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1. Opening
Nauta opent om 13.45 uur de vergadering met een woord van welkom. Brink is uitgenodigd bij
agendapunt 5 i.v.m. toelichting van het Opleidingsspecifiek deel van de OER met betrekking tot
de Bachelor Elektrotechniek 2009/2010.

2. Verslag 13 januari 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
17-03/3: Docentenlunch voor eerstejaars docenten blijft staan.
3. Ingekomen post
De ingekomen post “Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor Elektrotechniek 2009” en
“Probleempunten OER 2009” zijn geagendeerd bij agendapunt 5 en “Presentaties B-opdrachten
bij de B-diplomauitreiking” is geagendeerd bij agendapunt 6.

4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
.
Opleidingsdirecteur
• Heeft i.v.m. heraccreditatie contact met het onderwijskundig centrum opgenomen over
een quickscan. Korsten/Olthuis/Slump/Van der Zee maken deel uit van de club die de
quickscan gaan uitvoeren.
• In samenwerking me het onderwijskundig centrum, de onderwijskundige dienst en
studentassistenten doet EL mee met een werkgroep om vakdoelen in kaart te brengen
Eén van de betrokkenen van de opleiding EL zal als contactpersoon fungeren.
• De vooraanmeldingscijfers voor Elektrotechniek bij de Universiteit Twente is momenteel
36 (+ 146%).
• De OLC stelt voor om d.m.v. een enquête bij alle aankomende eerstejaars te informeren
waarom ze er voor kiezen om Elektrotechniek bij de Universiteit Twente te gaan
studeren.

Afdeling Elektrotechniek
Bureau Onderwijszaken
Postbus 217
7500 AE Enschede

telefoon
fax
e-mail
www

053 489 2680
053 489 4571
bozel@el.utwente.nl
http://www.el.utwente.nl/

5. Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor Elektrotechniek 2009(OLC-EL09-008)
Een aantal punten van speciale aandacht worden in het kort door Brink toegelicht.De
geldigheisduur van de beoordelingen is 6 jaar geworden. Bij Artikel B8 is de Minor opgenomen.
Wanneer een EL bachelorstudent voldoet aan de minortoelatingsmatrix toelatingseisen kan hij
elke minor die door de universiteit wordt aangeboden kiezen, behalve die waarvan de
examencommissie in de minortoelatingsmatrix heeft bepaald dat zij niet door de student
gekozen mag worden.Bovendien bestaat de keuze van een Individuele minor, na goedkeuring
van de examencommissie tot de mogelijkheid. Voorts is een apart Artikel B9 over De
Bacheloropdracht(voorheen IOO) opgenomen. Het betreft een ruime formulering.
Van der Zee informeert of de Bacheloropdracht ook bij een bedrijf kan worden afgelegd.
Brink zegt dat dit wordt toegestaan maar de begeleidng dient wel adequaat te zijn.
Voorzichtigheid is hier geboden. Volgens Olthuis dient het niveau en de inbreng van de student
wel op orde te zijn. Voorts is bij Hoofdstuk D De vrije bacheloropleiding opgenomen, waarvoor
wel toestemming van de examencommissie nodig is. Een aantal regelingen die er al waren zijn
gebleven. Bij het Eind P-project en Mechatronica project wordt een handvat gegeven over de
voorkenniseisen. Voorts is een “Overgangsregeling nieuwe OER 09/010” toegevoegd. De
centrale OER is door het college van bestuur nog niet geaccepteerd. Voorts zal de Master OER
voor Electrical Engineering en Mechatronica nog aan de OLC worden voorgelegd. De voorzitter
dankt Brink voor de toelichting. Vervolgens geeft de OLC positief advies over het
Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor Elektrotechniek 2009. Op vrijdagmiddag 15 mei a.s. zal
deze in de Faculteitsraad aan de orde worden gesteld.
Probleempunten OER 2009(OLC-EL09-009)
Bovengenoemd stuk is ter informatie toegezonden. Het is het resultaat van de OER-werkgroep
Geveling/Brink/V.d. Hoeven. De ingestelde commissie heeft concrete voorstellen gedaan voor
herformuleringen van grote delen van de richtlijn. De status op het moment is onbekend.
6.Prestaties B-opdrachten bij de B-diplomauitreiking (OLC-EL09-06)
De OLC vindt het een leuk idee om de drie beste B-opdrachten door studenten te laten
presenteren bij de EWI-B diplomauitreiking op vrijagmiddag 3 oktober a.s: één van TW, één van
INF en één van EL.

7. Rondvraag
Aan de hand van het onderwerp Graduate School volgt een korte discussie in de OLC. De OLC
vreest een nog complexere structuur in de bestaande opleidingen. De OLC stelt voor om een
universiteitsbrede Graduate School op te richten: Twente Graduate School Science en
Technologie met als tracs de bestaande masteropleidingen. Daarmee blijven de mogelijke
wervende voordelen van een Graduate School behouden met zo min mogelijk overhead.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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ACTIEPUNTENLIJST OPLEIDINGSCOMMISSIE EL
ONDERWERP
3. Docentenlunch voor eerstejaars docenten.

Verg
17-03

Wie
Olthuis

4. Aanleveren Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor Elektrotechniek
09/010 aan Faculteitsraad en decaan.

21-04

Schutten

5. Via enquête bij aankomende eerstejaars informeren waarom ze voor 21-04
Elektrotechniek kiezen bij de Universiteit Twente.

Olthuis

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
MASTER OER EE/MT 2009/2010

VERG

Wie
Brink
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