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9 Beschrijving van het onderwijs (de onderwijseenheden) 
 

In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculum-

overzicht en beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de 

propedeuse, daarna die van de postpropedeuse en de minoren. Daarbij is aangegeven of er ook 

sprake is van modules en/of van keuze-onderwijseenheden. 

 

Hieronder staat een schematisch overzicht van de inrichtingsvormen en de opleidingstrajecten van 

de opleiding. 

 

Naam opleiding: Elektrotechniek / Electrical en Electronic Engineering 

CROHO-nummer: 34267 

Inrichtingsvorm Voltijd Deeltijd 

Taal Nederlands en Engels Nederlands 

Varianten en trajecten Minoren 
Verkort van Ad naar bachelorgraad 
Minoren 

 
 

Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in 

elkaar zit en welke onderwijseenheden en modules bij de opleiding horen. 

 
Overzicht van alle onderwijseenheden van de propedeutische fase. 
 

semester periode code naam Aantal 

studiepunten 

1 1 e-ELT-1a-PRJ1a Project 1a: Ontwerpen en realiseren van een 
elektronisch product 

5 

1 1 e-ELT-1a-EEFa Electrical Engineering Fundamentals Course A 5 

1 1+2 e-ELT-1-EESa Electrical Energy Systems Design Course A 5 

1 1+2 e-ELT-1-ESDa Electronic Systems Design Course A 5 

1 2 e-ELT-1b-PRJ1b Project 1b: Ontwerpen en realiseren van een 
elektronisch product 

5 

1 2 e-ELT-1b-EEFb Electrical Engineering Fundamentals Course B 5 

2 3 e-ELT-2a-PRJ2a Project 2a: Ontwikkeling van embedded en 
elektrische energiesystemen 

5 

2 3 e-ELT-2a-EEFc Electrical Engineering Fundamentals Course C 5 

2 3+4 e-ELT-2-EESb Electrical Energy Systems Design Course B 5 

2 3+4 e-ELT-2-ESDb Electronic Systems Design Course B 5 

2 4 e-ELT-2b-PRJ2b Project 2b: Ontwikkeling van embedded en 
elektrische energiesystemen 

5 

2 4 e-ELT-2b-EEFd Electrical Engineering Fundamentals Course D 5 
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Overzicht van alle onderwijseenheden van de postpropedeutische fase. 
 

 

semester periode code naam 
Aantal 

studiepunten 

3 1+2 e-ELT-3PRJ 
Project 3: Industrial and Power Systems 

Regeltechniek 
15 

3 1+2 e-ELT-3CRS 
Electronics Design, Signals and Systems 

course 
15 

4 3+4 e-ELT-4PRJ Project 4: Industrial and Power Systems 15 

4 3+4 e-ELT-4CRS Course Power Systems 15 

5  e-ELT-5STAGE S5-Stage 30 

6 3+4 e-ELT-6PLG Industrial Control Systems (ICS) PLG 20 

6 3+4 e-ELT-6CRS Industrial Control Systems Course 10 

7  

Minor naar keuze. 

Elektrotechniek verzorgt een minor, te weten:  
 

e-M-POW/2 Power Minor - voltijd 30 

8  e-ELT-8AFST Toets Afstuderen 30 
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9.1 Onderwijseenheden van de propedeuse 
 
Elektrotechniek - tabel 1 - e-ELT-1a-EEFa 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course A 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course A 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S1a Fundamentals A 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S1a Fundamentals A 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course A 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course A 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1a-EEFa 

Onderwijsperiode P1 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 140 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving • Basisvaardigheden wiskunde 
• Basiskennis van de netwerkanalyse 
• Basisvaardigheden metingen voor analyse van 
schakelingen. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De leerlijn Fundamentals vormt een rode draad door het 
1e leerjaar en bestaat uit 4 delen. De Fundamentals 
vormen de basis voor alle overige vakken. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Electrical Engineering, Hambley, A. 

Verplichte software / verplicht • SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde.  
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materiaal • DMM RS Pro multimeter en ADALM2k, via school.   
• EE-sim simulatie tool programma. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Math 1: Wiskundige functies en differentiaalrekening 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Math 1: Mathematical functions and differential calculus 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Math 1: Wiskundige functies en differentiaalrekening 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Math 1: Mathematical functions and differential calculus 

Code Alluris MATH1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student 
1. Kan grafiek van machtsfunctie (gehele of gebroken 
exponent) bepalen. 
2. Kan de inverse van een machtsfunctie bepalen. 
3. Kan grafieken van exponentiële en logaritmische 
functies bepalen. 
4. Beheerst de rekenregels voor logaritmen. 
5. Beheerst de goniometrische verhoudingen in 
rechthoekige driehoek, kan hoeken in graden en radialen 
uitdrukken. 
6. Kan goniometrische betrekkingen vanuit de 
eenheidscirkel afleiden en beheerst definities van 
goniometrische functies voor een willekeurige hoek. 
7. Kan grafiek van goniometrische functies weergeven 
8. Kan periodieke functies schrijven door middel van een 
goniometrische functie, de bijbehorende sinusoïde 
tekenen en kenmerkende eigenschappen ervan bepalen. 
9. Kan alle oplossingen van een eenvoudige 
goniometrische vergelijking op een gegeven interval 
vinden. 
10. Kan het veranderingsgedrag van een functie door 
middel van een differentiequotiënt beschrijven en 
differentiequotiënten berekenen en interpreteren, ook 
vanuit een contextprobleem. 
11. Kan voor het bepalen van de afgeleide functie en de 
interpretatie daarvan binnen een context gebruik maken 
van de som-, verschil, product, quotiëntregel.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82MS of Texas Instruments TI-30XB 
Geen grafische rekenmachine 

Wijze van aanmelden voor Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
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(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken 1: DC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Theory 1: DC Analysis 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken 1: DC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Theory 1: DC Analysis 

Code Alluris NET1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Heeft kennis van de definities van de grootheden 
spanning, stroom, vermogen en energie. 
• Gaat correct om met referenties voor grootheden 
spanning en stroom. 
• Past de wet van Ohm en de wetten van Kirchhoff correct 
toe. 
• Beschrijft de netwerkelementen aan de hand van 
spanning-stroom relatie. 
• Bepaalt correct stromen en spanningen in eenvoudige 
weerstandsnetwerken. 
• Bepaalt equivalente weerstand voor serie- of 
parallelschakeling van weerstand. 
• Past principe van stroom en spanningsdeling toe. 
• Kan systematische oplosmethode toepassen, weet 
correct stelsel in knooppuntspanningen op te stellen. 
• Past theorema's van Norton en Thévenin toe voor het 
bepalen van een bron vervangingsschema. 
• Past het superpositie theorema toe bij het bepalen 
van stromen en spanningen in lineaire netwerken.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
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aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken practicum 1: DC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Lab 1: DC Analysis 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken practicum 1: DC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Lab 1: DC Analysis 

Code Alluris NETP1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van Netwerken 1. 
• Kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst. 
• Kan de schakeling op de juiste manier aansluiten. 
• Kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag. 
• Valideert de meetuitkomsten met de verwachte 
waarden en geeft daarbij de juiste conclusies.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 2 - e-ELT-1a-PRJ1a 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 1a: Ontwerpen en realiseren van een elektronisch 
product 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 1a: Design and realization of an electronic product 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S1a Project 1a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S1a Project 1a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 1a: Ontwerpen en realiseren van een elektronisch 
product 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 1a: Design and realization of an electronic product 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1a-PRJ1a 

Onderwijsperiode P1 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 140 

Ingangseisen onderwijseenheid niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving De student ontwikkelt op projectmatige wijze in 
teamverband een elektronisch systeem. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De kennis uit de owe's Fundamentals A en B en Electronic 
Systems Design A wordt in het project toegepast in een 
beroepsproduct.De OWE's Project 1a en 1b vormen samen 
het project en zijn om administratieve redenen gesplitst is 
delen van 5EC. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Workshops, projectvergaderingen, project en 
leerteambijeenkomsten 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Projectmanagement, Grit, R. 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v. 
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Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Analog Devices ADALM2000 Advanced Active Learning  
• ModuleKaartenset ‘Engineering 
• Methods Pack’EE-Sim circuit simulator (freeware) 
• EasyEDA Online PCB Design Tool 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 1a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 1a 

Code Alluris PRJ1a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De studenten passen in het ontwerp basis 
elektronicaschakelingen toe. 
• De studenten voeren voor 
basis signaalconditioneringsschakelingen de benodigde 
berekeningen uit om de componentwaardes te bepalen.  
• De studenten zijn in staat om met studenten 
van dezelfde opleiding een project uit te voeren. 
• De studenten beschikken over de basisvaardigheden op 
het gebied van communicatie, reflectie en samenwerking. 
• De studenten zetten zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. 
Beroepsproducten moeten digitaal worden ingeleverd. 
Voor herkansingen neem je contact op met de examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 1a: rapporteren 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 1a: report 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 1a: rapporteren 

Naam (deel)tentamen Engels Professional Skills 1a: report 
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(Alluris) 

Code Alluris SKILLS1a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student rapporteert professioneel aan opdrachtgevers, 
docenten en medestudenten over aanpak, tussen- en 
eindresultaat van projecten.  
Beroepsproduct: 
• Bevat de juiste onderdelen. 
• Is goed gestructureerd. 
• Is logisch en correct geschreven. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het demonstreren van het 
beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. 
Beroepsproducten moeten digitaal worden ingeleverd. 
Voor herkansingen neem je contact op met de examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 3 - e-ELT-1b-EEFb 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course B 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course B 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S1b Fundamentals B 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S1b Fundamentals B 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course B 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course B 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1b-EEFb 

Onderwijsperiode P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 140 

Ingangseisen onderwijseenheid niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving • Eenvoudige berekeningen aan elektrische en 
magnetische velden binnen elektrotechnische 
componenten. 
• Basisvaardigheden wiskunde 
• Basiskennis van de netwerkanalyse 
• Basisvaardigheden metingen voor analyse van 
schakelingen. 
• In leerteams werken studenten samen aan hun 
ontwikkeling.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De leerlijn Fundamentals vormt een rode draad door het 
1e leerjaar en bestaat uit 4 delen. De Fundamentals 
vormen de basis voor alle overige vakken. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving Electrical Engineering, Hambley, A. 
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“leerstof” 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde . 
• DMM RS Pro multimeter, via school. 
• ADALM2k mudule, via school. 
• EE-Sim simulatie software. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Math 2: Differentiaalrekening, vectoranalyse en 
complexe getallen en integreren 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Math 2: Differential calculus, vector calculus and complex 
numbers and integral calculus 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Math 2: Differentiaalrekening, vectoranalyse en complexe 
getallen en integreren 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Math 2: Differential calculus, vector calculus and complex 
numbers and integral calculus 

Code Alluris MATH2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
1. Beheerst de kettingregel voor het differentiëren van 
samengestelde functies. 
2. Kent de relatie tussen integreren en differentiëren, en 
kan hiermee nagaan of een functie F een primitieve is 
van een functie f. 
3.Beheerst bewerkingen optellen, vermenigvuldiging met 
scalar,en ontbinden in eenheidsvectoren op vectoren uit 
R2 en R3. 
4. Kan voor vectoren de lengte bepalen, kan het inwendig 
product bepalen voor twee vectoren, kan de hoek bepalen 
tussen twee vectoren. 
5. Kan het uitwendig vectorproduct bepalen voor twee 
vectoren en kan dit toepassen in bijvoorbeeld het bepalen 
van de krachtvector op een door een magnetisch veld 
bewegend geladen deeltje. 
6. Kan rekenkundige bewerkingen met complexe getallen 
uitvoeren. 
7. Kan omgaan met verschillende notaties (rechthoekige 
notatie, modulus-argument-notatie). 
8. Kan bewerkingen (som, verschil, product, deling, 
machtsverheffing) op complexe getallen uitvoeren.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82MS of Texas Instruments TI-30XB 
Geen grafische rekenmachine. 

