plaats vinden. Mouthaan zegt dat i.v.m. het
kwaliteitssysteem een en ander is gerealiseerd. Misschien kan berichtgeving aan de studenten
die voldoen aan de criteria om deel te nemen aan de mastervakken via BOOZ plaats vinden (ter
vervanging van het “Formulier Voorlopige Inschrijving Mastersopleiding EE”).
Op een vraag van Blokpoel antwoordt Mouthaan dat aan alle studenten en docenten een mail is
gestuurd over het vervallen van de augustuszittingen (tweede herkansing).

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.05 uur de vergadering.
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10.

Vertraging eerstejaars na eerste reparatieperiode

14-10

Mouthaan

1.

Procedure voorinschrijving (M-EE) en formulieren bezien 17-03

Mouthaan
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