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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder Cora Salm
i.v.m. toelichting van agendapunt 5.

2. Verslag 30 januari 2007
Het verslag wordt conform vastgesteld.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6. Het nagekomen stuk “OLCEL07/015, Telematicasystemen en toepassingen, vakcode 261000” is ter informatie
toegezonden.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Per 1 maart a.s. zal de masterevaluatie in de vorm van een enquête on-line beschikbaar
zijn. De evaluatie zal per set van vakken plaats vinden.
StOEL
• Geen mededelingen.

5. Inleidend EL-vak(OLC-EL07/013)
Cora Salm(commissielid) houdt een korte presentatie over de opzet van het nieuw te vormen
vak Inleiding Elektronica En Elektrotechniek, dat m.i.v. september a.s. zal worden aangeboden.
De bedoeling van dit vak is om de aansluiting tussen de VWO-opleiding en de studie
Elektrotechniek te stroomlijnen. Salm vraagt de vergadering om goede ideeën aan te dragen,
omdat de implementatie nog niet heeft plaats gevonden. Hierover wordt uitgebreid van
gedachten gewisseld. De commentaarpunten en aanbevelingen zullen verder worden
uitgewerkt door de commissie.

6.Verbeteren inspraak van studenten en medewerkers op de UT(OLC-EL07/012)
Eventuele klachten komen binnen bij de StOEL en wanneer dit nodig is vindt terugkoppeling
naar de OLC plaats. De StOEL functioneert goed. De Opleidingscommissie EL is opgenomen
op de EWI-website. Op de site is aangegeven wat de taak van de opleidingscommissie is en de
namen van de leden die in de opleidingscommissie zitten.
Afdeling Elektrotechniek
Bureau Onderwijszaken
Postbus 217
7500 AE Enschede

telefoon
fax
e-mail
www

053 489 2680
053 489 4571
bozel@el.utwente.nl
http://www.el.utwente.nl/

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur met dank aan de aanwezigen.
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