Wijze van aanmelden voor Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
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(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken 2: AC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Theory 2: AC Analysis 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken 2: AC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Theory 2: AC Analysis 

Code Alluris NET2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student beschrijft het gedrag van netwerkelementen 
met hun complexe impedanties (stationair harmonische 
situatie). 
• De student past een systematische oplosmethode toe 
voor het oplossen van een netwerk voor de stationair- 
harmonische situatie. 
• De student gebruikt correct complexe rekenwijze, weet 
op juiste wijze impedanties te bepalen en kan 
wisselstroomgedrag van weerstand condensator en spoel.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken practicum 2: AC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Lab 2: AC Analysis 
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Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken practicum 2: AC Analyse 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Lab 2: AC Analysis 

Code Alluris NETP2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van Netwerken 2. 
• Kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst.  
• Kan de schakeling op de juiste manier aansluiten. 
• Kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag. 
• Valideert de meetuitkomsten met de verwachte 
waarden en geeft daarbij de juiste conclusies.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 4 - e-ELT-1b-PRJ1b 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 1b: Ontwerpen en realiseren van een elektronisch 
product 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 1b: Design and realization of an electronic product 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S1b Project 1b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S1b Project 1b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 1b: Ontwerpen en realiseren van een elektronisch 
product 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 1b: Design and realization of an electronic product 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1b-PRJ1b 

Onderwijsperiode P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 140 

Ingangseisen onderwijseenheid Project 1a en 1b vormen samen 1 project, maar zijn om 
administratieve redenen gesplitst in delen van 5EC. De 
kennis uit project 1a wordt toegepast in project 1b 
(beroepsproduct).  
De kennis en vaardigheden uit Project 1a wordt bekend 
verondersteld. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving De student ontwikkelt op projectmatige wijze in 
teamverband een elektronisch systeem. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De kennis uit de owe's Fundamentals A en B en Electronic 
Systems Design A wordt in het project toegepast in een 
beroepsproduct.De OWE's Project 1a en 1b vormen samen 
het project en zijn om administratieve redenen gesplitst in 
delen van 5EC. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 
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Activiteiten en/of werkvormen Workshops, projectvergaderingen, project en 
leerteambijeenkomsten 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Projectmanagement, Grit, R. 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v. 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool) 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Analog Devices ADALM2000 Advanced Active Learning 
Module 
• Kaartenset ‘EngineeringMethods Pack 
• EE-Sim circuit simulator (freeware) 
• EasyEDA Online PCB Design Tool 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning Team 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning Team 1  

Code Alluris LT1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, vakinhoudelijk 
en professioneel vlak heeft ontwikkeld en hoe hij sturing 
weet te geven aan zijn eigen leerproces  

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan S1 evalueren en op zichzelf reflecteren. 
• Kan op basis van ontvangen feedback in S1 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor S2. 
• Kan ontwikkelpunten omzetten naar leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het samenstellen van een 
portfolio. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 1b 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 1b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 1b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 1b 

Code Alluris PRJ1b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De studenten zijn in staat een elektronicasysteem te 
ontwikkelen en kunnen de resultaten behorende bij de 
fases binnen het V-model beschrijven 
(User/Functional/Technical Requirements, High- 
Level/Detail design, Realization, Tests). 
• De studenten passen in het ontwerp basis 
elektronicaschakelingen toe. 
• De studenten voeren voor 
basis signaalconditioneringsschakelingen de benodigde 
berekeningen uit om de componentwaardes te bepalen.  
• De  studenten realiseren het product, passen een zelf 
ontwikkelde PCB toe en realiseren een behuizing 
• De studenten zijn in staat om met studenten van 
dezelfde opleiding een project uit te voeren. 
• De studenten beschikken over de basisvaardigheden op 
het gebied van communicatie, reflectie en samenwerking. 
• De studenten zetten zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen.  
• De studenten rapporteren de resultaten in een 
productrapport en presenteren de projectresultaten 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een presentatie en 
demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 1b: presenteren 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 1b: present 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 1b: presenteren 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 1b: present 

Code Alluris SKILLS1b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student bereidt met een planmatige aanpak 
zijn projectpresentatie voor aan de hand van 
publieksvragen. 
• In de structuur: begin midden eind en linkt het 
onderwerp van de presentatie aan zijn publiek en past zijn 
inhoud hierop aan. 
• De student houdt een presentatie: 
• De student verwoordt duidelijk het punt/boodschap van 
zijn presentatie. 
• Geeft aan waarom dit onderwerp interessant is voor het 
ingenieurspubliek. 
• Start zijn presentatie origineel met een 
aandachtstrekker. 
• Sluit zijn presentatie kernachtig af. 
• Brengt zijn presentatie inhoudelijk overtuigend. 
• Ondersteunt de presentatie met non-verbale 
communicatie (stemgebruik, oogcontact, houding, tempo). 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 5 - e-ELT-1-EESa 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Energy Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Energy Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT 1 Electrical Energy Systems Design A 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT 1 Electrical Energy Systems Design A 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Energy Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Energy Systems Design Course A 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1-EESa 

Onderwijsperiode P1 
P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 30 uur 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In de leerlijn Electrical Energy Systems komen 
onderwerpen aan de orde die van belang bij het opwekken 
en transporteren van elektrische energie.In deze OWE zijn 
dat het duurzame elektriciteitsnet en magnetisme 
en transformatoren. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
 

Samenhang Dit is de eerste OWE van de leerlijn Electrical Energy 
Systems. Er zijn kruisverbanden tussen de netwerktheorie 
uit de leerlijn Electrical Engineering Fundamentals. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Electrical Engineering, Hambley, A. 
• Electrical Power System Essentials, second edition, edited  
by Wiley 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

- 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektromagnetisme 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electromagnetism 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektromagnetisme 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electromagnetism 

Code Alluris MAGN-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• berekent het magnetisch veld, de fluxdichtheid en de 
magnetisch flux van een stroom of spoel correct. 
• berekent krachten op stromen en geïnduceerde 
spanningen correct.  
• rekent een gegeven magnetisch circuit correct door. 
• berekent de zelfinductie en wederzijdse inductie van 
spoelen correct. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Duurzaam Elektriciteitsnet 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Sustainable Electricity Grid  

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Duurzaam Elektriciteitsnet 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Sustainable Electricity Grid  

Code Alluris SusGrid-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Is zich bewust van de energietransitie en welke gevolgen 
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dit heeft voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet: 
• Dimensioneert voor een woonhuis een PV-installatie die 
de all electric eindsituatie mogelijk maakt (“van het gas 
af”). 
• Kan van hieruit over de consequenties voor het 
elektriciteitsnet een technisch onderbouwd advies op 
wijkniveau geven aan een DSO / TSO. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen - 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 6 - e-ELT-1-ESDa 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electronic Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electronic Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S1 Electronic Systems Design A 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S1 Electronic Systems Design A 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electronic Systems Design Course A 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electronic Systems Design Course A 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-1-ESDa 

Onderwijsperiode P1 
P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 30 uur 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In de leerlijn Electronic Systems design komen 
onderwerpen aan de orde die te maken hebben met 
analoge en digitale elektonica en embedded systemen.In 
deze OWE zijn dat basiselektronica, simulatie, digitale 
techniek en PLC's. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang Dit is de eerste OWE van de leerlijn Electronic Systems 
Design. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Electrical Engineering, Hambley, A. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• EE-Sim circuit simulator 
• Analog Devices ADALM2000 Advanced Active Learning 
Module 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Digitale circuits - Talstelsels en digitale logica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Digital circuits - Number systems and digital logic 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Digitale circuits - Talstelsels en digitale logica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Digital circuits - Number systems and digital logic 

Code Alluris DIGCIR-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student rekent in verschillende talstelsels door 
getallen naar deze talstelsels te converteren. 
• De student kent de eigenschappen van ASCII, BCD en 
GRAY code en past deze coderingssystemen toe. 
• De student herkent booleaanse logica. Door gebruik te 
maken van de wetten van de Morgan vereenvoudigt de 
student deze logica (logical sufficiency). 
• De student kent de verschillen tussen analoge en digitale 
signalen en kan beoordelen of een digitaal signaal 
beïnvloed kan worden door externe bronnen zoals ruis. 
• De student herkent digitale logische basis bouwstenen 
en te gebruiken in combinatorische en sequentiële 
schakeling. Daar waar timing noodzakelijk is kan de 
student timing diagrammen interpreteren en maken. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Geen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektronica Basics Practicum 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electronics Basics Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektronica Basics Practicum 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electronics Basics Lab 
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Code Alluris ELBasL-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Past kennis uit ELBas-V toe op de realisatie of 
simulatie van praktische schakelingen. 
• Kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van ELBas. 
• Kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst.  
• Kan de schakeling op de juiste manier aansluiten. 
• Kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag. 
• Valideert de meetuitkomsten met de verwachte 
waarden en geeft daarbij de juiste conclusies.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektronica Basics 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electronics Basics 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektronica Basics 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electronics Basics 

Code Alluris ELBas-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kent de basiseigenschappen van de diode, zenerdiode, 
transistor en de operationele versterker (OPAMP). 
• Ontwerpt met behulp van deze componenten 
schakelingen als gelijkrichters, spanningsregelaars, 
gestuurde schakelaars, inverterende en niet-inverterende 
versterkers.  

