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

2. Verslag 19 juni 2007
Het verslag wordt conform vastgesteld.

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

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Twee van de drie geplande toetsen van het nieuw eerstejaars vak Introductie
elektronica en elektrotechniek hebben plaats gevonden. Voor de eerste toets heeft 90%
een voldoende gehaald en voor de tweede toets 70%. Vrijdag 26 oktober a.s. zal de
derde toets plaats vinden.De eindtoets hoeft niet te worden afgelegd wanneer het
gemiddelde van de drie toetsen een voldoende is. Het vak wordt door de studenten
gewaardeerd.
In de Elsevier van oktober 2007 eindigen bij Elektrotechniek Twente en Delft gelijk. Bij
de kwaliteit van de hoorcolleges scoort Twente goed. Bij de mondelinge vaardigheden
en de aansluiting middelbare school UT doet elektrotechniek het niet goed.
StOEL
• Geen mededelingen.

5. Vakbeschrijving Individueel onderzoek project (121013) t.b.v. VIST vakinformatie(OLCEL07-037 en OLC-EL 07-029)
De OLC stemt in met het stuk “Vakbeschrijving Individueel onderzoek project (121013) t.b.v.
VIST vakinformatie”. Het stuk zal door Bureau Onderwijszaken in VIST worden opgenomen en
Olthuis zal de docenten hiervan op de hoogte stellen.

6. Problemen rond de voorlichting (OLC-EL07/043)
Olthuis spreekt zijn waardering uit over bovengenoemd stuk. Het stuk heeft geleid tot een
andere opzet van de voorlichtingsdagen. Voorts is het stuk uitgegaan naar Pieter Oosterhof.
Abeling deelt mee, dat de organisatorische problemen zijn opgelost. De studenten die de
voorlichting gaan verzorgen krijgen een training communicatie aangeboden.
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De begeleiding van studenten die contact met hun oude voortgezette school willen opnemen
om daar een voorlichtingspraatje te houden is een probleem en een specifiek probleem voor
elektrotechniek. Het is prettig wanneer Bureau Communicatie hieraan ondersteuning geeft. Hij
weet niet hoe het staat met nieuwe demo’s. Abelmann stelt voor om de beste opdracht van het
B2 project als demo beschikbaar te stellen aan de studenten.
Nauta deelt mee dat bij voor Elektronische functies 20 Advanced Technology (AT) studenten
zich hebben aangemeld. Abelmann meldt dat bij de voorlichting van de track M&M geen AT
studenten aanwezig waren, omdat ze ook een ledenvergadering hadden.
Olthuis zegt dat er ook een algemene EL mastervoorlichting UT breed plaats vindt.
De OLC is van mening dat EL ook in de studiegids van Advanced Technology opgenomen dient
te worden. Voorts stelt de OLC voor om het stuk “Problemen rond de voorlichting” over een half
jaar weer aan de orde te stellen.
Na de voorlichtingsdagen neemt Olthuis contact met Pieter Oosterhof op.

7. Competentie-omschrijving van de afstudeeropdracht
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de opleidingsdirecteur om Vos te vragen ook
een competentie-omschrijving van de afstudeeropdracht (engels talig) voor VIST vakinformatie
te maken.

8.Rondvraag
Op een vraag van Olthuis of meer bedrijfskundige onderwerpen in de opleiding Elektrotechniek
opgenomen dienen te worden antwoordt Abelmann, dat hiervoor in de bachelor een minor
aanwezig is. In de master kunnen ook bedrijfskundige keuzevakken worden opgenomen.
Op een vraag van Abelmann over de oorzaak van de daling van de bachelor instroom volgt
discussie.Olthuis denkt, dat de UT niet altijd meer als technische universiteit wordt gezien.
Abelmann informeert of hiernaar geen onderzoek moet worden gedaan. Olthuis zal nagaan wie
dit kan meten. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de Bachelorvoorlichting en
Elektrotechniek krijgt extra aandacht o.a. door middel van reclamespotjes.

9.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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ONDERWERP
1. ”Problematiek rond de voorlichting” in april opnieuw a.d. orde
stellen.

Verg
23-10

Wie
Olthuis

2. Competentie-omschrijving v.d. afstudeeropdracht(engels talig)
voor VIST vakinformatie maken.

23-10

Vos

3. Beste opdracht B2 project als demo beschikbaar stellen aan
de studenten.

23-10

Olthuis

4. Meten lage instroom bij Elektrotechniek.

23-10

Olthuis

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
VERG
Na de voorlichtingsdagen contact met Oosterhof opnemen. 23-10

Wie
Olthuis
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