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1. Opening
In verband met afwezigheid van Nauta zit Olthuis de vergadering voor en opent de vergadering
om 13.45 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 21 april 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
17-03/3: De docentenlunch voor eerstejaars docenten vindt plaats in februari a.s.
21-04/5: Via enquête bij aankomende eerstejaars informeren waarom ze voor Elektrotechniek
kiezen bij de Universiteit Twente, is geagendeerd bij agendapunt 5.
27-10/6: Slump heeft een voorstel geschreven m.b.t. “Evaluatie verplichte track-mastervakken”,
dat samen met Slotman zal worden uitgewerkt.
3. Ingekomen post
Alle binnen gekomen post is geagendeerd.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Er is besloten om een overleg coördinatoren onderwijs op te starten waarbij
Salm/Korsten/Van der Zee en Olthuis om de zes weken aanschuiven. Voorts vindt een
zes wekelijks BOD-overleg plaats waarvoor BOZ medewerkers EL, de studieadviseur,
de stagecoördinator, medewerker Bureau communicatie en waarvoor hetzij Salm of Van
der Zee worden uitgenodigd.
• Er wordt gewerkt aan het zelfstudierapport van de Bachelor en Masteropleiding.
Binnenkort volgt het verzoek om ook de master door te nemen. Vrijdag 21 januari a.s.
vindt over het Bachelorrapport een laatste bijeenkomst plaats. Het masterrapport gaat
op 19 februari naar de drukker. Op 1 april dient het rapport bij de QANU te liggen. Het
afstemmen met Delft en Eindhoven is een moeizaam lopend proces.
StOEL
• De opleidingsdirecteur zegt dat de studievereniging geld krijgt uit de faculteit maar het
StOEL is vergeten, omdat zij niet tot Scintilla behoren. Van Egmond is benaderd om
e.e.a. uit te zoeken.
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5. Resultaat enquête eerstejaars(OLC-EL09-029)
Het resultaat van de enquête eerstejaars “Waarom ben je hier” wordt ter vergadering uitgereikt.
Via de studieadviseur is de lijst tot stand gekomen. Het bij “Keuze EL” gestelde geeft de grotere
instroom weer. Volgens Abelmann heeft EL de dip waarschijnlijk zelf veroorzaakt. De huidige
voorlichting moet worden gehandhaafd of dient te worden verbeterd. Bij “Keuze UT” komt de
sfeer duidelijk naar voren. Aankomende studenten kunnen het best geworven worden via:
familie (alumnibestand); netwerk van bedrijven die academici aanschrijven of de SMART
System Design dag.

6. Keuzevakken aanbod(OLC-EL09-027)
Brink heeft in bovengenoemd stuk de positie in het rooster van de keuzevakken bekeken. Het
stuk wordt in het kort door de opleidingsdirecteur toegelicht. Uit een uitgebreide discussie komt
naar voren dat de OLC m.b.t. de vrije keuzevakken, inclusief Philosophy of Eng geen
maatregelen voorstelt. Ten aanzien van de keuzevakken die behoren bij de specialisatie gaat
de voorkeur uit naar blokken van vijf EC, tenzij er inhoudelijke redenen zijn om over de
kwartielgrenzen te gaan.

7. Overzicht Bacheloropleiding(OLC-EL09-030)
In bovengenoemd overzicht is de opleiding Bachelor Electrical Engineering 2009/2010 op één
A4-tje weergegeven. Tekstuele op- en aanmerkingen dienen te worden aangepast. Het
overzicht zal onder andere worden gebruikt bij werving.

8. Vergaderdata 2010
De OLC stemt in met de volgende vergaderdata in het kalenderjaar 2010: 16/2; 16/3; 20/4;
18/5; 22/6; 21/9; 19/10; 16/11 en 14/12(reserve). De vergaderingen vinden plaats op de
dinsdagmiddag vanaf 13.45 uur in ruimte B2114.

9. Rondvraag
De opleidingsdirecteur verzoekt om prioriteit te verlenen aan de OLC vergaderingen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.

2

ACTIEPUNTENLIJST OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
ONDERWERP

Verg

Wie

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor + OERS’s
Master OER EE/MT 2010/2011

VERG
april 2010

Wie
Olthuis

3