Vorm(en) tentamen en ST (Schriftelijk tentamen) 
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deeltentamens Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Programmable Logic Controllers 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Programmable Logic Controllers 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Programmable Logic Controllers 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Programmable Logic Controllers 

Code Alluris PLC-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student heeft begrip van de concepten en 
mogelijkheden van een PLC en maakt daarvan gebruik om 
een goed gedefinieerd besturingsprobleem uit te werken. 
• De student heeft kennis van de IEC- 61131 
implemenaties van ladderlogica, functionblokdiagrammen 
en structured text en maakt hiervan gebruik om een PLC-
programma schrijven in een of meer van deze 
methodieken. 
• De student begrijpt het gebruik van standaardoperators 
en -functieblokken in PLC-programma's, waaronder 
Booleaanse operatoren, wiskundige operators en timer-, 
trigger- en counter-functieblokken en past dit toe bij het 
samenstellen en uitvoeren van PLC programma's.  
• De student test PLC-programma's zowel middels 
simulaties en on target.De student past de kennis van PLC 
programmeren toe bij het schrijven en besturen van de 
fysieke modellen en modules in een real-time practicum.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 
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Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 7 - e-ELT-2a-EEFc 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course C 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course C 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2a Fundamentals C 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2a Fundamentals C 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course C 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course C 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2a-EEFc 

Onderwijsperiode P3 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen)  

Ingangseisen onderwijseenheid niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Theoriecourse basiskennis en –vaardigheden. In deze OWE 
zijn vakken en/of practica georganiseerd die kennis en 
vaardigheden aanreiken op het gebied van wiskunde, 
netwerken en coaching die in bepaalde mate nodig zijn 
voor de uitvoering van het project.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De leerlijn Fundamentals vormt een rode draad door het 
1e leerjaar en bestaat uit 4 delen. De Fundamentals 
vormen de basis voor alle overige vakken. 

Deelnameplicht onderwijs Practicals are mandatory 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Electrical Engineering, Hambley, A. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde  
• DMM RS Pro multimeter, via school. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Math 3: Integraalrekening 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Math 3: Integral Calculus 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Math 3: Integraalrekening 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Math 3: Integral Calculus 

Code Alluris MATH3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
1. Kan de primitieve van eenvoudige functies bepalen. 
2. Kan de primitieve van een functies bepalen met behulp 
van rekenregels: som-, verschil-, en veelvoudregel, en in 
het geval de integrand de gedaante f(a•x + b) heeft. 
3. Kan een primitieve bepalen met behulp van een tabel 
met standaardprimitieven. 
4. Kan een primitieve bepalen met behulp van de 
substitutiemethode. 
5. Kan een primitieve bepalen met behulp van partiele 
integratie. 
6. Kan een primitieve bepalen met behulp van 
breuksplitsen. 
7. Kan de oppervlakte bepalen tussen een grafiek en de x- 
as met behulp van een bepaalde integraal. 
8. Kan de oppervlakte bepalen tussen twee grafieken.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken 3: Passieve en Actieve Filters 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Theory 3: Passive and Active Filters 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken 3: Passieve en Actieve Filters 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Theory 3: Passive and Active Filters 

Code Alluris NET3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
1. Heeft kennis van de hogere harmonischen in een 
periodiek signaal. 
2. Kan de betekenis van het begrip overdrachtsfunctie 
uitleggen. 
3. Stelt de overdracht als bepaald (aangegeven) in een 
eerste orde netwerk op. 
4. Bepaalt het Bode-diagram bij een overdracht van de 
eerste orde en rekent met logaritmische frequentieschaal. 
5. Kan voor de serieresonantiekring, een tweede orde 
netwerk, de overdracht, resonantiefrequentie, 
bandbreedte, kwaliteitsfactor en filtertype bepalen. 
6. Bepaalt het Bode-diagram voor elk type tweede orde 
overdracht, geeft daarbij de snijpunten van asymptoten en 
karakteristieke waarden als maxima duidelijk aan 
gaat correct om met een logaritmische frequentieschaal. 
7. Ontwerpt 1e orde actieve filters, differentiatoren en 
integratoren, gebruik makend van OPAMPS en kent de 
voordelen t.o.v. passieve filters.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken practicum 3: Passieve en Actieve Filters 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Lab 3: Passieve en Actieve Filters 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken practicum 3: Passieve en Actieve Filters 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Lab 3: Passieve en Actieve Filters 
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Code Alluris NETP3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van Netwerken 3. 
• Kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst.  
• Kan de schakeling op de juiste manier aansluiten. 
• Kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag. 
• Valideert de meetuitkomsten met de verwachte 
waarden en geeft daarbij de juiste conclusies. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Geen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 8 - e-ELT-2a-PRJ2a 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar None 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 2a: Ontwikkeling van embedded en elektrische 
energiesystemen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 2a Developing embedded and electric power 
systems 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2a Project 2a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2a Project 2a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 2a: Ontwikkeling van embedded en elektrische 
energiesystemen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 2a Developing embedded and electric power 
systems 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2a-PRJ2a 

Onderwijsperiode P3 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 3-4 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project. De student ontwikkelt op projectmatige wijze in 
teamverband een elektronisch/embedded systeem waarbij 
gebruik wordt gemaakt van eenvoudige digitale invoer 
(sensoren, drukknoppen, schakelaars, etc.) en uitvoer 
(actuatoren, LED’s, 7-segment displays, etc.). Het 
embedded systeem wordt opgebouwd rond een 
microcontroller die geprogrammeerd moet worden. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang OWE's Project 2a en 2b vormen samen 1 project.De inhoud 
uit de andere OWE's wordt toegepast in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Workshops, projectvergaderingen, project en 
leerteambijeenkomsten 

Verplichte literatuur / beschrijving • Projectmanagement, Grit, R., ISBN: 9789001891589, 
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“leerstof” Druk: 8. 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool) 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Microcontroller development kit (via HAN) 
• Analog Devices ADALM2000 Advanced Active Learning 
Module 
• Kaartenset ‘EngineeringMethods Pack’ 
• EE-Sim circuit simulator (freeware) 
• EasyEDA Online PCB Design Tool 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 2a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 2a 

Code Alluris PRJ2a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student werkt in een projectrgroep aan het ontwerpen 
van een product dat bestuurd wordt door een 
microcontroller en dat gerelatieerd is aan 
vermogen/energie. 
De groep werkt op een porjectmatige manier (houdt een 
regelmatig overleg, legt afspraken vast, verdeelt de taken, 
etc.) 
De groep geeft een formele en fuctionele beschrijving van 
het te ontwerpen product en definieert de specificaties 
eenduidig. 
De groep maakt een blokschema van archtitectuur van het 
product en benoemt per subsysteem de functionaliteit en 
onderlinge samenhang. 
De groep maakt een testplan van het product en van de 
subsystemen waar het product uit bestaat. 
De groep maakt een gbruikershandleiding van het product. 
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 2a: vergaderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 2a: meetings 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 2a: vergaderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 2a: meetings 

Code Alluris SKILLS2a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student schrijft een informatieve tekst met daarin: de 
taken, rollen en verantwoordelijkheden van voorzitter, 
notulist en deelnemershet belang van gestructureerd 
vergaderen met de BOB- en ODAT-methodeeen reflectie in 
ik-vorm op eigen rol in projectgroepvergaderingen 
verbetervoorstellen voor de eigen projectvergadering. 
• De student stelt, volgens format, een agenda op voor de 
eigen projectvergadering. De agendapunten bevatten: 
onderwerp, doel en tijdsaanduiding. 
• De student maakt, volgens format, notulen voor de eigen 
projectvergadering. Notulen bevatten: beargumenteerde 
projectbesluitenconcreet geformuleerde acties (SMART). 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 9 - e-ELT-2b-EEFd 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course D 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Engineering Fundamentals Course D 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2b Fundamentals D 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2b Fundamentals D 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course D 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Engineering Fundamentals Course D 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2b-EEFd 

Onderwijsperiode P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen)  

Ingangseisen onderwijseenheid niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Theoriecourse basiskennis en –vaardigheden. In deze OWE 
zijn vakken en/of practica georganiseerd die kennis en 
vaardigheden aanreiken op het gebied van wiskunde, 
netwerken en coaching die in bepaalde mate nodig zijn 
voor de uitvoering van het project. In een afsluitende 
week kijken de studenten binnen en over de grenzen van 
hun vakgebied.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De leerlijn Fundamentals vormt een rode draad door het 
1e leerjaar en bestaat uit 4 delen. De Fundamentals 
vormen de basis voor alle overige vakken. 

Deelnameplicht onderwijs Practicals are mandatory 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Electrical Engineering, Hambley, A. 

Verplichte software / verplicht • SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde  
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materiaal • DMM RS Pro multimeter, via school. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Math 4: Differentiaalvergelijkingen en 
Laplacetransformatie 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Math 4: Differential Equations and Laplace Transform 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Math 4: Differentiaalvergelijkingen en 
Laplacetransformatie 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Math 4: Differential Equations and Laplace Transform 

Code Alluris MATH4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
1. Kan de orde en graad van een differentiaalvergelijking 
benoemen. 
2. Kan een differentiaalvergelijking oplossen d.m.v. 
methode scheiden van variabelen. 
3. Kan de integratieconstante berekenen bij een 
beginwaardeprobleem.  
4. Kan het oplossen van een differentiaalvergelijking 
toepassen in een elektrotechnisch probleem. 
5. Kan functies in het tijdsdomein transformeren naar het 
s-domein met behulp van Laplace transformatie. 
6. Kan Laplacetransformaties bepalen met behulp van een 
stamtabel van Laplacetransformaties. 
7. Kan eigenschappen van Laplacetransformaties 
toepassen. 
8. Kan een differentiaalvergelijking oplossen d.m.v. een 
Laplacetransformatie.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken 4: Schakelverschijnselen 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Theory 4: Transient Responses 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken 4: Schakelverschijnselen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Theory 4: Transient Responses 

Code Alluris NET4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student stelt de differentiaalvergelijking op voor een 
stroom of spanning in een eerste orde RC- of RL- netwerk. 
• De student kan de statische toestand van een netwerk 
bepalen. 
• Kan hieruit beginwaarden bepalen van stromen en 
spanningen in een netwerk 
• De student bepaalt de algemene oplossing van de onder 
1 opgestelde differentiaalvergelijking voor de situatie 
waarbij op t=0 s een bron wordt ingeschakeld met een 
constante of harmonische bronfunctie. 
• De student bepaalt de begincondities die nodig zijn voor 
oplossing van de onder 1 opgestelde 
differentiaalvergelijking en verwerkt deze in de oplossing. 
• De student maakt een duidelijke grafiek voor een 
gevraagde stroom of spanning voor de situatie waarbij een 
bron met constante bronfunctie wordt ingeschakeld en 
geeft hierbij karakteristieke waarden duidelijk aan op de 
assen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Netwerken practicum 4: Schakelverschijnselen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Networks Lab 4: Transient Responses 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Netwerken practicum 4: Schakelverschijnselen 



