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1. Opening
Nauta opent om 15.45 uur de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 20 oktober
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 5 deelt Brink mee, dat de OKC heeft gesproken over de evaluatie van de
masterfase. De OKC heeft ingestemd met het proces (een pilotgroep, en voor de stabiele
situatie drie momenten in een studiejaar waarop studenten benaderd worden). De OKC wil, net
als de OLC, een compactere enquête. Hij is hiermee bezig.
In de OKC is ook gesproken over de notitie van Robin Blokpoel over de niveaubewaking in het
onderwijs. Volgens de OKC mag het bijeenschrappen van puntjes van deeltoetsen en
huiswerkopgaven ter stimulering van activiteiten, niet leiden tot een toetsing op lager niveau. Dit
punt is ook besproken in de examencommissie en er is een mail naar de docenten uitgegaan.
Op EWI niveau is een commissie Image EWI gevormd. Deze commissie moet er voor zorgen
dat de opleidingen zich beter voor het voetlicht brengen. Schmitz en Annema maken deel uit
van de commissie.
Aktiepunten:
17-03/1: “Procedure voorinschrijving (M-EE) en formulieren” blijft staan.
20-10/2: Positief advies “Wireless Transceiver Electronics”is uitgegaan naar het
Managementteam EWI.
20-10/3: “Benoeming derde hoogleraar als OLC lid” blijft staan.
20-10/4: De laatste versie van de OER en Leidraad staan op het internet.

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

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
STOEL
• Het vakevaluatieformulier is anoniem, maar bij het inleveren van het werk kan de docent
het inzien. Schutten zegt dat de studenten het formulier eventueel bij BOZ-EL kunnen
inleveren.
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Opleidingsdirecteur a.i.
• Geen mededelingen.

5. Herziening onderwijsprogramma (Bachelor en HBO-programma(OLC05/085)
Aan de orde is hoe de opleiding EL haar Bachelorprogramma gaat invullen in verband met de
VWO-wiskunde problemen in het eerste jaar. Het “Bacurel” programma met een specialisatie in
het bachelorprogramma is door Mouthaan opgesteld en akkoord bevonden in de
Bacurelvergadering van 6 juli 2005.
Brink is geen voorstander van een specialisatie in de bachelor en legt “Een variant: geen
specialisatie in de bachelor” aan de vergadering voor. Dit bachelorprogramma is voor alle
studenten hetzelfde.Voorts wordt een variant voorstel van Blokpoel aan de vergadering
voorgelegd. De Brink/Blokpoel variant leidt tot het volgende advies:
- De OLC is tegen een specialisatie in de Bachelor.
- Elbas+P moet terug naar het eerste jaar.
- Start P-project incorporeren in het vak Inleiding elektrotechniek.
- Kijken naar Mid-P en ELFun .
Op een vraag van Lyaruu om de doelstellingen van de vakken te bespreken antwoordt Brink,
dat de doelstellingen van de vakken al zijn beschreven en hiervoor geen reden is.

6. Vergaderdata 2006
19/1 wordt vervangen door 31/1 en 16/2 komt te vervallen. Voorts stemt de vergadering in met
de voorliggende vergaderdata.

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 17.45 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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1.

Procedure voorinschrijving (M-EE) en formulieren bezien 17-03

Olthuis/Brink

3.

Benoeming derde hoogleraar als OLC lid

20-10

Brink

5.

Waar zijn de oude leidraden te vinden

15/12

Schutten
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