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1. Opening
I.v.m. afwezigheid van Nauta zit Fortgens de vergadering voor en opent om 13.45 uur de
vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder Elwenspoek. Agendapunt 5, “IEEE
als struikelvak” wordt i.v.m. aanwezigheid van Eijkel en Van der Heijden als eerste aan de orde
gesteld.

5. IEEE als struikelvak (OLC-EE11-022)
Bovengenoemd stuk wordt in het kort toegelicht door Eijkel en Van der Heijden en door de
aanwezigen bediscussieerd. Voorts zegt Eijkel, dat volgens de studieadviseur Thea de Kluijver
“Time-management” ook onderdeel van IEEE dient uit te gaan maken. Uit een korte discussie
komt naar voren, dat de OLC er geen voorstander van is om het vak op te splitsen. De
nivellerende werking van het project kan worden tegengegaan door geen cijfer te geven voor
het project maar met een beoordeling voldoende of onvoldoende.

2. Verslag 15 maat 2011
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
14-12/1: wordt: Bewaking vermindering stof struikelvakken.
18-01/2: In augustus zal voor Intelligent Control een gelegenheid tot herkansing worden
aangeboden. Daarna zal de Theo de Vries zorg dragen voor de tentamens tot 1-1-2012 via
mondeling/opdrachten.
15-03/3: Vervalt.
15-03/4: Olthuis heeft punt 2 van het concept ROMP-OER 2011-2012 naar Van Laar
toegezonden.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5,6 en 7.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
 De voorzitter van de examencommissie wordt M.J. Bentum.
 Route 14: binnen het managementteam is men bezig om de 10 opleidingen te
verminderen. Electrical Engineering blijft bestaan, waarschijnlijk binnen een Bachelor of
Science.
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Heeft de QANU stukken ontvangen en is onder de indruk van de bevindingen van de
commissie.
Over de officiële status van de opleidingsdirecteur is nog niets bekend. Het is een
bijzondere procedure. Wanneer studenten Elwenspoek willen spreken is dit altijd
mogelijk.

StOEL
 De EEG evaluaties worden aan de OLC toegezonden.

6a. 3TU-OER Embedded Systems(OLC-EE11-031)
Smit deelt mee dat er een nieuwe OER van de master Embedded Systems voor 2011-2012 is
besproken met de drie locale opleidingsdirecteuren van Delft, Eindhoven en Enschede.De
wijzigingen zijn marginaal en deze worden in het kort door hem toegelicht. Vervolgens geeft de
OLC positief advies.

6b. Opleidingsspecifiek deel Bachelor OER (OLC-EE11-027)
De aanpassingen zijn tot stand gekomen i.o.m. de opleidingscoördinatoren. Voorts is een
leeswijzer toegevoegd. De OLC geeft positief advies.

6c. Master OERs Electrical Engineering en Mechatronics(OLC-EE11-028)
De aanpassingen van de master OERs zijn tot stand gekomen i.o.m. de
opleidingscoördinatoren en tevens is een leeswijzer toegevoegd. De OLC geeft positief advies.

7. Programmeerkennis is erg heterogeen, en dat heeft consequenties voor IOP; wat zijn
de bijdragen tot de eindtermen van opleiding(OLC-EE11-030 en OLC-EE11-032)
Elwenspoek geeft aan geen inhoudelijke programmeerkennis te hebben. Hij heeft over de
problematiek van het vak een gesprek met de docent gepland. Hij is er geen voorstander van
om voor 1 jaar een nieuw vak te ontwikkelen. Misschien is het mogelijk een stap te zetten in
route 14, maar dat vereist grootser denken richting modules. De verandering van het huidige
vak, voornamelijk het niveauverschil van instroom, kan mogelijk worden opgevangen door
middel van een instaptoets. Aan de hand van de uitslag kunnen studenten met voldoende
kennis vrijstelling krijgen voor het practicum. Elwenspoek en Van der Zee gaan samen een
gesprek aan met de docenten.

8. Rondvraag
Schutten deelt mee dat eerstvolgende OLC vergadering plaats vindt op 12 juli i.p.v. 19 juli ’s
middags. De vergaderingen op 17 mei en 19 juni komen te vervallen.
Molenkamp informeert naar een nieuwe OLC voorzitter, omdat Nauta heel weinig aanwezig is.
Elwenspoek gaat hierover met Nauta in gesprek.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.45 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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