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 ELT 38 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Networks Lab 4: Transient Responses 

Code Alluris NETP4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van Netwerken 4. 
• Kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst.  
• Kan een correcte schatting geven van de 
meetuitkomst. Kan de schakeling op de juiste manier 
aansluiten. 
• Kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag. 
• Valideert de meetuitkomsten met de verwachte 
waarden en geeft daarbij de juiste conclusies.  
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Geen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 10 - e-ELT-2b-PRJ2b 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 2b: Ontwikkeling van embedded en elektrische 
energiesystemen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 2b: Developing embedded and electric power 
systems 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2b Project 2b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2b Project 2b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 2b: Ontwikkeling van embedded en elektrische 
energiesystemen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 2b: Developing embedded and electric power 
systems 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2b-PRJ2b 

Onderwijsperiode P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) 3-4 

Ingangseisen onderwijseenheid Project 2a en 2b vormen samen 1 project, maar zijn om 
administratieve redenen gesplitst in delen van 5EC. De 
kennis uit project 2a wordt toegepast in project 2b 
(beroepsproduct).  
De kennis en vaardigheden uit Project 2a wordt bekend 
verondersteld. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project. De student ontwikkelt op projectmatige wijze in 
teamverband een elektronisch/embedded systeem waarbij 
gebruik wordt gemaakt van eenvoudige digitale invoer 
(sensoren, drukknoppen, schakelaars, etc.) en uitvoer 
(actuatoren, LED’s, 7-segment displays, etc.). Het 
embedded systeem wordt opgebouwd rond een 
microcontroller die geprogrammeerd moet worden. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang OWE's Project 2a en 2b vormen samen 1 project.De inhoud 
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uit de andere OWE's wordt toegepast in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Workshops, projectvergaderingen, project en 
leerteambijeenkomsten 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Projectmanagement, Grit, R., ISBN: 9789001891589, 
Druk: 8. 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool) 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Microcontroller development kit (via HAN) 
• Analog Devices ADALM2000 Advanced Active Learning 
Module 
• Kaartenset ‘EngineeringMethods Pack’ 
• EE-Sim circuit simulator (freeware) 
• EasyEDA Online PCB Design Tool 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning Team 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning Team 2 

Code Alluris LT2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, vakinhoudelijk 
en professioneel vlak heeft ontwikkeld en hoe hij sturing 
weet te  geven aan zijn eigen leerproces. 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan evalueren op S2 en op zichzelf reflecteren. 
• Kan op basis van ontvangen feedback in S2 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor S3. 
• Kan ontwikkelpunten omzetten naar SMART-
geformuleerde leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 2b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 2b 

Code Alluris PRJ2b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student maakt een technisch ontwerp voor een 
product dat in blok 3 is gespecificeerd.  
Het ontwerp voldoet aan de technische kwaliteitseisen die 
in de onderstunende vakken behandeld zijn. 
Het technisch ontwerp wordt gemaakt en is goed getest 
volgens een  vooraf gedefinieerd testplan. 
Het opgeleverde product voldoet aan de specificaties 
De student werkt op een projectmatige manier samen in 
de groep zoals bij professional skills is besproken.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PR (Presentatie) 
PD ((Beroeps)Product) 
PA (Participatie, deelname) 
Individuele beoordeling 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 2b: Schrijfvaardigheid 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 2b: Writing Skills 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 2b: Schrijfvaardigheid 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 2b: Writing Skills 

Code Alluris SKILLS2b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 
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Beoordelingscriteria De student realiseert volgens een efficiënte schrijfaanpak 
een helder gestructureerde beroepstekst (cv en 
motivatiebrief) die wat betreft inhoud en taalgebruik is 
afgestemd op de lezer en voldoet aan de rapportage-eisen. 
1. Cv is actueel en bevat de onderdelen personalia, 
persoonlijk profiel, opleiding, werkervaring en hobby's. 
2. Motivatiebrief is correct geschreven, heeft een 
aansprekende opening en afsluiting, verwijst naar het cv 
en sluit aan op de vacature. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 11 - e-ELT-2-EESb 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electrical Energy Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Energy Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2 Electr. Energy Systems Design B 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2 Electr. Energy Systems Design B 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electrical Energy Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electrical Energy Systems Design Course B 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2-EESb 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) - 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In de leerlijn Electrical Energy Systems komen 
onderwerpen aan de orde die van belang bij het opwekken 
en transporteren van elektrische energie.In deze OWE zijn 
dat het mechanica en elektrische machines. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
 

Samenhang Dit is de tweede OWE van de leerlijn Electrical Energy 
Systems. Er zijn kruisverbanden tussen de netwerktheorie 
uit de leerlijn Electrical Engineering Fundamentals 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Electrical Engineering, Hambley, A. 
• Aantekeningen Natuurkunde (Mechanica); van de 
Eijnden/de Jongh/Ypma; 3 november 2016 (digitaal) 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

- 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektrische Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Machines 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektrische Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electrical Machines 

Code Alluris MACH-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• kent de basiskenmerken van gelijkstroom-, synchrone en 
asynchrone machines en enkele toepassingen. 
• analyseert het gedrag van afzonderlijk bekrachtigde 
gelijkstroommachines correct. 
• voert eenvoudige berekeningen uit aan 
vermogenstransmissie via een hoogspanningslijn met 
ideale transformatoren. 
• kent het vervangingsschema van een transformator en 
bepaalt de parameters daarin correct. 
• rekent correct met ideale en niet-ideale 
eenfasetransformatoren in eenvoudige toepassingen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Mechanica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Mechanics 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Mechanica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Mechanics 

Code Alluris MEC-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 
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Beoordelingscriteria De student  
• ontbindt krachten op voorwerpen correct in eenvoudige 
toepassingen.. 
• rekent translatie- en rotatiebewegingen correct door.  
• rekent correct met traagheidsmomenten en reducties in 
eenvoudige toepassingen 
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 12 - e-ELT-2-ESDb 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Twee deeltentamens in plaats van één (na afloop van elk 
kwartaal moeten de studenten een praktijkopdracht 
uitwerken). 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electronic Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electronic Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S2 Electronic Systems Design B 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S2 Electronic Systems Design B 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electronic Systems Design Course B 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electronic Systems Design Course B 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-2-ESDb 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) - 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In de leerlijn Electronic Systems design komen 
onderwerpen aan de orde die te maken hebben met 
analoge en digitale elektonica en embedded systemen. In 
deze OWE betreft dat het programmeren van 
microcontrollers. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang Dit is de tweede OWE van de leerlijn Electronic Systems 
Design. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoor- en werkcolleges, fysiek en/of online aangeboden. 
Klassiek onderwijsmodel en/of flipped classroom.Practica, 
fysiek en/of op afstand 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

- 

Verplichte software / verplicht Microcontroller development kit (via HAN) 
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materiaal 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Microcontroller Programmeren 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Microcontroller Programming 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Microcontroller Programmeren 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Microcontroller Programming 1 

Code Alluris MIC1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Definieert een applicatie voor een Arduino 
microcontroller waarin een sensor, actuator en de serial 
monitor toegepast worden 
• De student maakt een flow-chart van de door hem 
gespecificeerde opdracht 
• Maakt een microcontroller programma van de door hem 
gespecificeerde appliatie waarbij voorgeschreven stijl- en 
programmeerrichtlijnen toegepast worden 
• De student test de door hem gespecificeerde applicatie 
volgens een vooraf gedefinieerd testprocedure. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen - 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Microcontroller Programmeren 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Microcontroller Programming 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Microcontroller Programmeren 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Microcontroller Programming 2 

Code Alluris MIC2-V 

Beoordelingsdimensies of - 
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leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria De student: 
• Definieert een applicatie voor een Arduino 
microcontroller waarin een funties, pointers, arrays 
toegepast worden en waarbij externe libraries gebruikt 
worden. 
• Past voorgeschreven stijl- en programmeerrichtlijnen toe 
om een hoge leesbaarheid en overzichtelijke structuur van 
een programma te bereiken waarmee een goede 
overdraagbaarheid wordt gegarandeerd. 
• Ontwerpt en documenteert het vereiste 
(toestands)gedrag op basis van een functionele 
beschrijving van een eenvoudig 
besturingimplementeren en debugt een programma op 
basis van het bovengenoemde ontwerp, gebruik makend 
van de binnen de makers community beschikbare (slimme) 
sensoren, actuatoren en libraries. 
• De student test de door hem gespecificeerde applicatie 
volgens een vooraf gedefinieerd testprocedure. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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9.2 Onderwijseenheden van de postpropedeuse 
 
Elektrotechniek - tabel 13 - e-ELT-3CRS 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Electronics Design, Signals and Systems  course 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Electronics Design, Signals and Systems course 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S3 Electronics Design 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S3 Electronics Design 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Electronics Design, Signals and Systems course 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Electronics Design, Signals and Systems course 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-3CRS 

Onderwijsperiode P1 
P2 
S3 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 142 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Theoriecourse basiskennis en –vaardigheden. In deze OWE 
zijn vakken en/of practica georganiseerd die kennis en 
vaardigheden aanreiken op het gebied van elektronica en 
regeltechniek die in bepaalde mate nodig zijn voor de 
uitvoering van het regeltechnische project.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere OWE in Semester 3 sluit in meer of mindere 
mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculumschema).  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen en practica. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• 9781292014388, Data and Computer Communications, 
International Edition, Stallings, W. 
• 9781292222998, Electronic Devices, Conventional 
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Current Version, Tenth Ed., Global Ed., Floyd, Thomas L., 
Pearson Education Limited 
• 9781292223124, Electrical Engineering, Principles & 
Applications, Seventh Ed., Global Ed., Hambley, Allan R., 
Pearson Education Limited 
• 9781292274522, Feedback Control of Dynamic Systems, 
Global Edition, Franklin, Gene F., Druk: 8. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

EE sim, Matlab/Simulink 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Regeltechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Control Systems 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Regeltechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Control Systems 

Code Alluris CS-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• beschrijft het onderscheid tussen sturing en regeling en 
bent in staat voor een regeling een blokschema op te 
stellen en zo nodig te vereenvoudigen.  
• beschrijft het effect van feedback regeling en geeft de 
opbouw van de regelkring.  
• stelt de feedback regeling in zodanig dat aan de gestelde 
systeemspecificaties als fase-, versterkingsmarge dan wel 
statische fout, overshoot en settling tijd wordt voldaan.  
• is in staat gebruik te maken van ontwerp- en 
simulatietools voor het instellen van regelaars en het 
aannemelijk maken van het correct functioneren van deze 
regelaars. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 
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Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Datacommunicatie 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Data Communication 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Datacommunicatie 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Data Communication 1 

