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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder de nieuwe
studentleden en Van der Zee.

2. Verslag 15 juni 2006
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 6, punt 3 is voor de vakantie een onderwijsmededeling uitgegaan naar de
studenten over Inleiding biomedische technologie.
N.a.v. agendapunt 7 deelt Olthuis mee, dat de examencommissie ontheffing verleent om het
vak Theorie van elektromagnetische velden mondeling af te nemen.
Aktiepunten:
20-10/3: “Benoeming derde hoogleraar als OLC lid” blijft staan.

3. Ingekomen post
De post wordt per onderdeel door Schutten doorgenomen.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• N.a.v. de ingekomen post m.b.t. P-in-2 maatregel deelt de opleidingsdirecteur mee, dat
de faculteitsraad heeft beslist dat EL een uitzondering mag zijn in de faculteit EWI wat
betreft de P-in-2 maatregel.
STOEL
• Geen mededelingen.
5. Nieuw keuzevak “Topics in Anatomy and Physiology: Shoulder, Arm and Hand” en
“Clinical Rehabilitation and Technlogy”(OLC-EL06/037 en OLC-EL050)
Beide vakken zijn BME mastervakken en worden ter kennisneming aan de vergadering
voorgelegd.

6. Doorstroom in bachelor(OLC-EL06-027)
Bovengenoemd stuk wordt in het kort door de opleidingsdirecteur toegelicht en vervolgens in
het kort door de aanwezigen bediscussieerd. De OLC stemt in met het voorstel om de mentoren
van de hogere jaars studenten te vragen contact op te nemen met hun studenten met een
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cumulatieve studiesnelheid van minder dan 0,55 om zicht te krijgen op de oorzaken van het
lage rendement. Vervolgens stelt de OLC voor om te bezien of het mogelijk is in de bestaande
IT-infrastructuur een studentvolgsysteem te realiseren dat iets zegt over het tempo (via
tempografiek).

7 Blokonderwijs EL(OLC-EL06/049)
Van der Zee komt met dit discussiestuk i.v.m. de praktische problemen die zowel docenten als
mentoren en studenten ondervinden met betrekking tot het huidige blokonderwijs. Het
blokonderwijs is gerealiseerd in verband met de oplevering van een hoger rendement. Hij stelt
voor een parallelle roosterstructuur te overwegen voor het eerste jaar. Abeling zegt dat er voor
en tegenstanders zijn van het blokonderwijs. Hij is voorstander van afschaffing van het
blokonderwijs. Segers heeft gemerkt, dat je in de problemen komt, wanneer je vakken niet
haalt. Zondervan is wel blij met het blokonderwijs. Het heeft bij hem goed gewerkt. Hij heeft de
propaedeuse in één jaar behaald. Van der Zee zegt, dat het voornaamste probleem de sterke
daling van het P-rendement is. Na een korte discussie stelt de OLC voor om een aantal van de
gestelde punten van het discussiestuk nader te bekijken in een kleine commissie bestaand uit:
Brink/Olthuis/Van der Zee en Zondervan.

8. Rondvraag
De geplande OLC-vergadering op donderdag 21 december a.s. komt te vervallen. De
eerstvolgende OLC-vergadering vindt plaats op dinsdagmiddag 30 januari a.s in de Hogekamp
B 2114.
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Benoeming derde hoogleraar als OLC lid
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Olthuis

4.

EL-Bachelor studentvolgsysteem
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Olthuis
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20-11 Brink/Olthuis/v.d. Zee/Zondervan
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