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OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
Verslag OLC-EL d.d. 13 januari 2009
Aanwezig: Nauta(voorz), Olthuis, Schutten(not), Segers, Smit, Van der Zee, Zondervan
Afwezig met kennisgeving:Abeling, Abelmann

1. Opening
Nauta opent om 14.00 uur de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 14 oktober 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
14-10/1:Brief opheffen keuzevak “Magnetic Recording Systems (121081)” is uitgegaan naar het
managementteam EWI.
3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt door Schutten doorgenomen. Ter vergadering wordt het “Verslag
EEG jaarevaluatie 2 2007-2008(OLC-EL09/002)” en het stuk “Gemeenschappelijke Onderwijsen Examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen UT en Gedragsregels t.b.v. de
examens en tentamens van de examencommissie(OLC-EL09/012)” uitgereikt.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Op vrijdag 30 januari a.s. vindt er tussen 12.30 en 13.45 uur een docentenlunch plaats in
collegezaal T4 in de Hogekamp.
• Volgende week vindt er met drie sollicitanten een gesprek plaats voor de vacature van
communicatieadviseur.
• Door bureau Newcom heeft een onderzoek naar de tevredenheid van de
bachelorstudenten aan de UT (Bachelor Satisfactie 2008) plaats gevonden gesplitst per
opleiding. De studenten vinden het jammer dat de Bachelor geen keuzemogelijkheid
biedt.
• Er komt een nieuwe Gemeenschappelijke Onderwijs- en Examenregeling die per
september 2009 ingevoerd gaat worden. Mouthaan wil graag een overleg met de leden
van de drie OLC’s, de leden van de faculteitsraad, de studieadviseur en evt. ook
opleidingscoördinatoren, over het nieuwe model OER. Dit betreft het niet specifieke deel
van de OER. Het opleidingsspecifieke deel zal worden voorgelegd aan de OLC. De twee
grootste wijzigingen betreft het studieplan, dat er gaat komen en het maximeren van het
aantal tentamens tot drie, waarna contact met de docent opgenomen dient te worden.
De uitnodiging wordt binnenkort aan de OLC-leden toegestuurd.
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Bij het werkcollege van het vak Netwerkanalyse bestaande uit 28 studenten is maar één
studentassistent aanwezig.Bij het practicum Basisbegrippen digitale techniek zijn twee
studentassistenten aanwezig waarover men heel ontevreden is.
Smit deelt mee, dat er een landelijke OLC Embedded Systems komt waarin één
vertegenwoordiger van Twente, Delft en Eindhoven zal plaats nemen.

5. Screenen en eventueel afvoeren master(keuze)vakken in EE(OLC-EL09-001)
De opleidingsdirecteur heeft de wens om de keuzevakkenlijst in de EE Masterfase systematisch
door te nemen. Abelmann geeft schriftelijk aan, dat het aantal studenten geen criterium is om
een vak te handhaven of te schrappen. Hij stelt voor om eerst naar de relevantie van een vak te
kijken en dan naar de kwaliteit. Vervolgens dient het aantal studenten dat een keuzevak
bezoekt een criterium te zijn. Vakken kosten geld en worden gegeven door docenten die hun
tijd maar één keer kunnen besteden. Nauta en Van der Zee vinden dit een verantwoordelijkheid
van de leerstoel. Nauta merkt op, dat i.v.m. problemen bij de verroostering voorgesteld kan
worden om vakken die binnen een bepaald aantal jaren door weinig studenten gevolgd zijn te
laten vervallen. Smit vindt relevantie veel belangrijker. De opleidingsdirecteur merkt op, dat
sommige vakken ook door belendende opleidingen aangeboden worden. Van der Zee vindt dit
agendapunt een probleem zonder een probleem. Nauta verwijst naar het lump sum model en
stelt voor om vakken waarvoor weinig belangstelling is te laten vervallen wanneer het
verroosteren een probleem wordt. Conclusie:De OLC is geen voorstander van het afvoeren van
master(keuze)vakken in de EE Masterfase.

6. Continuering “Inleiding energietechniek, code 124177”(OLC-EL09-001)
De toelevering van het vak Inleiding energietechniek (124177) vanuit de TUD eindigt m.i.v. het
studiejaar 2009-2010 i.v.m. het vertrek van Hoeijmakers. Zondervan merkt op, dat het een
bijvak is maar wel relevant en zinnig. Misschien kan er gekeken worden hoe het vak in
Eindhoven wordt gegeven. Segers zegt, dat het vak niet aansluit op een mastervak. Van der
Zee is van mening, dat uitbreiding met genoemde onderdelen uit het stuk niets met
enegietechniek te maken heeft. De opleidingsdirecteur concludeert, dat de studentleden er
voorstander van zijn om het vak in de huidige vorm in de lucht te houden. Nauta stelt voor om te
kijken wat er in Delft gaat gebeuren en misschien kan dit dan ook bij UT geintroduceerd worden.

7. Jaarverslag Opleidingscommissie (kalenderjaar 2008),(OC-EL08-306)
De vergadering stemt in met bovengenoemd stuk. Het zal worden aangeboden aan het
managementteam EWI.

8.Rondvraag
Van der Zee informeert naar de voortgang van de werkgroep B-doorstroomcommissie. Hij hoopt
dat er een nieuw P-rooster komt. De opleidingsdirecteur deelt mee, dat alle acties van
weegfacoren zijn voorzien, die in het uiteindelijke rapportje worden opgenomen en vervolgens
aan de OLC zal worden aangeboden. In februari/maart komt er een eindrapport. Eén van de
aanbevelingen is om te kijken naar de projecten in de Bachelorfase. Nauta en Van der Zee zijn
van mening dat het eerstejaarsrooster veel te vol zit en minder contacturen een mogelijkheid is.
Olthuis en Van der Zee gaan dit bilateraal bespreken.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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