Code Alluris DCM1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Beschrijft media, modulatiemethoden en protocollen van 
de fysieke laag. 
• Omschrijft de gevolgen van ruis en 
bandbreedtebeperking. 
• Brengt de bit error rate in verband met berichtgrootte en 
efficiënte benutting van de verbinding. 
• Omschrijft diverse methoden van datatransport 
(synchroon en asynchroon) en de verschillende wijzen van 
coderen. 
• Omschrijft methoden van foutdetectie, foutcorrectie en 
datacompressie.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Datacommunicatie 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Data Communication 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Datacommunicatie 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Data Communication 2 
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Code Alluris DCM2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Omschrijft de belangrijkste gestandaardiseerde 
WAN, resp. LAN protocollen van de data link laag. 
• Omschrijft de netwerk laag met de 
bijbehorende problemen ten aanzien van routering, 
segmenteren/reassembleren en congestion control. 
• Omschrijft de transport laag protocollen TCP en UDP en 
weet wanneer gebruik gemaakt wordt van connection 
oriented en connectionless verbindingen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Datacommunicatie Lab 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Data Communication Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Datacommunicatie Lab 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Data Communication Lab 

Code Alluris DCML-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Analyseert foutsituaties bij datatransport. 
• Geeft een indicatie over de oorzaak van 
datacommunicatieproblemen. 
• Analyseert een datacommunicatieprotocol waarbij 
gebruik wordt gemaakt van foutdetectie, foutcorrectie en 
datacompressie. 
• Geeft een berekening van de transporttijd van een 
hoeveelheid data en meet de werkelijke tijd. 
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• Onderzoekt welke adressen er worden gebruikt voor een 
gegeven TCP/IP-verbinding. 
• Onderzoekt welke lagen een rol spelen bij een TCP/IP 
verbinding. 
• Gaat na hoe de routering werkt bij een TCP/IP- 
verbinding. 
• Analyseert het opzetten van een connection oriented 
verbinding bij TCP/IP. 
• Rapporteert over de toepassing van een TCP/IP stack op 
een embedded systeem. 
• Geeft aan op welke manier er een performance 
verbetering mogelijk is voor een gegeven systeem. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektronica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electronics 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektronica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electronics 1 

Code Alluris ELC1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• kent de eigenschappen van de verschillende halfgeleider 
schakelaars en kan de componenten toepassen en 
dimensioneren in verschillende basis schakelingen; 
• kan de basis gegevens van de schakelaars uit de 
datasheets halen; 
• kent de basis eigenschappen van de opamp en kan deze 
gebruiken om een versterker te ontwerpen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
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Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektronica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electronics 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektronica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electronics 2 

Code Alluris ELC2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• kent verschillende versterkerschakelingen die met een 
opamp gemaakt kunnen worden; 
• kan de componenten rondom de opamp dimensioneren 
zodat de schakeling aan de gegeven specificaties voldoet; 
• kan eerste en hogere order filters ontwerpen met behulp 
van opamp schakelingen; 
• kent de verschillen tussen Butterworth, Chebyshev en 
Bessel filters en weet wanneer welk filter gebruikt moet 
worden; 
• kan lineaire en schakelende voedingen ontwerpen aan 
de hand van datasheets; 
• kan de werking van een harmonische oscillator 
beschrijven en de oscillatie frequentie en minimale 
versterking berekenen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 
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Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum Elektronica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electronics Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum Elektronica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electronics Lab 

Code Alluris ELCL-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• past kennis uit ELC1 en ELC2 toe op de realisatie van 
praktische schakelingen; 
• kan correcte diagrammen implementeren die horen bij 
de theorie van ELC; 
• kan een correcte schatting geven van de meetuitkomst; 
• kan de schakeling op de juiste manier aansluiten; 
• kan de metingen op de juiste manier verrichten en 
vastleggen in een verslag; 
• valideert de meetuitkomsten met de verwachte waarden 
en geeft daarbij de juiste conclusies.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 ELT 56 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Systeembeschrijvingen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

 System Descriptions 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Systeembeschrijvingen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

System Descriptions 

Code Alluris SD-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• analyseert een fysisch systeem in het elektrisch, 
mechanisch en/of procestechnologisch domein. Voor de 
analyse heb je van het systeem een 
systeemstructuurschema gemaakt op basis waarvan een 
white-box model is opgesteld via het gestructureerd 
opstellen van differentiaalvergelijkingen.  
• is in staat deze differentiaal vergelijking te transformeren 
naar het frequentie domein tot een overdrachtsfunctie. 
Van dit model heb je een simulatiediagram gerealiseerd 
waarmee je relevante experimenten hebt uitgevoerd om 
het systeemgedrag te onderzoeken.  
• heeft de juistheid van het model aannemelijk gemaakt 
door te simulatieresultaten te beschouwen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

  



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 ELT 57 

Elektrotechniek - tabel 14 - e-ELT-3PRJ 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 3: Industrial and Power Systems Regeltechniek 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 3: Control Systems for Industrial and Power 
Systems 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S3 Project 3 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S3 Project 3 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 3: Industrial and Power Systems Regeltechniek 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 3: Control Systems for Industrial and Power 
Systems 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-3PRJ 

Onderwijsperiode P1 
P2 
S3 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 224 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid niet van toepassing 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project. De studenten werken aan het ontwerpen en/of 
realiseren van een product of prototype, waarbij 
professionele en praktische vaardigheden worden 
ontwikkeld. Het project kan mono-, bi- of multidisciplinair 
worden uitgevoerd op school of op locatie. Het project 
omvat het ontwerpen van een systeem waarin 
regeltechniek en elektronica essentiële onderdelen zijn.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere OWE in Semester 3 sluit in meer of mindere 
mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculumschema).  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Projectwerk. 

Verplichte literatuur / beschrijving Projectmanagement, Grit, R., ISBN: 9789001891589, 
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“leerstof” Druk: 8. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Kaartenset ‘Engineering Methods Pack’. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 3 

Code Alluris PRJ3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • Studenten zijn in staat om met studenten van een 
andere opleiding een project uit te voeren.  
• Studenten beschikken over de basisvaardigheden op het 
gebied van (schriftelijke) communicatie, adviseren, 
reflectie en samenwerking. 
• Student ontwerpt, verbeterd, meet aan en/of realiseert 
een product waarin meet en regeltechniek, communicatie 
systemen en/of interface elektronica gebruikt worden. 
• Beschrijft de (technische) resultaten behorende bij de 
fases binnen het V-model (PvA, User/Functional/Technical 
Requirements, High-Level/Detail design, Realization, 
Tests). 
• De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 3 
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Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 3 

Code Alluris SKILLS3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Schijft volgens een efficiënte schrijfaanpak een helder 
gestructureerde tekst (bijvoorbeeld een Plan van Aanpak, 
memo en/of samenvatting) die wat betreft inhoud en 
taalgebruik is afgestemd op de lezer. 
• Houdt een gestructureerde presentatie over een 
kritische keuze in het project en onderbouwt de keuze met 
overtuigende argumenten. 
• Denkt kritisch na in relatie tot project en eigen handelen 
(type 2 denken). 
• Beantwoordt kritische vragen adequaat. 
• Levert projectactivieteiten op het gebied van 
vergaderen, presenteren, samenwerken en reflectie op 
niveau 2 op reflecteert op eigen leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 15 - e-ELT-4CRS 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Workshop EMC is toegevoegd 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Course Power Systems 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Course Power Systems 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S4 Power Systems 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S4 Power Systems 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Course Power Systems 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Course Power Systems 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-4CRS 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S4 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 110 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE worden basisprincipes van de 3-fase 
elektrische machines, vermogensomzetter en 
netberekeningen behandeld. 
De belangrijkste onderwerpen zijn: 
• Draaiveld machines, synchrone, asynchrone, etc.  
• Vermogensomzetter, choppers en inverters 
• Symmetrische kortsluitstroom 
• Geleider doorsnede conform NEN1010. 

Eindkwalificaties C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere OWE in Semester 4 sluit in meer of mindere 
mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculumschema).  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen en practica. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Electrical Machines, Drives and Power Systems, 6th 
edition, Theodore Wildi. 
• Electrical Power System Essentials, second edition, edited 
by Wiley. 
• Power Electronics a first course author Ned Mohan, edit 
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by Wiley.  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

EE sim, Matlab/Simulink 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum Asynchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Asynchronous Machines Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum Asynchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Asynchronous Machines Lab 

Code Alluris ASYNL-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• verricht onder begeleiding metingen aan asynchrone 
machines. 
• verwerkt de meetwaarden correct tot machine- 
karakteristieken. 
• berekent op basis van de meetwaarden correct 
parameters van een vervangingsschema.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Asynchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Asynchronous Machines 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Asynchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Asynchronous Machines 

Code Alluris ASYN-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 
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Beoordelingscriteria De student: 
• verklaart de werking van asynchrone machines correct. 
• berekent werkpunten van asynchrone machines correct 
met behulp van de vervangingsschema’s en formules. Dit 
zowel met vaste als met variabele voedingsfrequentie. 
• tekent koppel-toerengrafieken en pas die correct toe. 
• berekent verliezen in de machine correct. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektrische aandrijvingen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electrical Drive Systems 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektrische aandrijvingen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electrical Drive Systems 

Code Alluris EDRVS-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• vertaalt een werktuigkarakteristiek correct naar een 
koppel-toerenkarakteristiek, relevante 
bedrijfstijden, koppels en stromen. 
• dimensioneert op basis van deze informatie een 
passende aandrijflijn en kiest de juiste componenten.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 ELT 63 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) EMC-V 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

EMC-V 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) EMC-V 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

EMC-V 

Code Alluris EMC-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
- kan onderscheid maken tussen de 3 verschillende 
beïnvloedingen. 
- kan de juiste afscherming kiezen. 
- kan EMC problemen op een PCB herkennen en een 
oplossing implementeren. 
- kent de gevaren van snelle signalen op een PCB 
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Elektriciteitsproductie 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Electricity Production 

Code OSIRIS - 
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Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Elektriciteitsproductie 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Electricity Production 

