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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder de nieuwe
OLC-studentleden Ewout Kleinsmann en Daniël van Schoot.

2. Verslag 16 juni 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
17-03/3: Docentenlunch voor eerstejaars docenten blijft staan.
21-04/5: Het is de opleidingsdirecteur onbekend of door Hinke Berry al actie is ondernomen om
via een enquête bij aankomende eerstejaars te informeren waarom ze voor Elektrotechniek
kiezen bij de Universiteit Twente. Van der Zee merkt op, dat het ook zinvol is om bij de
mentoren te informeren.

3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt per onderdeel door Tibben doorgenomen.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen.
Opleidingsdirecteur
• De master Mechatronica wordt niet geheraccrediteerd, maar kan binnen de 3TU-master
System en Control ongewijzigd worden opgenomen.
• Cora Salm is bereid om als bachelorcoördinator een aantal taken van Brink over te
nemen. Waarschijnlijk zal de mastertrack voorlichting in december a.s. door haar
gecoördineerd worden.
StOEL
• Er zijn problemen met het vak Inleiding object-georiënteerd programmeren. Er lijkt niets
verandert t.o.v. het vorig jaar. De betreffende docent heeft beterschap beloofd.Voorts is
gesproken over de mogelijkheid om het vak door een EL docent te laten geven. Van der
Zee is van mening dat het vak substantieel verandert dient te worden. Door de
studenten is ook nog een bijspijkercursus georganiseerd. Een eventueel tijdsplan zal
door Olthuis twee maanden voor aanvang van het vak woden ingebracht.
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5. Eindrapport van de commissie doorstroom(OLC-EL09-021)
De aanbevelingen in bovengenoemd stuk zijn mede door inbreng van de studenten tot stand
gekomen. De “Efficiëntie” is geregeld in de nieuwe OER 2009/2010. De vergadering is van
mening dat het belang van de studiesnelheid een politiek probleem is. De vraag is of de faculteit
hierop dwingend moet optreden. De vergadering is voorts van mening dat door invoer van
deeltoetsen de studiedruk verspreid wordt. Abelmann merkt op, dat problemen zich voordoen
aan de onderkant van de populatie.In het kader van de tijdsbesteding is de vergadering van
mening, dat een student efficiënter werkt wanneer het tentamen mondeling wordt afgenomen
en er meer rendement zal worden gehaald met de invoering van het “studievolgsysteem”.
Wat betreft de studiedruk is men van mening dat de MINOR niet voor reparatie van vakken
gebruikt dient te worden. Op een vraag hoe men verder gaat met deze rapportage antwoordt
Olthuis dat bij vaststelling van bovengenoemd stuk e.e.a. met de “nieuwe” Bachelorcoördinator
wordt doorgesproken. Er zal gekeken worden welke acties of eventuele verschuivingen
noodzakelijk zijn met betrekking tot agenda punt 7.
Vervolgens wordt de A Short list van acties puntsgewijs doorgenomen en van commentaar
voorzien:
INTERNE ACTIES
1.3 OER
2.7 Niet doen
2.10 Niet doen
3.11 Niet doen
3.12 Niet doen
3.18 Niet doen
3.19 Niet doen
3.31 Niet doen
3.32 Niet doen
3.44 Niet doen

3.9 Specialisatie in de Bachelor moet bekeken worden. Nader onderzoek.
3.14 OER
3.27 Mentoraat bekijken
EXTERNE ACTIES
4.3 Niet doen
5.3 Niet doen

6.Doel en eindtermen bacheloropleiding EE(OLC-EL-09-024)
Bovengenoemd stuk wordt in het kort door de opleidingsdirecteur toegelicht en
bediscussieerd.Vervolgens stemt de OLC in met het stuk. Binnenkort zal een concept van het
Zelfstudierapport aan de OLC leden worden toegezonden.

7. Minoren en Toelichting(OLC-EL09-022 en 09-22a)
De OLC stemt in met het EWI brede voorstel “30EC profileringsruimte”. Het stuk zal aan de
universiteitscommissie onderwijs worden toegestuurd.

6.Rondvraag
Voor het werven van studentassistenten inclusief beloning zal vier maal per jaar via BOZ een
mail uitgaan naar de studenten.
Het verslag EEG jaarevaluatie 3 2008-2009 wordt ook naar de betreffende docent gestuurd.
Kleinsmann beaamt dat het behalen van een voldoende voor een mastervak makkelijker is dan
voor een bachelorvak. In de master worden soms meerkeuzevragen gesteld, terwijl dit in de
bachelor niet voorkomt m.u.v. het vak Regeltechniek. Van der Zee vindt dit een slechte zaak,
omdat een master niveau dient te hebben. Nauta is van mening, dat de verplichte track
mastervakken op dezelfde manier geëvalueerd dienen te worden als de bachelorvakken. De
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opleidingsdirecteur neemt dit met de OKC op. Voorts is Nauta van mening, dat aan de
eerstejaars gevraagd dient te worden waarom ben je hier.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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ACTIEPUNTENLIJST OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
ONDERWERP
3. Docentenlunch voor eerstejaars docenten.

Verg
17-03

Wie
Olthuis

5. Via enquête bij aankomende eerstejaars informeren waarom ze voor 21-04
Elektrotechniek kiezen bij de Universiteit Twente.

Olthuis

6. Evaluatie verplichte track-mastervakken

Olthuis

27-10

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor + OER’s
Masteropleidingen EE/MT 2010/2011

VERG
april 2010

Wie
?
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