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1. Opening
De voorzitter opent om 13.50 uur de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 20 februari 2007
Het verslag wordt conform vastgesteld.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Olthuis deelt mee dat per 1 maart ll. de vooraanmeldingscijfers 10 is voor
Elektrotechniek ( -53% t.o.v. vorig jaar).
• Het EL-Bachelor studentvolgsysteem is gereed en zal op 28 maart a.s. aan de
mentorenvergadering worden voorgelegd. De criteriumgroep is ook opgenomen. TW en
INF zijn onder de indruk van het studentvolgsysteem.
StOEL
• Voor de studievereniging is het een probleem, wanneer de instroom blijft dalen.

5. Nieuw keuzevak “Systems-on-Chip for Embedded Systems”(OLC-EL07/017)
De OLC geeft positief advies inzake het voorstel voor een nieuw keuzevak “Systems-on-Chip
for Embedded Systems” voor de landelijke master Embedded Systems. Een brief met positief
advies zal uitgaan naar het Managementteam EWI.

6.Nieuw vak “Introductie elektronica en elektrotechniek”(OLC-EL07/019)
De OLC geeft positief advies inzake het voorstel voor een nieuw verplicht vak in het propedeuse
EL-programma ”Introductie elektronica en elektrotechniek”, mits de aanbevelingen uit de
vergadering van 20 februari ll. worden meegenomen. Een brief met positief advies zal uitgaan
naar het Managementteam EWI.
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7. Rondvraag
Nauta deelt mee dat Elektrotechniek voor de master Embedded Systems de
opleidingscommissie levert en Informatica de opleidingsdirecteur. Gerard Smit(INF) zal t.b.v.
Embedded Systems deel gaan uitmaken van de OLC-EL en een INF-studentlid. Het is de
bedoeling om één vergadering te houden, het eerste deel met ES-leden en de rest zonder i.v.m.
de efficiëntie. De master Embedded Systems wordt opgeheven wanneer de instroom van de
track minder dan 20 studenten betreft. Olthuis zal Van der Hoeven vragen om de aanstelling
van Gerard Smit te regelen en een INF-studentlid te zoeken en te laten aanstellen per 1
september a.s. De examencommissie van Embedded Systems bestaat uit:Reint Brink;Jan
Schut en Bert Molenkamp.
Abelmann is mentor van vier studenten en deze hebben een cijfer 9 voor Netwerkanalyse en
een 4 voor Elektronische basisschakelingen behaald. De studenten werken 40 à 45 uur per
week. Hij begrijpt dit niet. Nauta stelt voor om dit z.s.m. terug te koppelen met de docent van het
vak. Bij de StOEL zijn geen klachten binnen gekomen. Van der Zee meldt dat de docent een
aantal vragen stelt over inzicht en de eisen erg hoog zijn. Abelmann zegt dat bij Elektronische
basisschakelingen meer wordt gevraagd dan bij Netwerkanalyse. Olthuis merkt op dat
inzichttoetsen voor de eerstejaars alleen gesteld mogen worden wanneer deze geoefend zijn.
Er vindt een korte discussie plaats over het verband tussen de cijfers van Netwerkanalyse en de
toetsresultaten van Elektronische basisschakelingen. Voorts zal er een gesprek met de docent
plaats vinden.
8.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur met dank aan de aanwezigen.
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