Code Alluris EP-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Moet verschillende energievormen, -dragers en 
- omzetters kunnen noemen en de 
natuurkundige basisprincipes kunnen beschrijven. 
• Kan beschrijven hoe diverse vormen 
van elektriciteitsproductie werken (kolencentrale, 
kerncentrale, gascentrale, STEG-centrale, 
waterkrachtcentrale, windturbine en PV-paneel). 
• Kan de vorm van de P-v grafiek van een windturbine 
uitleggen. 
• Kan de opbrengst van een windturbine en 
windparkepalen. 
• Kan de opbrengst van een zonnepaneel (PV) bepalen. 
• Kan een netgekoppeld PV-systeem tekenen 
en benoemen. 
• Kan een netgekoppeld Wind-systeem tekenen 
en benoemen. 
• Kan een kringproces is als basis voor de omzetting 
van warmte in arbeid beschrijven (Carnot). 
• Kan een eenvoudige verbrandingsreactie 
kunnen berekenen (weten wat CO2 is). 
• Is bekend met de natuurkundige achtergrond van: 
AC, driefasen systeem, spanningen, stromen en vermogen, 
energie/elektriciteitstransport, synchroon net, balans, 
massatraagheid van het net, frequentie- vermogen 
regeling. 
• Kan de opbouw en het ontstaan van elektriciteitsnetten 
toelichten (beschrijven, weergeven) op nationaal (DSO’s en 
TSO) en op Europees niveau (ENTSOe).  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
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1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning Team 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning Team 4 

Code Alluris LT4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, vakinhoudelijk 
en professioneel vlak heeft ontwikkeld, onderbouwt daarin 
gemaakte en te maken keuzes en geeft aan in welke 
richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan evalueren op S3 en S4 en hierop reflecteren 
• Kan op basis van ontvangen feedback in S3 en S4 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor S5. 
• Kan ontwikkelpunten omzetten naar SMART-
geformuleerde leerdoelen en deze uitwerken in een POP 
• Weet keuzes voor projecten, stage en minor te 
onderbouwen 
• Brengt richting van verdere ontwikkeling voor de 
volgende semesters in beeld. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Laagspanningsinstallatie ontwerpen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Low voltage installation design 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Laagspanningsinstallatie ontwerpen 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Low voltage installation design 

Code Alluris NEN 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student dimensioneert een laagspanningsinstallatie op 
huis niveau. 
De student kiest het juiste stelsel (TT, NT, etc.). 
De student selecteert kabels voor een enkelfasige AC 
distributie, conform de NEN 1010. 
De student selecteert de juiste beveiligingen voor een 
woning en licht de beveiligingsprincipes toe. 
De student toont aan, door middel van simulatie en/of 
berekening, dat het ontwerp voldoet aan de voorschriften. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen NEN 1010 
rekenprogramma's  

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vermogenselektronica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Power Electronics 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vermogenselektronica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Power Electronics 1 

Code Alluris POWEL1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan basis topologieën omzetters beschrijven 
incl. basisberekeningen. 
• Heeft kennis van gestuurde/gestuurde 
gelijkrichter, afvlakking en filtering.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
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Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vermogenselektronica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Power Electronics 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vermogenselektronica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Power Electronics 2 

Code Alluris POWEL2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• kan gebruikmakend van de basis omvormer topologieën 
de vermogenselektronica ontwerpen en realiseren voor 
gespecificeerde toepassingen op het gebied van de 
elektrische aandrijvingen, alternatieve elektrische 
energiebronnen en voedingssystemen voor elektronische 
apparaten.  
• in het ontwerp houd je rekening met de geldende 
normen, maakbaarheid, testbaarheid, veiligheid en 
duurzaamheid binnen een industriële omgeving.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
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(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum Vermogenselektronica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Power Electronics Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum Vermogenselektronica 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Power Electronics Lab 

Code Alluris POWELL-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kan aan de hand van gestructureerde 
opdrachten praktische metingen en berekeningen aan 
omzetters uitvoeren.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum Synchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Synchronous Machines Lab 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum Synchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Synchronous Machines Lab 

Code Alluris SYNL-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• verricht onder begeleiding metingen aan synchrone 
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machines. 
• verwerkt de meetwaarden correct tot 
machinekarakteristieken en fasordiagrammen.  
• berekent op basis van de meetwaarden correct 
parameters van het vervangingsschema.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Synchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Synchronous Machines 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Synchrone Machines 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Synchronous Machines 

Code Alluris SYN-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• beschrijft correct de verschillende windingen in 
synchrone machines en hun functie. 
• verklaart de werking van synchrone machines correct. 
• berekent werkpunten van synchrone machines correct 
met behulp van het vervangingsschema en formules. . 
• verklaart de blindvermogensregeling van een synchrone 
machine aan het elektriciteitsnet correct. 
• tekent fasordiagrammen correct voor alle mogelijke 
bedrijfstoestanden van de synchrone machine. 
• tekent koppel-toeren- en koppel-lasthoekgrafieken 
correct en past deze correct toe.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 
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Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum Transmissie- en distributiesystemen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Practicum Transmissie- en distributiesystemen 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) TRDSP-V 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

TRDSP-V 

Code Alluris TRDSP-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

De student: 
• is in staat om een simulator te gebruiken om transmissie 
en distributie netwerken door te rekenen voor zowel “load 
flow” als kortsluit berekeningen 
• kent het verschil tussen contant vermogen en constante 
impedantie lasten in een simulator 
• kan de gangbare netwerkonderdelen, zoals 
transformatoren, lijnen kabels, etc. met behulp van een 
simulator onderzoeken 
• kan met behulp van een simulator, eenvoudige 
vraagstukken rond distributie en transmissie netwerken 
beantwoorden. Denk hierbij aan, de keuze van kabels, 
bepalen van kortsluitstromen, invloed van het aansluiten 
van zonneparken of windturbines op een bestaand 
netwerk. 
 

Beoordelingscriteria Professional Product 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Computer simulations (Vision) 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

n.v.t 

Intekenen en uittekenen voor In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
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(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage To be agreed with Lecturer 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Transmissie- en Distributiesystemen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Transmission and Distribution Systems 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Transmissie- en Distributiesystemen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Transmission and Distribution Systems 

Code Alluris TRDS-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• begrijpt hoe het transport- en distributienetwerk is 
georganiseerd.  
• Kan berekeningen uitvoeren aan een 3-fase symmetrisch 
netwerk.  
•Kan de specificaties van vermogenstrafo omzetten in een 
bruikbaar rekenschema voor kortsluit, vermogens en 
spanningsverlies berekeningen. 
Het berekenen van de inwendige impedantie van een 
transformator. 
• Beheerst de basiskennis van het distributienetwerk op 
verschillende spanningsniveaus 
• Kan kortsluitstromen in energienetten conform IEC60909 
or %MVA methode   berekenen + Load-flow calculation in 
accordance with %MVA. 
• heeft kennis van Aarding en aardfouten.  
•  kan op correcte wijze stroom- en 
spanningstransformatoren inzetten en berekenen 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen, fx-991 alle 
modellen of Texas Instruments TI-30 alle mo 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 16 - e-ELT-4PRJ 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar - 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Project 4: Industrial and Power Systems 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Project 4: Industrial and Power Systems 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S4 Project 4 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S4 Project 4 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Project 4: Industrial and Power Systems 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Project 4: Industrial and Power Systems 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-4PRJ 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S4 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 84 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Project 4 bouwt voort op de kennis, inzicht en 
vaardigheden van de OW Project 3 en de OWE Electronics 
Design, Signals and Systems IPS course. 
De student moet daarom: 
-  Deze OWE’s gevolgd hebben 
Of: 
- De kennis, inzicht, en vaardigheden uit deze OWE’s 
aantoonbaar op een andere manier hebben verworven.  
Overleg bij twijfel met de leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project. De studenten werken aan het ontwerpen en/of 
realiseren van een product of prototype, waarbij 
professionele en praktische vaardigheden worden 
ontwikkeld. Het project kan mono-, bi- of multidisciplinair 
worden uitgevoerd op school of op locatie. Het project 
omvat het ontwerpen van een systeem waarin een 
vermogensomzetter een essentieel onderdeel is.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
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C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere OWE in Semester 4 sluit in meer of mindere 
mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculumschema).  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Projectwerk. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Projectmanagement, Grit, R., ISBN: 9789001891589, 
Druk: 8. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Kaartenset ‘Engineering Methods Pack’. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 4 

Code Alluris PRJ4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De studenten zijn in staat om met studenten van een 
andere opleiding een project uit te voeren. 
• De studenten beschikken over de basisvaardigheden op 
het gebied van (schriftelijke) communicatie, adviseren, 
reflectie en samenwerking. 
• De student ontwerpt en implementeert 
een vermogensomzetter. (dc-wcd, DC-DC converter, etc.). 
• Beschrijft de (technische) resultaten behorende bij de 
fases binnen het V-model (PvA, User/Functional/Technical 
Requirements, High-Level/Detail design, Realization, 
Tests). 
• De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 
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(via OSIRIS) 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 4 

Code Alluris SKILLS4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Kent de 4 vormen van assertief gedrag. 
• Verbindt de theorie aan eigen ervaringen/gedragingen 
en destilleert leerpunten. 
• Is zich bewust van het belang van goed leiderschap en 
specifiek persoonlijk leiderschap. 
• Kent zijn eigen communicatiestijl en de invloed daarvan 
op anderen. 
• Heeft oog voor de effectiviteit van het eigen 
samenwerkingsgedrag en stelt het eigen lastige gedrag zo 
nodig bij. 
• Kent eigen conflictstijl. 
• Kiest aan de hand van een conflictanalyse voor een 
effectieve conflictstijl. 
• Levert projectactivieteiten op het gebied van 
vergaderen, presenteren, samenwerken en reflectie op 
niveau 2 op. 
• Reflecteert op eigen leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 17 - e-ELT-5STAGE 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar  

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

S5-Stage 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

S5-Internship 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S5 Stage 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S5 Internship 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

S5-Stage 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

S5-Internship 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-5STAGE 

Onderwijsperiode P1 
P2 
P3 
P4 
S5 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 3 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Dit semester bouwt voort op de kennis en vaardigheden uit 
de propedeuse Elektrotechniek en semester 3. De student 
die wil deelnemen aan het tentamen van de stageopdracht 
dient daarom:  
- te hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm voor de 
propedeutische fase; 
- OWE S3 project (3PRJ) te hebben behaald; 
Of: 
- Vergelijkbare kennis en vaardigheden op een andere 
manier te hebben opgedaan. 
Bij twijfel vindt overleg plaats met de leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Stages vormen een belangrijk onderdeel binnen een 
beroepsopleiding en hebben vooral tot doel om je aan 
competenties te laten werken in een beroepsmatige 
omgeving. Je verwerft de competenties doordat 
werkervaring wordt opgedaan die bijdraagt aan de 
vorming tot (beginnend) beroepsbeoefenaar. 
Bij de stage is het van belang dat je een planmatige 
werkhouding laat zien en dat de werkzaamheden volgens 
de gangbare procedures worden uitgevoerd. 
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Je staat onder supervisie van een ervaren medewerker. Je 
schriftelijke rapportages bevatten een duidelijke structuur 
waarin de doelen en conclusies zijn opgenomen.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (2) 
C5 Managen (2) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (2) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang De S5 stage is een verdieping op eerder uitgevoerde 
projecten in S3 en S4. Daarnaast is de S5 stage een 
voorbereiding op het afstuderen in S8.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Individuele stage; werkzaamheden gerelateerd aan 
stageopdracht. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Projectmanagement, Grit, R., ISBN: 9789001891589, 
Druk: 8 
Vakliteratuur voor zover van toepassing op het 
onderwerp.  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Stagerapportage 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Internship Report 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Stagerapportage 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Internship Report 

