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1. Opening
Olthuis zit de vergadering voor i.v.m. afwezigheid van Nauta.

2. Verslag 18 mei 2006
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 6 deelt Lyaruu mee dat hij m.i.v. het nieuwe studiejaar stopt met de OLC
werkzaamheden. Namens de StOEL draagt hij de zorg voor drie nieuwe studentleden.
Aktiepunten:
17-03/1: Er doen zich geen problemen meer voor bij de “ Procedure voorinschrijving M-EE en
formulieren”.
20-10/3: “Benoeming derde hoogleraar als OLC lid” blijft staan.
15-12/5: Bij BOZ-EL is een digitale versie van de leidraden vanaf 1996 aanwezig. Een digitale
versie van 2005-2006 staat op het internet.

3. Ingekomen post
De post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Voor het studiejaar 2006/2007 heeft zich een student met het verwante syndroom van
asperge aangemeld. In overleg met de studentendecaan is besloten om een buddy voor
deze student te zoeken, die studieverwante zaken met hem wil doornemen. Bram
Julsing gaat de student begeleiden.
STOEL
• Geen mededelingen.
5. Rooster (concept 2006/2007), (OLC-EL06/026, B1,B2,B3 en M)
De roosters worden in het kort door Tibben toegelicht. Het geplande Symposium van Scintilla
op het B1 rooster in week 47 komt te vervallen.De vergadering stemt in met het voorstel van
Tibben om hiervoor in de plaats de P-excursie op te nemen. Bij de blokken Elektrische
basisschakelingen, Elektronische functies en Electromagnetisme zal de zinsnede zie“dag tot
dag rooster” worden toegevoegd.
In het B2 rooster is het vak Zekere en Onzekere Informatie vervangen door het vak
Kansrekening. Het Mechatronicaproject is verplaatst naar de eerste twee weken van het vierde
kwartiel. De examens van Dynamische systemen en Regeltechniek zijn weer opgenomen in het
3.3 kwartiel. Op verzoek van de vergadering wordt in week 14 de herkansing van Lineaire
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systemen verplaatst van de woensdagmiddag naar de maandagmiddag . De herkansing van
Meeettechniek in week 14 op de maandagmiddag wordt verplaatst naar de woensdagmiddag in
week 15 en het examen Dynamische systemen in week 15 op de woensdagmiddag wordt
verplaatst naar de donderdagochtend in week 14.
De vergadering constateert dat het 3.3 kwartiel van het B3 rooster een vol kwartiel is. Tibben
zegt dat het vak Halfgeleider devices ook in het derde kwartiel is opgenomen.
Het Masterprogramma is t.o.v. het vorig studiejaar vrijwel hetzelfde gebleven.
Olthuis bedankt Tibben voor de gegeven toelichting.

6. Wijzigingen OER-EL(OLC-EL06/025)
De “Voorgestelde wijzigingen in OER juli 2005” worden puntsgewijs doorgenomen:
1. accoord.
2. accoord.
3. Artikel F1, punt 2 . De OLC stelt voor om het equivalente vak eerder aan te bieden voor de
groep die het vak Inleiding biomedische technologie op het moment dat het vak werd
aangeboden niet hebben gevolgd. Voorts stelt de vergadering voor om de betreffende
studenten hiervan in kennis te stellen.
Wijzigingen voorgesteld door de FR-EWI
De wijzigingen voorgesteld door de FR-EWI, Bijlage B, worden puntsgewijs doorgenomen:
1. Geldigheidsduur tentamens onbeperkt :accoord.
2e aandachtsstreepje neemt Olthuis met Brink op.
e
2. 1 aandachtsstreepje: accoord
2e aandachtssreepje: accoord
3e aandachtssreepje: In overgangsregelingen opnemen.
3. accoord.
4. Handhaving EL regeling.
5. Inmiddels door EL afgewezen.

7 Rondvraag
Elwenspoek informeert naar de regeling van de mondelinge examens. Olthuis heeft deze vraag
aan de secretaris van de examencommissie voorgelegd.
Elwenspoek deelt mee dat er een overlap is bij Elektromagnetische veldtheorie en
Elektrodynamica en verschillende boeken worden gebruikt. Dit betekent extra kosten voor de
student. Hij vraagt om een OLC advies. De OLC adviseert hem om de betrokken docenten eerst
met een standpunt te laten komen.
Lyaruu informeert of het mogelijk is om meerkeuzetentamens te verbieden, omdat
meerkeuzetentamens problemen geven. Olthuis stelt voor om aan de examencommissie te
vragen of er een meetinstrument is of wenselijk wordt geacht. Het enige waar tot nu toe naar
gekeken is of het tentamen valide is. Lyaruu zegt dat de vraag niet te zeer gegeneraliseerd
moet worden, want de kwaliteit van de tentamens in algemeenheid staat niet ter discussie.

8. SLuiting
De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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