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•
•

De doorstroom baart zorg.
De Bachelor- en Masterzelfstudierapporten zijn respectievelijk op 12 en 19 februari ll.
naar de drukker gegaan. De planning blijft gehandhaafd.

5. Schriftelijk advies opheffen Mechatronica(OLC-EL10-04)
Na een korte discussie gaat de OLC accoord met het verzoek om de CROHO licentie van
Mechatronica (aflopend in maart 2012) niet te verlengen en dus geen heraccreditatie aan te
vragen en dit schriftelijk te bevestigen.

6. Jaarverslag OLC 2009(OLC-EL09-305)
De vergadering stemt in met het “Jaarverslag 2009”. Het zal worden aangeboden aan het
Management EWI.

7. Jaarverslag OKC 2009(OLC-EL010-05)
Het “Jaarverslag OKC 2009” is ter kennisneming aan de vergadering toegestuurd.

8. Rondvraag
Abelmann informeert of EL is vertegenwoordigd in de Graduate School. Olthuis antwoordt, dat
sommige leerstoelen in een Graduate Onderzoeksschool thema participeren.

10. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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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 19 januari 2010
Het verslag wordt conform vastgesteld
3. Ingekomen post
Alle binnen gekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5, 6 en 7.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• De eerste clusterbijeenkomst voor docenten heeft plaatsgevonden. Er is gekozen voor
het cluster communicatie. Scheinhardt, Meijerink, Roeloffzen, Spreeuwers en Veldhuis
waren hierbij aanwezig. Kansrekening is alleen maar voorkennis vak voor Rondom
signalen en ruis en zal relevante voorbeelden gaan geven. Roelofs ruilt een paar
werkcolleges in voor practicum modules die voorheen wel in zijn vak zaten. Het was een
nuttige bijeenkomst waarbij veel zaken werden gedaan.
• Tijdens het OCO overleg is naar voren gekomen, dat de slechte doorstroom mede wordt
veroorzaakt door de uitloop van de Individuele Onderzoek Opdracht. Cora Salm zal
vanaf nu tot 2011 bij alle gesprekken van de IOO aanwezig zijn om de leerstoelen bij de
les te houden.
•
Maarten Korsten is sinds 1 maart ll. lid van de examencommissie EE.
• Sommige minorvakken zijn verroosterd op momenten waarop ook EL vakken
verroosterd zijn. Cora Salm heeft hierover contact met Beusekamp opgenomen. EE
moet de minor oprekken van 20 naar 30 EC. Dan wordt het 3.1 semester voor de
minoren gereserveerd, zodat dit probleem vervalt. Het aanbieden van minorvakken
buiten het gereserveerde 3.1. semester is niet acceptabel. Met ingang van het studiejaar
2011-2012 zal waarschijnlijk een 30 EC brede minor worden gerealiseerd.
• De acties van het document “Doorstroom” worden conform de wens van de OLC
puntsgewijs opgenomen in het zelfstudierapport samen met mogelijk verschuiven van
vakken in de Bacheloropleiding; verdeling EC’s per vak en de eisen van een
studieplanning.
• In verband met doorstroom- en rendementsbevorderende acties stellen Nauta en Slump
voor om meer dan één vakonderdeel te tentamineren. Hiervoor zal een bijeenkomst
worden belegd.
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