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1. Opening
Nauta opent de vergadering om 13.45 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 22 april 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
23-10/1: Is geagendeerd bij agendapunt 5.
18-03/2: Wordt wekelijks over gesproken.
18-03/3: Voorstel “Intensivering EL bachelor onderwijs” wordt bij agendapunt 8 aan de orde
gesteld.
3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd. Het nagezonden stuk “Wijzigingen OER 20082009(08/025” zal bij agedapunt 7 aan de orde worden gesteld en het nagezonden stuk
“Intensivering EL bachelor onderwijs(08/024)”zal als agendapunt 8 worden toegevoegd.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• I.v.m. het nieuwe curriculum dient het vak Halfgeleider devices in het komend studiejaar
2008/2009 twee keer te worden gegeven.Op 28 mei a.s. zal hierover een gesprek met
de docent plaats vinden.
• Uit een imago onderzoek aan de TU Delft komt naar voren dat jongeren een
oppervlakkig en onduidelijk beeld hebben van Elektrotechniek. Aanbevolen wordt om
Elektrotechniek als een brede en innovatieve studie, waar leuke en sociale studenten te
vinden zijn te promoten. De studie bereid voor op allerlei functies op de arbeidsmarkt en
de student is verzekerd van een baan op niveau na de studie.
StOEL
• Segers deelt mee dat EEG evaluatie van het tweede jaar vanmiddag plaats vindt en die
van het derde jaar binnenkort. De evaluatie van het eerste jaar heeft reeds plaats
gevonden.
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5. Problematiek rond de voorlichting(OLC-EL08-043)
Olthuis deelt mee, dat Bureau communicatie Centraal de schoolsite zo heeft afgeschermd dat je
als zoekende VWO’er er niet doorheen komt. Het MT neemt dit op met het College van bestuur.
Volgens Segers is bezoek aan de oude voortgezette school niet verbeterd. Een
voorlichtingsagenda is wel beschikbaar en de voorlichting is beter georganiseerd. Olthuis merkt
op, dat er nog te veel dode momenten in de voorlichtingsdag zitten. Er zit geen vaart in.(Actie:
Pieter en Linda). Voorts gaat het practicum op de schop. Hiervoor in de plaats komt iets van de
Smart, System voorlichtingsdsag. Er wordt gezocht naar geschikte demo’s.

6. Herziene aanvraag nieuw (keuze)vak “Core Networks”, Organisatie v.h. nieuwe
(keuze)vak en begeleidende brief(OLC-EL08-21, 021a en 021b)
De OLC gaat akkoord met de opname van een nieuw keuzevak in het EL-masterprogramma
“Core Networks”. Een brief met positief advies zal uitgaan naar het management EWI.

7. Wijzigingen OER 2008-2009(OLC-EL08-025)
De OLC stemt in met de voorgestelde wijzigingen betreffende de OER van het studiejaar
2008/2009.

8.Voorstel intensivering EL bachelor onderwijs (OLC-EL08-024)
Over bovengenoemd stuk wordt door de vergadering in het kort van gedachten gewisseld. Het
stuk is gemaakt door twee OLC leden. Nauta merkt op dat het afleveren van ingenieurs voor de
industrie ontbreekt. Bovendien hoeft alles niet op de kop te worden gezet om e.e.a. te
realiseren ook het vrijblijvende programma zoals dat nu wordt aangeboden blijft bestaan.
Olthuis is blij verrast, dat het stuk niet alleen gaat over een slaaggarantie, maar ook diverse sub
ideeën met name het stukje over de coördinatoren. Olthuis heeft voordat het stuk er was over
de huidige situatie contact met Mouthaan opgenomen en het stuk is ook naar Reint Brink en
Pieter Oosterhof gegeaan. Nauta wil m.i.v. september heel veel begeleiding bieden wanneer de
studenten dit willen en zich hiervoor inspannen. De student staat centraal en het is sociaal.
Volgens Olthuis is Oosterhof van mening, dat wat er geboden wordt marketing technisch goed
is. Nauta is er voorstander van om de student te bieden wat er op blad 1 vermeld staat. De
overige OLC leden kunnen zich vinden in de meester-gezel aanpak.
Op 18 juni a.s. vindt er een EWI-middag plaats en hiervoor zal een EL lunch plaats vinden,
waarin een paar punten uit dit stuk zullen worden opgenomen om e.e.a. van de grond te krijgen.
Als kern zal het onderdeel “Opname in leerstoelen” door Olthuis worden opgenomen.
Nauta stelt voor om twee opties na te streven de meester-gezel aanpak en een andere
vereenvoudigde versie van EL (wat iedereen kan).
Voorts is de vergadering van mening dat de EL studie erg zwaar is. De OLC stelt voor om een
werkgroepje in te stellen om naar de huidige bacheloropleiding te kijken.

9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.20 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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ACTIEPUNTENLIJST OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
ONDERWERP
1. Werkgroepje instellen om naar de huidige bacheloropleiding te
Kijken.
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