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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.

2. Verslag 22 oktober 2007
Blad 2, 6e regel van boven wijzigen in: “Nauta deelt mee dat voor Elektronische functies 20
Advanced Technology (AT) studenten zich hebben aangemeld”.
Vervolgens wordt het verslag conform vastgesteld.
Aktiepunten:
23-10/1: blijft staan.
23-10/2: Wanneer de competentie-omschrijving van de afstudeeropdracht besproken is in de
WELP en er een VIST omschrijving is komt dat in de OLC aan de orde.
23-10/3: blijft staan.
23-10/4: Olthuis is met Pieter Oosterhof in gesprek over de lage instroom. Voorts zal er een
extern bureau worden ingeschakeld.

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

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Wanneer de examencommissie hiermee akkoord gaat zal er éénmaal per jaar (na de
zomervakantie) een feestelijke Bachelordiplomauitreiking EWI-breed worden gehouden.
De Doctoraal/Master-diplomauitreiking zal aansluitend aan de afstudeeropdracht plaats
vinden.
• Voorts is besloten dat de masteropleiding voor de internationale Electrical Engineering
studenten per september zal starten.
StOEL
• Geen mededelingen.

5. Nieuw keuzevak EMstatics(OLC-EL07-044)
De OLC gaat akkoord met de opname van een nieuw keuzevak in het EL-masterprogramma
“EMstatics”, mits het resultaat van the Assignment duidelijk wordt en bekend is welk schriftelijk
materiaal gebruikt wordt. Bij de argumentatie voor invoering is het wenselijk teneinde de
instroom uit andere opleidingen dan EE zo groot mogelijk te krijgen te overleggen met de
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andere opleidingen over de inhoud. Een brief met positief advies zal uitgaan naar het
Managementteam EWI.

6. Jaarverslag 2007(OLC-EL07-389)
De OLC stemt in met het “Jaarverslag 2007”. Het zal worden aangeboden aan het Management
EWI.

7. Vergaderdata 2007
De OLC stemt in met de voorliggende vergaderdata van 2008.

8.Rondvraag
Op een vraag van Abelmann naar de verkiezing van de beste EL-docent van het jaar antwoordt
Segers, dat deze voor de zomervakantie plaats vindt.
Segers deelt mee dat een groep VWO leerlingen medio januari 2008 vervroegd eindexamen
hebben gedaan. De aansluiting Universiteit is er nu nog niet, maar misschien is dit interessant
voor de toekomst.

9.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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ACTIEPUNTENLIJST OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
ONDERWERP
1. Problematiek rond de voorlichting a.d.orde stellen(april 2008)

Verg
23-10

Wie
Olthuis

3. Beste opdracht B2 project als demo beschikbaar stellen aan
de studenten.

23-10

Olthuis

4. Meten lage instroom bij Elektrotechniek

23-10

Olthuis
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