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1. Opening
In verband met afwezigheid van Nauta zit Olthuis de vergadering voor en opent om 13.45 uur
de vergadering met een woord van welkom.

2. Verslag 19 mei 2009
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Aktiepunten:
17-03/3: Docentenlunch voor eerstejaars docenten blijft staan.
21-04/5: Via enquête bij aankomende eerstejaars informeren waarom ze voor Elektrotechniek
kiezen bij de Universiteit Twente blijft staan.
19-05/6: OER’s Masteropleidingen Electrical Engineering en Mechatronics 09/010 zijn
aangeleverd aan Faculteitsraad en decaan.
3. Ingekomen post
De Jaarroosters(concept) 2009/2010 zijn geagendeeerd bij agendapunt 5.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Elektrotechniek neemt deel aan het leerdoelproject van EWI. Contactpersonen zijn een
student en docent Luuk Spreeuwers.
• Zowel het Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor Elektrotechniek als de Master OER
Electrical Engineering en Mechatronics 09/010 zijn niet goedgekeurd door de
Faculteitsraad op 12 juni j.l.
• EL gaat het accreditatieproces in en er is gestart met een quickscan. Gezien de geringe
omvang van onderwijsmanagers bij EL zal er een accreditatieprocesmanager (Lisette
Woud) worden ingehuurd.
• ELektrotechniek beschikt over een Bachelor- en Master studiegids. De Master
studiegids Electrical Engineering voor het studiejaar 09/010 is door Brink en Korsten
aangepast , zodat deze ook geschikt is voor buitenlandse studenten.
• Er zijn nog geen meetinstrumenten om semesters of opleidingen te evalueren. De OKC
heeft hierover vorige week vergaderd. Het is goed om een instrument te hebben om
vakoverstijgend te evalueren.
• De vooraanmeldingscijfers voor Elektrotechniek bij de Unversiteit Twente is momenteel
54 (+ 96%), waarvan één vrouwlijke en drie Create Technology.
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StOEL
• Maarten Abeling en Lars Zondervan stoppen met het OLC-studentlidmaatschap m.i.v.
het studiejaar 2009/2010. De opvolger van Zondervan wordt Daniel van Schoot en van
Abeling Ewout Kleinsmann.

5. Roosters (concept) 2009/2010(OLC-EL09/147, B1, B2, B3, M, HBO)
De ter vergadering uitgereikte roosters(concept) voor het studiejaar 2009/2010 worden in het
kort door Tibben toegelicht. De roosters worden m.i.v. week 26 op het web geplaatst en een
mail hierover zal uitgaan naar alle docenten en studenten. In het eerste jaar is het examen van
het vak IEEE naar de eerste periode gegaan en het Mid P-project naar de eerste week van het
tweede semester. Voorts zijn een aantal herkansingen in augustus verroosterd. De P-excursie
zal in het eerste semester worden toegevoegd. In het tweede jaar is Analyse AB vervangen
door het vak Lineaire differentie- en differentiaalvergelijkingen. Elektrodynamica is verroosterd
op het derdejaars rooster. Het master- en HBO rooster hebben geen veranderingen ondergaan.
Olthuis dankt Tibben voor de duidelijke toelichting.
6.Rondvraag
Abelmann informeert naar de Graduate School. Olthuis zegt dat het standpunt van de OLC
aan verschillende mensen is toegezonden waaronder Ton Mouthaan.De studenten die de
Graduate School ingaan krijgen een diploma van de huidige masteropleiding.Het is nog
onbekend welk diploma studenten krijgen die bijvoorbeeld via een SRO Nanotechnologie
binnen komen. Vorige week is in het afdelingsoverleg aan de hoogleraren EL een presentatie
gegeven. Misschien dienen de hoogleraren van EL, volgens Abelmann, hun bezorgdheid uit te
spreken over een eventuele leegloop van de Masteropleiding Electrical Engineering.
Olthuis meldt, dat Veldhuis aan het vak Introduction to Biometrics voor EE masterstudenten
5 EC toekent en voor de Kerckhoff master 6 EC. Veldhuis wil dit gelijk trekken, maar dit kan zo
maar niet, omdat er een inhoudelijke reden dient te zijn om van 5 EC, 6 EC te maken. Het vak
heeft verschillende subcode’s. Van der Zee zegt dat dezelfe discussie in de examenvergadering
is gevoerd over het HBO programma. Door middel van het aanbieden van een schakelvak kan
dit worden opgelost.
Olthuis spreekt Maarten Abeling en Lars Zondervan in het kort toe i.v.m. vertrek na een drie
jarig OLC-lidmaatschap. Hij zegt dat ze op een zinvolle manier hun mening hebben gegeven en
spreekt hierover zijn dank uit voor de geleverde bijdrage aan de OLC. De vertrekkende
studenten hebben met plezier het OLC lidmaatschap vervuld.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.30 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

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

Olthuis

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor + OER’s
Masteropleidingen EE/MT 2010/2011
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