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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 22 april 2008
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
20-05/1: Er is een werkgroepje ingesteld om naar de huidige bacheloropleiding te kijken
bestaand uit: Breedveld: Annema: Spreeuwers en 1 studentlid.
3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd. Het ter vergadering uitgereikte stuk “Aanvraag
nieuw(keuze)vak Microwave techniques(OC-EL031) zal als agendapunt worden toegevoegd.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Regtien is bereid gevonden om het vak Communicatieve vaardigheden vanaf het
cursusjaar 2008/2009 te verzorgen. Het is de bedoeling om dit vak aan het B2-project te
blijven koppelen.Hij gaat een klein documentje schrijven. De invulling wordt aan Regtien
overgelaten.De doelstelling (presenteren en verslagleggen) blijft gehandhaafd.
• Op woensdag18 juni is er een bijeenkomst voor alle docenten van Elektrotechniek om
11.00 uur in collegezaal T4 van de Hogekamp.
• Het concept verslag van NewCom is binnen. Elektrotechniek is onzichtbaar, saai en
sloom. Elektrotechniek wordt geassocieerd met schakelaars, contacten en led
verlichting.
StOEL
• Het 2.3 en 3.3 kwartiel wordt als zwaar ervaren. De opleidingsdirecteur richt zich op
Dynamische systemen, om dit zo slank mogelijk te houden. Het slaagpercentage was
wederom laag.
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5. Accreditatierapport Creative Technology(OLC-EL030)
Van Amerongen geeft een korte inleiding over het document “Creative Technology, aanvraag
nieuwe opleiding”. Vervolgens wordt door de vergadering uitgebreid met Van Amerongen van
gedachten gewisseld over het rapport hetgeen leidt tot het volgende advies:
De OLC Elektrotechniek staat positief ten opzichte van de invoering van de opleiding CreaTe
met de volgende kanttekeningen:
- de OLC heeft vraagtekens over de mate van doorstroom naar de master EE
- de OLC vreest mogelijke afname van de instroom in de bacheloropleiding
Elektrotechniek ten gunste van de nieuwe opleiding CreaTe.

6. Literature for Master Thesis Project(Advies),(OLC-EL08-028)
De OLC gaat akkoord met de voorgestelde lliterature for Master Thesis Project. “I advise to
include here the book” vervangen door: “Suggest the book”. “Survival guide for scientists,2008,
by A. Lagendijk. Amsterdam University Press, ISBN 978 90 5356 512.

7. Roosters(concept) 2008/2009(OLC-EL08-029,B1,B2,B3,M,HBO)
De roosters voor het studiejaar 2008/2009 worden in het kort door Tibben toegelicht. Van der
Zee merkt op dat het blok Elektronische functies weer minder dagen ter beschikking heeft t.o.v.
het vorig jaar. I.v.m. synchronisatie van de jaarcirkels in 3TU-verband is in week 8 de
crocusvakantie gepland, waardoor minder onderwijs kan plaats vinden in het tweede semester.
De vergadering vraagt zich af in hoeverre men aan deze crocusvakantie gebonden is. Olthuis
neemt hierover contact op met Van der Hoeven en Beusekamp.
I.v.m. de ingezette curriculumwijziging is Computerorganisatie verroosterd in het tweede jaar. In
verband hiermee vindt er een verschuiving plaats van de vakken Mechanica en
transductietechniek en Computersystemen in het tweede en derde kwartiel.
In het tweede en derde jaar wordt nog gesproken over de verroostering van het vak
Halfgeleider devices. In verband hiermee zal het vak Informatieopslag eenmalig worden
gegeven in het eerste kwartiel van het derde jaar.
In het masterrooster derde kwartiel op woensdagochtend zal het vak Biomedical signal
acquisition en andere, soortgelijke vakken beter worden weergegeven. Alle concept-roosters
zijn op het web geplaatst.

8.Aanvraag nieuw (keuze)vak “Microwave techniques”(OLC-EL08-031)
De OLC gaat akkoord met de opname van een nieuw keuzevak in het EL-masterprogramma
“Microwave techniques”. Een brief met positief advies zal uitgaan naar het Managementteam
EWI.

9. Rondvraag
Schutten attendeert de studentleden erop, dat het OLC-lidmaatschap loopt tot 1 september a.s.
en het mogelijk is om het lidmaatschap te continueren voor het studiejaar 2008/2009.
Op een vraag van Zondervan antwoordt Olthuis, dat Creative Technology de officieel
geregistreerde naam van de opleiding is, zoals deze in het zogenaamde CROHO-register
vermeld staat.
Olthuis is er voorstander van wanneer er een post-e-mailadreslijst wordt aangemaakt voor alle
EL-docenten.

8.Sluiting
De voorzitter wenst alle aanwezigen een prettige vakantie en sluit om 16.00 uur de
vergadering.
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