Code Alluris RAP5-IPS-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student wordt beoordeeld op al de eindkwalificaties 
van de opleiding met het niveau zoals hierboven vermeld 
onder “eindkwalificaties”. De beoordelingscriteria zijn 
overgenomen van het landelijk profiel ‘Bachelor of 
Engineering’ en zijn terug te vinden op het ‘S5-Stage- 
Beoordelingsformulier’ dat als bijlage in de Stagegids is te 
vinden. Het beoordelingsformulier is ook te vinden op de 
digitale leeromgeving.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P4 

Aantal examinatoren 1 
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Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 18 - e-ELT-6CRS 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Textuele aanpassingen 
 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Industrial Control Systems Course 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Industrial Control Systems Course 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S6 Industrial Control Systems 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S6 Industrial Control Systems 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Industrial Control Systems Course 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Industrial Control Systems Course 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-6CRS 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S6 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 10 

Studielast in uren 280 

Onderwijstijd (contacturen) 72 

Ingangseisen onderwijseenheid In Semester 6 wordt voortgebouwd op kennis en algemene 
vaardigheden in het vakgebied van de elektrotechniek.  
Voor toegang tot semester 6 dient de student daarom: 
- afdoende vakkennis te hebben van elektrotechniek, zodat 
een complex elektrotechnisch probleem effectief kan 
worden aangepakt.   
-  3PRJ en 4PRJ succesvol te hebben afgerond;  
- minimaal 75 studiepunten uit propedeuse te hebben 
behaald; - 3CRS en 4CRS of een equivalent hiervan te 
hebben behaald. 
Of: 
- op een andere wijze aantoonbaar te maken dat voldoend 
vakkennis aanwezig is. 
Bij twijfel vindt overleg plaats met de leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Note: This semester is taught in English, and the 
"Algemene omschrijving" is therefore also in English.  
S6 goals 
S6 prepares students to work as young professionals with 
new technologies within a professional practice. This is 
done by focusing on projects where new technological 
developments and research come together. In this way 
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students are prepared for their future as professionals and 
this allows students to explore the possibilities that new 
technologies offer. 
S6 Supportive training 
Supportive training, this includes the System Modelling 
workshop (MOD), Control Systems 2 workshop (CS2), Servo 
Systems workshop (SERVO), Discrete-Event Systems 
workshop (DES) and Sensor workshop (SENS).  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (2) 
 

Samenhang De inhoud van de courses is ondersteunend aan het project 
in de professionele leergemeenschap (e-ELT-6PLG) 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Theorielessen en practica. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

G.F. Franklin, J.D. Powell and A. Emami-Naeini, "Feedback 
Control of Dynamic Systems"  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Matlab, Simulink, Stateflow, and Control System  
• ToolboxEPOS Studio 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Regeltechniek 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

 Control Systems 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Regeltechniek 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Control Systems 2 

Code Alluris CS2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • Ontwerp en analyse van geregelde systemen in het 
frequentiedomein, o.a. met ontwerp- en simulatietools. 
• Regelaars instellen zodat aan specificaties die betrekking 
hebben op robuustheid wordt voldaan. 
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie 
van het beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Discrete Event Systemen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Discrete Event Systems 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Discrete Event Systemen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Discrete Event Systems 

Code Alluris DES-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • Modelleren van discrete-event systemen. 
• Simuleren van discrete-event systemen, o.a. met 
computertools. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie 
van het beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Modelvorming 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

 Modelling 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Modelvorming 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Modelling 

Code Alluris MOD-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • Systematisch modelleren van dynamisch systeemgedrag 
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van zowel lineaire als niet-lineaire systemen. 
• Naast beschrijving in tijd en frequentiedomein ben je ook 
in staat de beschrijving in het toestandsdomein te geven.  
• Simuleren en analyseren van systeemgedrag met 
ontwerp- en simulatietools.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie 
van het beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Servotechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Servo Technology 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Servotechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Servo Technology 

Code Alluris SERVO-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student: 
• Heeft basiskennis van systems engineering. 
• Instellen van de servo-loop, o.a. met computertools en 
een DC. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie 
van het beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
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(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 19 - e-ELT-6PLG 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Project tekst is  vernieuwd en nu  identiek aan 
WTB/IPO/TBK/ESE. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Industrial Control Systems (ICS) PLG 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Industrial Control Systems (ICS) PLG 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S6 Industrial Control Systems 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S6 Industrial Control Systems 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Industrial Control Systems (ICS) PLG 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Industrial Control Systems (ICS) PLG 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-6PLG 

Onderwijsperiode P3 
P4 
S6 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 20 

Studielast in uren 560 

Onderwijstijd (contacturen) 100 uur 

Ingangseisen onderwijseenheid Om een complex elektrotechnisch probleem effectief te 
kunnen aanpakken zijn kennis en vaardigheden uit het 
vakgebied Elektrotechniek noodzakelijk. De student die in 
wil stromen in Semester 6 moet daarom: 
- Voldoende kennis en vaardigheden hebben 
opgedaan in de Propedeuse en de hoofdfase 
Elektrotechniek 
- 3CRS en 4CRS succesvol hebben afgerond 
- 3PRJ en 4PRJ succesvol hebben afgerond; 
Of 
- Vergelijkbare kennis en vaardigheden op een 
andere manier hebben verworven. 
 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Note: This semester is taught in English, and the 
"Algemene omschrijving" is therefore also in English.  
S6 prepares students to work as young professionals with 
new technologies within a professional practice. This is 
done by focusing on projects where new technological 
developments and research come together. In this way 
students are prepared for their future as professionals and 
this allows students to explore the possibilities that new 
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technologies offer. 
State of the art projects: 
• Come from the professional field 
• Explore the possibilities of new technology 
• Are multidisciplinary in nature 
Teaching method 
The projects take place in a real working environment this 
means: 
• Students act independently as junior Engineers 
• The teacher supervising the team acts as the senior 
engineer, guiding rather than teaching 
• Students learn how to expand their knowledge and skills 
in their area of expertise, beyond what they have be taught 
regarding the Body of Knowledge and Skills (BoKS) during 
the 1st and 2nd year. 
Supportive training in e-ELT-6CRS 
Supportive training, this includes the System Modelling 
workshop (MOD), Control Systems 2 workshop (CS2), Servo 
Systems workshop (SERVO), Discrete-Event Systems 
workshop (DES) and Sensor workshop (SENS). 
 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (2) 
C5 Managen (2) 
C7 Onderzoeken (2) 
C8 Professionaliseren (2) 
C6 Adviseren (1) 
 

Samenhang Bouwt voort op propedeuse en 1e jaar hoofdfase. S6 is een 
integrale onderwijseenheid, waar alle aspecten van de 
elektrotechniek in terugkomen. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen PLG met daarin afwisselend periodes van multidisciplinair 
projectwerk en verdieping op kennis. De volgende 
werkvormen kunnen gebruikt worden: 
Professionele Leergemeenschap, Workshops, Symposia, 
(Gast)colleges, 
 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Binnen de PLG bepalen de studenten in overleg met 
de senior engineer en expert  welke literatuur zij nodig 
hebben. Ook bepalen zij in overleg welke leerstof nodig is 
voor het uitvoeren van het project/onderzoek. De expert  
bewaakt het niveau van de literatuur en de leerstof.  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

- 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 6 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 6 
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Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 6 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 6 

Code Alluris PRJ6-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Note: This semester is taught and documented  in English, 
and the " Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten" is 
therefore also in English.  
What 
Delivers engineering product as can be expected of a 
junior Engineer  
How (method) 
Acts as a junior Engineer, capable of choosing an 
appropriate research- or design methodology, building 
their own network of experts and choosing relevant 
information resources, resulting in a contribution to the en 
result of a complex project. 
- Problem identification on either: 
  1. research objective, main & sub questions 
  2. design objective, required outputs 
How (professional skills) 
Shows investigative attitude towards project, client and 
result in a complex, uncertain working environment. 
- towards assignment, client and results. 
- Sympathize & asking the right questions. 
- Acting pro-active and responsible. 
- Reflecting on progress and results. 
- Dealing with uncertainties. 
Shows effective collaboration with team members, senior 
Engineers, experts, clients and other stakeholders. 
- Working with team members, senior engineer, experts 
and client 
- Effective cooperation with the different disciplines in the 
project 
- Asking for and giving support to team members 
- Giving feedback 
Shows professional communication of own and team 
results to the outside world 
- Creating your own professional network 
- Professional conversation with team members, 
stakeholders and network 
- (Re)presenting project group and results to the outside 
world (presentations, symposia, blogs, vlogs, etc.) 
- Symposium participation 
Applies in a conscious matter a method of project 
management and planning which results in a tracible and 
flexible project planning leading to involvement of all 
relevant stakeholders. 
Self Development: 
Acquiring and developing knowledge within the 
professional learning community (PLC) 
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Developing yourself personally and within the field of 
expertise 
Incorporating feedback 
 

Beoordelingscriteria Studenten worden beoordeeld op bovenstaande 
leeruitkomsten. In het beoordelingsformulier zijn criteria 
gespecificeerd per niveau van aantonen 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een presentatie en 
demonstratie. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vrij Project 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Flexible Project 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vrij Project 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Flexible Project 

Code Alluris VP-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student:  
• Is in staat om voor zichzelf nieuwe rollen en kennis 
te benoemen en in staat en bereid om zich deze eigen 
te makenis ondernemend en onderzoekend plant en voert 
geheel zelfstandig (individueel of in een kleine groep) een 
zelfgekozen project uit van minimaal 80u en draagt 
hiervoor de verantwoordelijkheid. 
• Reflecteert op het eigen leerproces en 
heeft leervaardigheden om blijvend te kunnen 
lerenpresenteert het project inspirerend, laat zien hoe 
het is uitgevoerd en dat de (minimaal) 80 uur effectief zijn 
besteed en hoe is voldaan aan de zelfgekozen criteria.  
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Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Alle benodigdheden voor het geven van een demonstratie 
van het beroepsproduct. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 20 - e-ELT-8AFST 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar  

