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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder het nieuwe
OLC-lid Abelmann.

2. Verslag 20 november 2006
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
20-10/3: Abelmann is benoemd als derde OLC lid. Olthuis zegt dat de OLC wettelijk voldoet aan
de eisen, maar de afdelingsvoorzitter de huidige samenstelling te eenzijdig vindt. De
vergadering is voorstander van de huidige samenstelling. Olthuis zal alert zijn op
onpartijdigheid.
20-11/4: Er wordt gewerkt aan het EL-Bachelor studentenvolgsysteem.
20- 11/5: Het Blokonderwijs EL wordt bij agendapunt 6 aan de orde gesteld.

3. Ingekomen post
De stukken m.b.t. “Voorlichting” (07/004) en “Creatieve Technology”(07/005) van Mouthaan zijn
ter informatie aan de vergadering toegestuurd. Nauta meldt dat Delft d.m.v. beurzen jaarlijks 50
internationale masters binnen haalt. M.b.t. “Creatieve Technology” meldt Olthuis, dat er een
werkgroep komt waarvan een EL’er deel gaat uit maken. De OLC vindt het een leuk idee.
Eventuele op- of aanmerkingen kunnen aan Mouthaan worden gemaild.De studentleden zullen
de stukken in de StOEL bespreken.
De overige ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Er wordt gewerkt aan het Inleidend EL vak. De commissie bestaat uit Cora Salm, Jan
Eijkel en Ferdi Van der Heijden. De details worden nog ingevuld. Hij zal de commissie
vragen om de aanvraag van het nieuwe vak aan de OLC aan te bieden. In de
eerstvolgende vergadering dient het vak inhoudelijk te worden besproken a.h.v. een
discussiestuk.
• De opleidingsdirecteur wil terug naar een papieren studiegids. Hij zal een concept aan
de OLC toesturen met het verzoek om een reactie.
• M.b.t. Calculus I meldt de opleidingsdirecteur dat de verroostering bij EL niet onjuist is.
TW neemt meer tijd dan de OER toe laat wat betreft het nakijken van het werk. Hij
neemt hierover contact op met de coördinator van TW.
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• In verband met de verhuizing van de WELP-zaal naar de Zilverling is ook de Intelzaal in
de Hogekamp buiten bedrijf gesteld. De studenten hebben afgelopen vrijdag een
onderwijsmededeling ontvangen over de nieuwe (zelf) studie faciliteiten in de Zilverling.

5. Jaarverslag Opleidingscommissie kalenderjaar 2006(OLC-EL06/396)
De OLC stemt in met het Jaarverslag 2006. Het zal worden aangeboden aan het
Managementteam EWI.

6. Blokonderwijs Propedeuse opleiding EL(OLC-EL07/006,OLC-EL07/007/007a/007b)
De opleidingsdirecteur deelt mee dat de commissie een lichte voorkeur heeft om het
blokonderwijs te handhaven. Tevens is de aanbeveling om de kwartielgrenzen zoals
gehanteerd vanaf B2 te respecteren en de verblokking van de propedeuse aan deze grenzen
aan te passen. Uit een korte discussie komt naar voren, dat de OLC voorstander is van het
handhaven van het blokonderwijs in de propedeuse van de EL opleiding. De verblokking dient
per kwartiel plaats te vinden en de duur van een aantal propedeuse projecten dient te worden
heroverwogen. Voorts is de OLC voor herwaardering van de EC’s met betrekking tot de vakken.
De commissie gaat hier opnieuw naar kijken.

7. Rondvraag EL
Abelmann verzoekt om de OLC-stukken per e-mail toe te sturen. De overige OLC- leden willen
de huidige papieren versie blijven ontvangen.
Op een vraag van Van der Zee over het studentvolgsysteem antwoordt Olthuis, dat Walter
Nijhuis hiermee bezig is. Er komt een grafiek en een lijst met alle tentamenpogingen van de
student. Er wordt een waarschuwing gegenereerd wanneer een student onder een bepaalde
grens komt. Het systeem wordt gerealiseerd i.v.m. de slechte doorstroom in de Bachelorfase.
Van der Zee is verhinderd bij de eerstvolgende vergadering.
8.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur met dank aan de aanwezigen.
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