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1. Opening
I.v.m. afwezigheid van Nauta zit Olthuis de vergadering voor en opent om 14.15 uur de
vergadering met een woord van welkom. Hij is teleurgesteld over het aantal opgekomen
aanwezigen.

2. Verslag 17 april 2007
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
20-11/5:Het handhaven van de duur van de projecten is afgelopen maandag besproken. Het
komende studiejaar wordt het anders, omdat het Start P-project is opgeslokt door het nieuwe
eerstejaars vak. Het Mid P-project (1 week) dient niet ingekort te worden.De commissie
constateert dat de inhoudelijke doelstelling van het Mid P-project en het Eind P-project teveel
op elkaar lijken. Het Mid P-project zou een project kunnen worden, dat individueel wordt
doorlopen. Een andere suggestie was om de projecten verder uit elkaar te schuiven
bijvoorbeeld Mid P-project vóór Elektronische functies.

3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt per onderdeel door Olthuis doorgenomen. N.a.v. het stuk OLCEL07/029 merkt Van der Zee op, dat het technisch niveau in het stuk ontbreekt.(Het stuk is de
achtergrond van het VIST voorstel van de IOO afronding dat Vos nog moet maken en na
behandeling in de WELP in de OLC aan de orde wordt gesteld).

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Geen mededelingen.
• Diane Muller is voor de Bacheloropleiding de contactpersoon tussen centraal en EL .

5. Concept roosters 2007/2008(OLC-EL07/030, B1, B2, B3 en M)
De roosters voor het studiejaar 2007/2008 worden in het kort door Tibben toegelicht. De
mentorengesprekken worden in februari (week 7) nog in het B1-rooster opgenomen. De
startdatum van de Individuele Onderzoek Opdracht wordt op het Bachelorrooster , in het derde
kwartiel van het tweede semester opgenomen. Het Project Embedded Signal Processing krijgt
misschien een uitloop in week 15. (In overleg met Slump). Op het Bachelorrooster van het
tweede jaar, week 22, wordt “Project” vervangen door “Projectplan”.Het Masterprogramma komt
op een site te staan en de diplomauitreiking vindt plaats in week 40 i.p.v. week 42. De
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Bachelordiplomauitreiking vindt plaats op donderdag 11 oktober a.s., wanneer er veel
Bachelorexamenkandidaten zijn en anders tijdens een gezamenlijke uitreiking op 5 oktober.

6. Voorstel opheffen keuzevak Reliability Engineering (121098), OLC-EL 07/033)
De opleidingsdirecteur vindt het van belang dat de OLC zich ook buigt over vakken die worden
opgeheven. Van der Zee gaat akkoord met de voorgestelde opheffing van het keuzevak
“Reliability Engineering (121098)”. Een schrijven hierover zal uitgaan naar Schmitz en de
EXCEL.

7. WO-monitor Elektrotechniek 2005(OLC-EL07/031 en OLC-EL07/032)
De opleidingsdirecteur meldt dat de opleiding het behoorlijk goed doet in relatie tot de
aansluiting van de huidige werkgever en hetgeen er allemaal geleerd is. Een zwak punt is de
organisatie van de vakken en te weinig informatie over nuttige werk-info. Het stuk geeft leuke
informatie maar geen aanleiding om veranderingen in de opleiding aan te brengen.

8.Rondvraag
Op een vraag van Van der Zee antwoordt Olthuis dat m.i.v. het studiejaar 2007/2008
studievoortgangsoverzichten aan de studenten en mentoren worden toegezonden.
Van der Zee informeert of er in het curriculum iets over frequenties/modulatietheorie aan de
orde komt. Olthuis zegt dat het vak Communicatietechniek wordt aangeboden.

9.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.20 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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