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1. Opening
I.v.m. afwezigheid van Nauta zit Olthuis de vergadering voor en opent om 13.45 uur de
vergadering met een woord van welkom.
Op verzoek van Abeling wordt Voorlichting als agendapunt opgenomen.

2. Verslag 17 april 2007
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
20-11/5:Het blokonderwijs EL blijft staan.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is ter informatie aan de aanwezigen toegezonden en wordt in het kort door
Olthuis toegelicht.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• In de eerstvolgende OLC vergadering hoopt Olthuis een WELP stuk aan de orde te
stellen met duidelijke doelstellingen en competenties die niet in de Individuele
Onderzoek Opdracht zijn geformuleerd. De IOO is de afronding van de
bacheloropleiding en Vos maakt hiervan een VIST omschrijving. Het stuk met de
competenties zal samen met de VIST omschrijving aan de orde worden gesteld.
• Olthuis heeft met Annema gesproken over het niet correleren van de resultaten van
Netwerkanalyse en Elektronische basisschakelingen. Het operationeel niveau van de
toetsing van de doelstellingen zijn aan de orde geweest. Annema richt zich voortaan
meer op kennis en vaardigheden dan op begrip. Elektronische basisschakrelingen blijft
hetzelfde vak, maar de toetsing komt op een ander niveau te liggen. Voorts gaan
Olthuis en Van der Zee(P-coördinator) met alle EL docenten van het eerstejaar kijken of
er geen onderdelen uit vakken zijn verdwenen. Hoeijmakers heeft geconstateerd dat de
studenten geen wisselstroom meer kunnen hanteren, terwijl dit vroeger wel zo was.
StOEL
• Abeling heeft van de voorzitter van de StOEL vernomen dat er in de laatste vergadering
over de Voorlichting is gesproken.
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4a. Voorlichting
Abeling deelt mee dat de communicatie van de verschillende organen niet helemaal goed
verloopt. Voorts is er gebrek aan visie hoe de voorlichting gecoördineerd moet worden. Er zit
nergens iemand met technische affiniteit. Bij CT is een studentassistent toegevoegd aan de
voorlichtingscoördinator. Wanneer iemand op dit niveau wordt toegevoegd is er meer feeling en
affiniteit met de techniek. Olthuis is het met Abeling eens. Een lichtpunt is dat er per oktober a.s.
een extern coördinerend communicatieadviseur is aangesteld en hij hoopt dat alles dan beter
wordt. Voorts speelt de versnippering van voorlichting en de door het College van Bestuur
ingezette centralisatie van het Bureau Communicatie. Tussen Bureau Communicatie centraal
en decentraal botst het nogal eens. Sommige initiatieven lijken tegenwerking te ondervinden,
omdat het niet verstandig is om teveel voorlichting te geven op de middelbare scholen. Paul
Regtien doet veel op technisch gebied m.b.t. voorlichting op de middelbare scholen. Bovendien
bemoeit hij zich nu ook met de natuurkunde kermis. EL neemt hieraan ook deel (uitwerken van
proeven). Hiervoor worden studentassistenten ingezet. Abeling zegt dat het
voorlichtingsmateriaal op de middelbare scholen sterk is verouderd. Bij het Studie
Informatiecentrum is het niet duidelijk wie er contact opneemt voor voorlichting op de oude
school (VOS). Olthuis merkt op dat de dingen die we doen niet goed lopen. Een en ander moet
beter georganiseerd,onderhouden en gecommuniceerd worden. Van der Zee zegt dat ideeën
en problemen gescheiden dienen te worden. Abeling vindt dat e.e.a. niet eenduidig wordt
uitgevoerd en bij Bureau Communicatie gefaald wordt. Er dient een vast protocol te komen. Op
verzoek van Olthuis komt Abeling met een document met knelpunten vanuit Scintilla.

5. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6.Sluiting
De voorzitter sluit om 14.50 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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