Faculteit EWI
(Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)
Bureau Onderwijszaken

Kenmerk
Datum

OLC-EL08/BS/044
19 februari 2008

OPLEIDINGSCOMMISSIE EL

Verslag OLC-EL d.d. 19 februari 2008
Aanwezig: Abeling, Abelmann, Nauta(voorz), Olthuis,Schutten(not), Segers,Smit, Van der Zee,
Zondervan

1. Opening
Nauta opent de vergadering om 16.00 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 22 januari 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
23-10/1: blijft staan.
23-10/3: Er is een verzoek van de opleidingsdirecteur aan Salm uitgegaan om de “beste
resultaten” van de B2-projecten aan hem door te geven.
23-10/4: Het bureau NewCom gaat metingen verrichten m.b.t. instroom.

3. Ingekomen post
Het nagezonden stuk “Communicatie onderwijs (OLC-EL08-006)” zal als agendapunt worden
toegevoegd. De e-mail n.a.v. istroomvergroting-voorlichtingsactiviteiten (OLC/EL08/007) is als
ingezonden mededeling toegevoegd.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Er wordt gekeken om de mastertrack voorlichting voor de studenten te versimpelen naar
één voorlichtingsdag i.p.v. vijf. De trackmasters hebben positief op dit voornemen
gereageerd. De goede vorm moet nog gevonden worden. Een definitief voorstel zal aan
de OLC worden voorgelegd.
• Er komt een nieuwe UT-brede OER. Het opleidingsspecifieke deel blijft bestaan.
Mouthaan is hiermee als voorzitter van een projectgroep bezig.
StOEL
• Er zijn klachten binnen gekomen over de tentaminering van het vak Netwerkanalyse.
• De computers in de westzaal van de Zilverling vallen regelmatig uit en dat is zorgzaam.
Olthuis zal dit in de WELP aan de orde stellen.
Smit deelt mee, dat er bij ELektrotechniek en Informatica op dit moment drie
afstudeermogelijkheden zijn op het gebied van Embedded Systemen:
1. De landelijke 3TU master Embedded Systemen.
2. De track ES bij de master EE.
3. De track ES bij de master CS.
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Smit en Van der Hoeven vertegenwoordigen de UT in het 3TU master ES overleg.
In september 2007 zijn er 10 studenten gestart in de 3TU master ES. In de ES track van CS
zitten plusminus 15 studenten en in de ES track van EE ook ongeveer 15 studenten. Er ligt een
vraag van het College van Bestuur om de overlap tussen deze tracks en master te
inventariseren. Bij de 3TU master ES is er een adviesraad opgericht, met vertegenwoordigers
vanuit de industrie. Deze is op 7 februari j.l. bijeen geweest in Delft.

5. Evaluatie IEEE(OLC-EL08-005)
Bovengenoemd stuk omvat de “Eindrapportage van de ontwikkeling en evaluatie van de eerste
lichting” . Hierover wordt in het kort van gedachten gewisseld.

6. Verdwijnen schriftelijke en mondelinge communicatie(OLC-EL08-006)
Uit een korte discussie komt naar voren dat de vergadering er geen voorstander van is om met
gedragswetenschappen in zee te gaan. De OLC heeft een lichte voorkeur om het vak
Communicatieve vaardigheden in de opleiding te houden en is van mening dat het goed is dat
het vak deel uit maakt van de opleiding. Olthuis vindt het voorstel van Smit om het B2-verslag te
vervangen door het schrijven van een paper geen slecht idee. Olthuis gaat bij TW en andere
technische opleidingen informeren hoe ze hiermee omgaan.

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.Sluiting
De voorzitter sluit om 17.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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