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5. Samenstelling begeleidingscommissie Master Thesis Project(OLC-EL010-044)
Na een korte discussie stelt de OLC voor, dat de samenstelling van de begeleidingscommissie
Master Thesis Project bestaat uit minimaal 4 personen van wie er tenminste twee lid zijn van de
wetenschappelijke staf in vaste dienst van de faculteit en één dagelijkse begeleider. Van deze
twee leden is één persoon hoogleraar van de leerstoel onder wiens verantwoordelijkheid de
opdracht plaats vindt. De begeleidingscommissie telt ook één lid van het vaste
wetenschappelijke personeel uit een andere leerstoel dan waar de student afstudeert. Het
formulier dient aangepast te worden. Start m.i.v. 1 september 2011.

6. Inventarisatie Aansluitingsactiviteiten EWI(OLC-EL010-046)
Bovengenoemd stuk wordt in het kort door de opleidingsdirecteur toegelicht. Resultaten &
Conclusies zijn op blz. 16 weergegeven. Voorts attendeert hij op hetgeen er allemaal gebeurt
cq. is binnen de faculteit. De OLC concludeert, dat het geen zin heeft om voor de poort de kloof
te dichten wanneer je niet iedereen bereikt. Alle EWI-opleidingen profiteren van de meeste
aansluitingsactiviteiten op het gebied van wiskunde.

8. Rondvraag
Beekman vindt het uitdelen van iPads aan de beste drie studenten die binnen een jaar alle
vakken van de propedeuse halen een slecht idee. Je beloont degene, die hun P toch wel halen.
Het doel is werving van scholieren. Volgens Olthuis heeft de werving een tweevoudig effect nl.
doorstroombevorderend en werving. Na een korte discussie stelt de OLC voor nog een jaar het
huidige voorstel uit te voeren (de beste drie studenten) en het jaar daarop iPads te verloten
onder de studenten, die binnen een jaar hun propedeuse behalen.
Op een vraag van Van Schoot antwoordt Olthuis, dat studentleden geen deel uitmaken van de
procedure bij de aanstelling van een nieuwe opleidingsdirecteur m.i.v. 1 maart a.s.
De docenten willen graag zo spoedig mogelijk beschikken over een compleet rooster vanaf het
tweede semester m.u.v. de zalen. Tibben-Steggink zal hiervoor zorgen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 18 mei 2010
Blad 2, agendapunt 6, 4e regel van boven:“Van der Zee vindt het bezwaarlijk om “voor”
toevoegen. Met inachtneming van deze correctie wordt het verslag conform vastgesteld.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
Aktiepunt:
21-09/1: Op 9 november a.s. vindt een bijeenkomst “Contrôle en handhaving EE regels” plaats.
Het examenreglement wordt on-line gezet.
3. Ingekomen post
Naar aanleiding van de Visitatie is de aanbevelingsbrief “Evaluatie Elektronische
Basisschakelingen (121175)/Elektronische Functies (121177)” en de evaluatie van de vakken
ter informatie aan de OLC aangeboden. De overige stukken zijn geagendeerd bij agendapunt 4
en 5.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• De proefvisitatie van de heraccreditatie van de 3TU master Embedded Systems was
goed georganiseerd. Wat de instroomcijfers betreft komt Twente er negatief uit. Zowel
Informatica als Elektrotechniek hebben nu de gelijknamige tracks uit de opleiding
gehaald. De studentenpanels waren prettig, kort en exact in hun antwoorden. De
aanwezige managers antwoorden wollig en waren het minst goed geïnformeerd.
• Jan Eijkel is als nieuwe OKC voorzitter benoemd. Abelmann heeft m.i.v. 1 december a.s.
bedankt voor het OLC lidmaatschap en Van der Wiel wordt zijn plaatsvervanger. Hij wil
ook met het bacheloronderwijs gaan meedraaien. Nauta vindt het belangrijk dat hij
feeling heeft met de Bachelor.
• Afgelopen weken hebben er succesvolle P- en B-diplomauitrekingen plaatsgevonden.
• Op 26 november a.s. vindt er tussen 12.30-13.30 uur een docentenbijeenkomst plaats
over herziening van het bachelorprogramma i.v.m. de uitbreiding van de minor (30EC)
en de trage doorstroom. Het betreffende documentje wordt aan de docenten en
studenten toegezonden.
StOEL
• De StOEL vergadert a.s. donderdag over de effectiviteit van het werk.
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