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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:
17-06/1: EL gaat er in het totaal aantal dagen in het cursusjaar niet op achteruit door
verplichting verroostering van de crocusvakantie in week 8 in de 3 TU-jaarcirkel.
3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt door Nauta doorgenomen. Het ter vergadering uitgereikte stuk
“Opheffen van het vak 121081 Magnetic Recording System(08/036)” zal als agendapunt
worden toegevoegd.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
Opleidingsdirecteur
• Het stuk “Resultaten Eind-P reflectievragen(OLC-EL08/033)” is reeds gebruikt in de
werkgroep doorstroming.Het aantal EC’s gerelateerd aan de informaticavakken worden
als licht ervaren t.o.v. de EC-toekenning aan EL-vakken.
• De gezamenlijke EE-mastertrackvoorlichting vindt plaats op vrijdag 12 december 2008,
de gehele dag. T4 in de Hogekamp is ’s ochtends gereserveerd voor lezingen en ’s
middags de kantine voor een kraampjesmarkt/postersessie. S.V.A.T Astatine is ook
uitgenodigd. Bovendien is A.T. aangeboden om de colloqiua ook met elektrotechniek
sprekers aan te vullen.
• Brink en Olthuis gaan specifieke toegangseisen stellen voor AT-studenten voor de niet
MM-track.
• Tijdens de algemene propedeuseuitreiking heeft Jethro Beekman de Student Union
Activismeprijs gewonnen. Bovendien heeft hij het P-diploma met lof behaald.
StOEL
• Abeling heeft een opsomming van klachten over de computers in de westzaal aan de
opleidingsdirecteur doen toekomen en deze heeft ze doorgestuurd naar Henk
Waaijer,Henk van de Zandschulp en de WELP zodat e.e.a. verholpen kan worden.
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•

Schutten deelt mee dat op woensdagmiddag 5 november a.s. en 28 januari 2009 een
herkansing van het vak Elektrodynamica plaatsvindt. Op woensdagmiddag 29 oktober
a.s. vindt een herkansing van Halfgeleider devices plaats. De inschrijving vindt via TAST
plaats.

5. Programmeercursus voor eerstejaars(OLC-EL08-034 en 034a)
EL heeft geen (structureel) programmeren in het curriculum. Studenten hebben er ook last van
en Scintilla biedt ongevraagd een “Cursus programmeren voor eerstejaars” aan om e.e.a. bij te
spijkeren. De vraag is of dit structureel in het vak moet worden ingebouwd. Smit stelt voor om
minder object georiënteerd programmeren in het vak Inleiding programmeren op te nemen en
de aandacht ook op de syntax te vestigen. Hij wil dit wel coördineren en de programmeertaal C
opnemen. De OLC stemt in met het voorstel van Smit om in eerste instantie een stuk C +
practicum te geven en daarna object georiënteerd toe te voegen.

6. Verslag NewCom(OLC-EL08-309)
Abeling merkt op, dat de aanbevelingen in het stuk al plaatsvinden.Volgens Olthuis wordt het
beroepenperspectief ook niet voldoende onder de aandacht gebracht. Abeling heeft op de
studiebeurs in Utrecht gestaan en veel studenten die geen keuze kunnen maken kiezen voor
AT, omdat ze daar alle kanten mee op kunnen. Nauta zegt, dat er naar buiten moet worden
gebracht, dat Elektrotechniek een moeilijke studie is maar dat je er ook meer mee kunt. In de
folders dient opgenomen te worden welke mogelijkheden Elektrotechniek allemaal heeft. Je
kunt er alle kanten mee op. AT maakt gebruik van de twijfelaars, mensen die niet weten wat ze
willen. Olthuis betreurt het dat Pieter Oosterhof (goed marketing specialist) is vertrokken. Er
wordt binnenkort een ad interim aangesteld. Diane Dalenoord wikkelt de zaken goed af maar er
dient een nieuwe coördinator te komen.Volgens Smit is het voorlichtingsmateriaal voor de
middelbare scholen sterk verouderd en daaraan moet snel wat gebeuren. Olthuis is van
mening, dat ook de achteruitgang van de totale UT-instroom de aandacht zal vestigen op
communicatie en voorlichting. Door de OLC wordt uitgebreid van gedachten gewisseld en
voorstellen geopperd over mogelijkheden om de instroom bij Elektroteniek te bevorderen. Er
dient iets te gebeuren. De OLC is er voorstander van om een EL’er, los van bureau
communicatie, beschikbaar te stellen om middelbare scholen te bezoeken en voorlichting te
geven over de studie Elektrotechniek. Wanneer de leerstoelen inleveren kan het geld hiervoor
beschikbaar worden gesteld.

7. Voorstel opheffen van het vak 121081 Magnetic Recording Systems(OLC-EL08-036)
Na kennis te hebben genomen van het voornemen van de leerstoel TST om het keuzevak
Magnetic Recording Systems (121081) op te heffen, per direct gaat de OLC akkoord met de
opheffing van dit vak. Gezien de marginale aantallen studenten, die het vak al een aantal jaren
trekt, en tevens gezien het feit dat het vak niet meer goed aansluit bij het huidige
onderzoekswerk in de leerstoel. Een schrijven hierover zal uitgaan naar Schmitz en de EXCEL.

9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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