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1. Opening
Nauta opent om 13.50 uur de vergadering met een woord van welkom.
2. Verslag 31 januari 2006
Het verslag wordt conform vastgesteld.
3. Ingekomen post
De post wordt per onderdeel door Schutten doorgenomen.
N.a.v.: Het “Jaarverslag OLC(kalenderjaar 2005)” is uitgegaan naar het managementteam EWI.
4. Mededelingen
Voorzitter
• De voorzitter feliciteert Olthuis met de benoeming als opleidingsdirecteur en bedankt
Brink i.v.m. de verrichte werkzaamheden als waarnemer.
STOEL
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Olthuis zegt dat Brink deze vergadering nog als opleidingsdirecteur zal fungeren.
Onderwijs in cijfers 2005(OLC-EL06/017a en b)
Bovengenoemd stuk betreft het rendement van de opleiding in cijfers. Een “Samenvatting
onderwijs in cijfers 2005 Elektrotechniek (in grafiekvorm)” is door Brink toegevoegd. De EL
doorstroomrendementen zijn slechter dan bij de andere opleidingen. Dit verschilt per lichting.
5. Programma verroostering 2e jaar en rooster 3e jaar bachelor 06/07/(OLC-EL06/018)
Bovengenoemd stuk wordt door Brink toegelicht en vervolgens in het kort door de aanwezigen
bediscussieerd. De OLC is verheugt dat in verband met efficiëntie VWO-ers en HBO-ers zoveel
mogelijk gebruik kunnen maken van hetzelfde onderwijs. De OLC geeft positief advies inzake
e
e
het “Programma en verroostering 2 jaar en 3 jaar bachelor 06/07”.
6. Herziening Bachelorprogramma(OLC-EL06/019)
Brink stelt voor om het vak Zekere en onzekere informatie terug te brengen naar het vak
Kansrekening zoals het vroeger was. Er wordt meer aandacht besteed aan de onderwerpen en
kan verder worden uitgediept. De fundamenten moeten goed zijn en de toepassingen komen
vanzelf. De OLC vindt dit een goed punt. Na een korte discussie stemt de OLC in met het in de
bijlagen gestelde:” Vergelijking tussen het huidige programma en het herziene voorstel,
alsmede een tentatieve verroostering voor het nieuwe 2e en 3e jaar”. Aan de uitvoering kan nu
worden gewerkt.
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7. Evaluatie masterfase en mastervakken (versie 2)(OLC-EL06/020)
De OLC stemt in met het stuk “Evaluatie masterfase en mastervakken (versie 2)”. Een engelse
versie volgt en een copie zal aan de andere opleidingen worden toegezonden.
8. Rondvraag
Nauta deelt mee dat in overleg met Van der Hoeven is afgesproken dat Elektrotechniek voor de
master Embedded Systems de opleidingscommissie levert en Informatica de
opleidingsdirecteur .
Lyaruu informeert naar de herzieningen van het Practicum MINA . Brink zegt dat overleg met
Annema, Korsten, Regtien, StOEL en een studentassistent heeft plaats gevonden. Er is een
probleem m.b.t. verslaggeving. De studenten vinden dit niet nuttig. Annema stelt voor dat een
groep studenten begint met een journaal, waaraan andere studenten verder werken. Met
betrekking tot de meetfouten probeert men een aantal experimenten op te zetten. Dit zal voor
het komend studiejaar gerealiseerd worden en in de toekomst gehandhaafd blijven.

9. SLUITING
De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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