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1. Opening
In verband met afwezigheid van Nauta zit Olthuis de vergadering voor en opent om 13.45 uur
de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 13 januari 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
24-02/2: n.a.v. agendapunt 5 is het “Parallelle rooster 1e jaar” besproken met
Brink/Olthuis/Tibben/Van der Zee. Misschien moet het Mid-P project worden verschoven.Voorts
is het voorstel toegezonden aan alle eerstejaars docenten en deze kunnen t/m donderdag 19
maart a.s. reageren.
3. Ingekomen post
De ingekomen post “Docentenbijeenkomst” is geagendeerd bij agendapunt 5 en het
“Jaarverslag Onderwijskwaliteitscommissie 2008” is ter informatie aan de vergadering
toegezonden.

4. Mededelingen
Voorzitter
.
Opleidingsdirecteur
• Er is een schrijven naar de minister uitgegaan om de naam “Bachelor Elektrotechniek” te
wijzigen in “Bachelor Electrical Engineering”.
• De vooraanmeldingscijfers voor Elektrotechniek bij de Universiteit Twente is momenteel
29 (+ 142%). Voor Cora Salm en collega’s betekent dit, dat voor het vak IEEE voor het
eerst met een dubbel aantal zal moeten worden gewerkt.
• Op initiatief van Scintilla en promotie voor EL heeft er een eerste discussielunch
plaatsgevonden m.b.t. engelstalig onderwijs in de Bachelor opleiding. Er is door 25
studenten prima gediscussieerd. Voortaan zal maandelijks om en om een informatie en
discussiebijeenkomst plaatsvinden.De eerstvolgende keer gaat het over Blackboard. In
het studiejaar 2009-2010 wordtTeleTOP vervangen door Blackboard.
• Ferdi Van der Heijden heeft de OnderwijsPrijs Elektrotechniek gewonnen.
• Reint Brink gaat met FPU per januari 2010. Mede in verband met eerder vertrek van
Henk Vos is het lastig om aan diverse werkzaamheden invulling te geven. Brink is een
duizendpoot. Hij fungeert ook als coördinator en studieadviseur. Waarschijnllijk zal er
een bachelorcoördinator worden aangesteld. Inmiddels is er een nieuwe studieadviseur.
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De stafmentoren zijn voor de normale werkzaamheden en voor de speciale gevallen
moet een vervanging komen.

5. Docentenbijeenkomst(OLC-EL09-005)
De opleidingsdirecteur stelt voor(zoals bij andere opleidingen ook gebruikelijk) om 1 of 2 keer
per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de verantwoordelijke docenten van de vakken
binnen een jaar om vooral elkaars vakinhoud op elkaar af te stemmen. Voorts kan de
bijeenkomst ook worden gebruikt om de bijzondere kwaliteiten van een jaargang uit te wisselen.
Van der Zee vindt het wel interessant om met andere eerstejaars docenten van gedachten te
wisselen die op één lijn zitten. Abeling vindt het een goede toevoeging i.v.m. overlap en de
evaluatiecommissies vragen hiernaar. De aanwezigen zijn ook van mening dat het niet te smal
moet zijn en een thematische indeling ligt voor de hand. Van der Zee merkt op dat de praktische
invulling vragen oproept. Het kan nuttig zijn wanneer alle docenten elkaar een keer zien en om
te evalueren. Abeling stelt voor om d.m.v. een advies aan de docenten te kijken naar de
voorkenniseisen. Wanneer het om de vakinhoud gaat weet hij niet of het zinvol is om bij elkaar
te komen. Volgens Van der Zee kom je bij elkaar om een probleem op te lossen.
Olthuis zegt dat dit de doorstroom kan zijn en het uitwisselen van elkaars best practices.
Volgens Abelmann gebeurt zoiets UT-breed al en hij vraagt zich af waarom je dit wilt beperken
tot elektrotechniek. Hij vindt doorstroom en aansluiting belangrijke punten. Na een korte
discussie stemt de OLC in met het voorstel van de opleidingsdirecteur om eenmalig een
docentenbijeenkomst te organiseren in de vorm van een lunch en te starten met de eerstejaars
docenten.
6. Rondvraag
Abelmann informeert of er een nieuwe website turn.insideout.nl is. Olthuis zegt dat dit een
nieuwe landelijke website is om de 3 technische universiteiten in 3 TU verband te promoten.

7. Sluiting
De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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