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1. Opening
Nauta opent de vergadering om 13.45 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 22 januari 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
23-10/1: blijft staan.

3. Ingekomen post
Het nagezonden stuk van Van der Zee “DOEL(OLC-EL08-012)” zal als agendapunt worden
toegevoegd.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Klachten van de StOEL zijn ingebracht in de WELP. Wanneer er klachten zijn dienen
deze zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan Van der Zandschulp, zodat hierop
kan worden ingesprongen.
• Er is besloten om het vak Communicatieve Vaardigheden vanaf het studiejaar
2008/2009 in de opleiding te houden en door een van de eigen medewerkers te laten
verzorgen. Het blijft in het B2-project d.m.v. individuele afrekening. Van het groepje van
4 studenten die het B2 project gaan doen gaan er 2 een projectplan schrijven en 2 het
eindverslag schrijven. Een docent zal worden gevraagd om een mini handleiding van
mondeling en schriftelijk communiceren te maken in het nederlands of anders gaat hij
met Cora Salm een stukje schrijven.
• In de WELP zijn de taken en doelen van de WELP en de OLC besproken. De WELP
houdt zich bezig met de uitvoering van practica en projecten in de westzaal van de
Zilverling. De OLC spreekt zich uit over het doel van de projecten en practica.De OLC is
ook verantwoordelijk voor de lijnen van de projecten. De OLC vindt dit efficiënt.
• De voorlichtingsdagen van afgelopen vrijdag en zaterdag zijn bezocht door totaal 60-70
VWO’ers. De Citadel was prima uitgerust, maar de toegang was rommelig en slordig. De
locatie in de Zilverling waar de race plaats vond was ook niet optimaal. De voorkeur gaat
uit naar een centraal gelegen plek. De ouders van de VWO’ers informeerden wat de UT
met de docenten doet, wanneer de instroom bij elektrotechniek daalt.
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De vooraanmeldingscijfers 11 voor Elektrotechniek zijn gelijk aan die van vorig jaar
(maar onbetrouwbaar). Segers deelt mee dat bij Informatica en Toegepaste Wiskunde
minder bezoekers waren dan vorig jaar. Olthuis zegt dat de instroomcijfers tot op heden
bij deze twee opleidingen dramatisch zijn (maar onbetrouwbaar). Abelmann meldt, dat
ouders adviseerden om geen Elektrotechniek te gaan doen, omdat het zo’n ouderwetse
studie is. Abeling stelt voor om de naam te wijzigen. Volgens hem is het een imago
probleem. Abelmann heeft vernomen dat er een film draait over elektrotechniek die niet
voldoet en is verouderd. Olthuis speelt de informatie door aan Pieter Oosterhof. Volgens
Olthuis is de voorlichting vanaf 2007 aanmerkelijk beter geweest dan de jaren daarvoor
en de acties zijn ook verbetert , maar of dit komend studiejaar al merkbaar is is nog maar
de vraag. Er zijn meer dan in het verleden acties met meer drive die worden uitgevoerd.
Nauta merkt op dat de anderen nog beter zijn. Olthuis denkt ook dat de moeilijkheid van
de studie een punt is. Abeling heeft aangegeven dat de studie elektrotechniek uitdagend
is. Het is een kwestie van motivatie en inzet. Via Olthuis zal een lijstje met sterke punten
uitgaan naar de voorlichters.
StOEL
• Geen mededelingen.

5. MSc-PhD 2+3 programma(OLC-EL08-011)
De OLC stemt in met voorstel, dat stage in het masterprogramma wordt vervangen voor The
Individual Project. De OLC doet geen uitspraak over het PhD deel.

6. DOEL(OLC-EL08-012)
Bovengenoemd stuk wordt in het kort door Van der Zee toegelicht en vervolgens door de
vergadering bediscussieerd.Besloten wordt om dit jaar de Mid-P DOEL vragen te schrappen en
bij Eind-P een uitgebreide vragenlijst aan de studenten voor te leggen zodat er meer diepgang
kan ontstaan.Een voorstel voor het cursusjaar 2008-2009 zal aan de vergadering worden
voorgelegd.

7. Rondvraag
Abelmann maakt zich zorgen over de instroom en is van mening dat er iets moet gebeuren.
Olthuis zegt dat het doel is om de instroom te vergroten. Vanuit de vergadering komt het
voorstel om Elektrotechniek te promoten als een super opleiding en de instroom per jaar
maximaal 25 studenten mag bedragen. Olthuis zal de instroom in de stuurgroep onderwijs van
de faculteit aan de orde stellen. Misschien komt er een intensief wiskunde programma. Hij zit in
de stuurgroep.

8.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

2. Een lijstje met sterke punten naar Pieter Oosterhof

18-03

Olthuis
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Wie
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