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•

De clusterevaluatie Electrical Engineering heeft nu ook in Eindhoven en Delft
plaatsgevonden en zijn vergelijkbaar goed verlopen. De eindkwaliteit was hoog, maar de
organisatie en cultuur is anders. De commissie heeft zich opgewonden over het
rendement.
StOEL
• Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling van de StOEL.

6. Visitatie master Embedded Systems (OLC-EL010-037)
Olthuis neemt zitting in de proefvisitatie van de heraccreditatie van de 3TU master Embedded
Systems op 14 oktober in Utrecht.
Beekman en Bruintjes hebben zich als studentlid beschikbaar gesteld voor de visitatie. Van der
Zee vindt het bezwaarlijk om voor 45 minuten naar Eindhoven te reizen. Molenkamp zegt , dat
het voor de medewerkers niet gelukt is om een televerbinding, net als voor de studenten, rond
te krijgen. Molenkamp heeft zich als medewerker beschikbaar gesteld. Smit stuurt een mail naar
Nauta met het verzoek om zo spoedig mogelijk een tweede medewerker OLC-lid beschikbaar te
stellen voor 5 november 9.45 uur -10.15 uur

7. Kwaliteitszorg masteropleidingen EWI/ Electrical Engineering Evaluatie
Masteropleiding(OLC-EL10-039 en 10-040)
Olthuis deelt mee, dat bij de Inventarisatie masterevaluatie de kwaliteitszorg in kaart wordt
gebracht zoals het nu bij de opleding ligt. Molenkamp vindt het belangrijk dat op eenzelfde
manier met zaken wordt omgegaan.
Het nagezonden stuk “Electrical Engineering Evaluatie Masteropleiding” wordt in het kort door
Olthuis toegelicht. Oude evaluaties waren gericht op procedures en niet op de inhoud van de
vakken. Abelmann is van mening, dat je net zo goed een gesprekje met een student kunt
hebben dan een formulier invullen. Van der Zee denkt dat studenten meer zeggen wanneer ze
een formulier invullen. Hij stelt voor om de docenten hierbij te betrekken om input te geven bij
de vragen. Dit zal worden doorgespeeld naar de OKC. Voorts is de vergadering van mening dat
vakovershrijdend evalueren van de Bachelor zinvol is, maar vooraf dient wel een doel te worden
gesteld.

8. Rondvraag
Olthuis is op zoek naar een nieuwe OKC voorzitter.
Op een vraag van Van Schoot antwoordt Olthuis, dat alleen de leden die deel uitmaken van de
OLC gebruik kunnen maken van de alias.
Beekman informeert hoeveel studentleden deelnemen aan de voorbespreking van de OLCvergadering. Olthuis stelt voor dat 1 studentlid als afgevaardigde hieraan deelneemt.
Molenkamp dringt erop aan dat de VIST gegevens van 2009 blijven bestaan.(De VIST
gegevens vanaf 2001 blijven bestaan).
De vergadering vindt het heel lastig dat het rooster van het tweede semester pas per januari a.s
beschikbaar is.Ook i.v.m.planning door de student.
Beekman informeert naar een overzicht van de afstudeercolloquia op VIST. (Sinds maart ll.
worden de afstudeercollquia geplaatst op de studentenportal. .

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.20 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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Verslag OLC-EL d.d. 21 september 2010
Aanwezig: Abelmann, Beekman(vanaf 15.00 uur),Bruintjes, Fortgens, Molenkamp, Olthuis, Van
Schoot, Schutten(not.), Smit, Van der Zee
Afwezig: Nauta (m.k.)

1. Opening
I.v.m. afwezigheid van de voorzitter zit Olthuis de vergadering voor en opent de vergadering
met een woord van welkom en in het bijzonder de nieuwe studentleden.

2. Verslag 18 mei 2010
Het verslag wordt conform vastgesteld
3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt per onderdeel door Olthuis doorgenomen.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Voor het practicum Meetinstrumenten en Netwerkanalyse zijn nieuwe docenten
aangesteld Mark van Bentum en Sander Smit.
• Thea de Kluijver verstuurt een enquête over de studiegids 2010/2011, waarop input kan
worden geleverd. Bepaalde gegevens uit de leidraad ontbreken in de studiegids en
worden op het web geplaatst. De studenten van lichting 2010 kunnen de
zak/slaagregeling van 2009/2010 raadplegen. Het examenreglement moet net zo
zichtbaar worden als de OER, juist ook vanwege die zak/slaagregeling.
• Vanuit de stuurgroep EWI is een voorstel geweest om een andere zak-slaagregeling te
instrueren, maar hierover dient de examencommissie te beslissen. Deze regeling is wel
foutief in de studiegids opgenomen.Op woensdagmiddag 29 september a.s.vindt de
examenvergadering plaats waarin dit aan de orde zal worden gesteld. Voor de
studenten van lichting 2010/2011 geldt de bestaande regeling. Voorts buigt de
examencommissie zich over de cum laude regeling.
• Bij de samenstelling van de OLC-studentleden zijn een paar foutjes gemaakt. Bruintjes
is t/m december studentlid en Kleinsmann vanaf 1 januari 2011.
• Op vrijdagmiddag 15 oktober a.s. vindt de EWI brede B-diplomauitreiking plaats.
• Op vrijdagmiddag 8 oktober a.s. vindt om 14.45 uur de P-diplomauitreiking plaats in
Cubicus C238. Het rendement is 22% van de studenten, die binnen één jaar hun P
hebben behaald. De aanvangstijd van het centrale gedeelte is 16.00 uur.
• Men maakt zich zorgen over de kwaliteit van de onderwijszalen in Carré en met name
over de smart-boards. Voorts zijn de werkcollegezalen heel krap verroosterd.
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