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Toets Afstuderen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Graduation Assignment 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S8 Toets Afstuderen 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S8 Graduation Assignment 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Toets Afstuderen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Graduation Assignment 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-ELT-8AFST 

Onderwijsperiode P1 
P2 
P3 
P4 
S8 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 12 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid In de Afstudeeropdracht komt alle eerder door de student 
behaalde kennis van de major bijeen. De student die wil 
deelnemen aan het tentamen van de afstudeeropdracht 
dient daarom alle onderdelen van de Major te hebben 
afgerond. De Minor hoeft nog niet gevolgd/afgerond te 
zijn. 
Bij twijfel mbt toelating tot het afstudeertraject vindt 
overleg plaats met de leerteamcoach. Aan de hand van de 
studievoortgang zal worden aan- dan wel afgeraden te  
starten met het afstudeertraject. Uitgangspunt is dat 
eventueel niet-afgeronde OWE’s van de major nog 
redelijkerwijs afgerond kunnen worden tijdens het 
afstudeertraject. 
Goedkeuring van de opdracht op inhoudelijke gronden 
vindt plaats door de afstudeercoördinator. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Tijdens het afstuderen wordt individueel gewerkt aan een 
opdracht waarbij een complex probleem zelfstandig wordt 
onderzocht, geanalyseerd en opgelost. 
Het is een proeve van bekwaamheid en daarmee ook een 
integrale toets waarin de student laat zien het werk van 
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een 
beginnend beroepsbeoefenaar op HBO-bachelor niveau 
aan te 
kunnen.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (3) 
C2 Ontwerpen (3) 
C3 Realiseren (3) 
C4 Beheren (2) 
C5 Managen (2) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (2) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Zie curriculumschema.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen De student werkt zelfstandig aan een ontwerp, doet 
hiervoor 
toegepast onderzoek, realiseert zoveel mogelijk en 
rapporteert 
over het geheel.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Niet van toepassing. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Toets Afstuderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Graduation Exam 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Toets Afstuderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Graduation Exam 

Code Alluris ELT-Afst 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria Je wordt beoordeeld op de volledige eindkwalificaties van 
je opleiding, zoals hierboven vermeld onder 
“eindkwalificaties/ competenties”. Deze 
beoordelingscriteria zijn overgenomen van het landelijk 
profiel ‘Bachelor of Engineering’ en zijn terug te vinden op 
het ‘Beoordelingsformulier Afstudeeropdracht’ dat als 
bijlage in de Afstudeergids is te vinden. Het 
beoordelingsformulier is ook te vinden op de digitale 
leeromgeving.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
GS (Gesprek, CGI, Afstudeerzitting) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 
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Tentamenmomenten P1 
P2 
P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Niet van toepassing. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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9.3 Minoren van de opleiding 
 
Elektrotechniek - tabel 21 - e-M-POW/2 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Aanpassing formulering van ingangseisen 
Deelnameplicht onderwijs voor excursies 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Power Minor - Voltijd (code: M-POWV01) 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Power Minor - full time (code: M-POWV01) 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

ELT S7 Power Minor 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

ELT S7 Power Minor 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Power Minor - voltijd (code: M-POWV01) 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Power Minor - full time (code: M-POWV01) 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-M-POW/2 

Onderwijsperiode P1 
P2 
S7 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 129 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Deze Minor gaat er van uit dat je beschikt over specifieke 
basiskennis. Voor toegang tot deze minor gelden daarom 
de volgende ingangseisen:  
- Basiskennis van elektrotechniek (netwerk theorie DC en 
AC, basis electronica), aantoonbaar met een Propedeuse 
(P) Elektrotechniek of Embedded Systems Engineering. 
- Basiskennis van elektrische installaties, bij voorkeur 
distributiesystemen en synchrone machines, aantoonbaar 
met een afgeronde Course Power Systems (HAN), of 
andere relevante hoofdfase modules (30 EC) van 
Elektrotechniek of Embedded Systems Engineering.    
- Nederlands op voldoende niveau. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met TenneT, de 
Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. De 
minor bevat de volgende onderdelen. Productie: Door de 
klimaatverandering wordt opwekking van energie, en 
vooral renewable energy, een steeds belangrijker issue. 
Transport: Energie die is opgewekt in centrales of 
zonneparken, moet over grote afstanden getransporteerd 
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worden naar de gebruikers. Dat gebeurt via het 
hoogspanningstransportnet. Distributie: Bij het ontwerp 
van distributienetten is de uitdaging om het verlies van 
energie zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd de 
leveringszekerheid zo hoog mogelijk. Dat vraagt om 
ontwerpers die vanuit systemen kunnen denken en met 
innovatieve oplossingen komen.  
De Power minor wordt alleen in het Nederlands 
uitgevoerd.  
 

Eindkwalificaties C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C5 Managen (2) 
C6 Adviseren (2) 
C7 Onderzoeken (2) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Programma voor Elektrotechniek studenten uit het hele 
land. Vaktechnische is er een nauwe samenhang met het 
HAN ELT-programma.  

Deelnameplicht onderwijs 80% van de excursies 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen, praktijkonderwijs. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Electrical power system essentials, by Pieter 
Schavemaker and Lou van der Sluis. 
• Power Quality, Sjef Cobben.  
• Duurzame energietechniek. Joop Ouwehand, Trynke 
Papa, Bram Entrop, Jan de Geus, Jan de Geus, Wim 
Gilijamse, Jan de Wit. 
 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

•Veiligheidsschoenen (S3) en helm.  
•Software wordt beschikbaar gesteld via docent tijdens de 
lessen.  
 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Basis Generatie en Transport 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Basic Generation and Transmission 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Basis Generatie en Transport 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Basic Generation and Transmission 

Code Alluris BGT-VT 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan: 
• Een gegeven driefasen systeem kunnen doorrekenen. 
Spanningen, stromen en vermogens. 
• Aan de hand van de vervangingsschema’s de stabiele 
werkpunten kunnen berekenen van synchrone machines. 
• Machinediagram en V-krommes kunnen tekenen en 
toepassen. 
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• Onderbouwde afweging kunnen maken tussen de 
diverse energievormen. 
• Benoemen van netonderdelen en spanningsniveaus. 
• Vermogenstransformator kunnen selecteren (context 
netten, fase, klokgetallen) en werking kunnen 
onderbouwen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Excursies 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Excursions 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Excursies 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Excursions 

Code Alluris Excur-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria Aanwezigheid. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PA (Participatie, deelname) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Verplicht: veiligheidsschoenen en helm. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Niet van toepassing. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Hoogspanningstechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

High-voltage Technology 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Hoogspanningstechniek 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

High-voltage Technology 

Code Alluris HS-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan: 
• De benodigde constructieve vormen aan kunnen geven 
om voldoende doorslagvastheid te krijgen bij 
hoogspanningsinstallaties.  
• Verloop van de veldsterkte kunnen tekenen van een 
gegeven constructie. 
• Principes van het opwekken van hoge (test) wissel-, 
gelijk- en impulsspanningen. 
• Kennis van begrippen (werking, mechanismes): 
overspanning, spanningsdeling, veldsturing, elektrische 
flux, randeffecten, veldversterking, triple punt, AC en DC 
veld, doorslag (volledig/partieel), doorslagwaarde, corona, 
Paschencurve, levensduur, kruip, isolatieklassen, TOV, SIL, 
BIL, statisch gedrag doorslag spanning, 
overspanningsafleider, slagwijdte, kruipweg, 
spanningsvastheid (geleidende grenslaag), partiele 
ontlading. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 
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Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Loadflow en Kortsluitstromen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Load Flow and Short-circuit Currents 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Loadflow en Kortsluitstromen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Load Flow and Short-circuit Currents 

Code Alluris LK-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan: 
• Loadflow basis berekeningen uitvoeren.  
• Kortsluit netwerkgedrag beschrijven.  
• De (a)symmetrische kortsluitstroom in een gegeven 
netwerk kunnen berekenen: impedantiemethode, MVA-
methode. 
• Dynamisch kortsluitgedrag benoemen (symmetrische 
component methoden).  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practica Power Minor 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Practica Power Minor 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practica Power Minor 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Practica Power Minor 

Code Alluris PracVT 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 
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Beoordelingscriteria De student: 
• Beschikt na deelname aan deze minor over kennis 
en vaardigheden betreffende de praktijksituatie van de 
elektriciteitsnetten (deelname aan excursies en practica is 
hiervoor noodzakelijk). 
• Kan aan de hand van een gestructureerde 
opdracht praktische metingen en berekeningen aan 
netmodellen en beveiligingen uitvoeren.  
• Kan metingen correct uitvoeren en hierover 
verslag uitbrengen. 
• Kan aan de hand van een casestudie berekeningen 
aan netmodellen, beveiligingen en/of power quality 
correct uitvoeren en hierover verslag uitbrengen.  
• Kan 2 opdrachten en 1 presentatie correct 
uitvoeren en hierover verslag uitbrengen. (mogelijke 
onderwerpen: duurzame energie en energietransitie; 
invloed gebouwde omgeving, elektrisch vervoer, 
opwekken, opslag, transport en gebruik van duurzame 
energie).  
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Geen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Projectopdracht 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project Assignment 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Projectopdracht 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project Assignment 

Code Alluris Project-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • Een energie-technisch ontwerp kunnen maken met 
daarin kortsluitstroomberekeningen, loadflow, 
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kabelberekeningen, beveiligingen, etc. 
• Het eindproduct is een verslag van het net-ontwerp met 
beveiligingen, inclusief de benodigde berekeningen en 
onderbouwingen.  
• De juiste beveiliging kiezen voor een 
gegeven toepassing: uitschakelkarakteristiek van 
differentiaalbeveiliging en distantiebeveiliging, OMT 
instellingen voor transformator, koppelveld, distributienet 
en kabel bepalen.  
• Presentatie assessment*: bonus/malus op de 
groepsbeoordeling op basis van individuele prestatie. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PR (Presentatie) 
PD ((Beroeps)Product) 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 8 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Geen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Transport- en distributienetten 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Transmission and Distribution Grids 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Transport- en distributienetten 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Transmission and Distribution Grids 

Code Alluris TDN-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan: 
• De diverse netstructuren kunnen tekenen en de correcte 
beveiliging van dergelijke netten kunnen aangeven. 
• De juiste netcomponenten en meetapparatuur kiezen 
voor een gegeven toepassing (veldopbouw, net aarding, 
aardingsvormen, vermogensschakelaars, spannings- 
stroomtransformatoren, selectiviteit). 
• De juiste beveiliging kiezen voor een gegeven toepassing. 
• Vergelijk AC-DC-net kunnen maken. 
• De gevolgen van netvervuiling kunnen verklaren 
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(bijvoorbeeld in een slimme meter).  
• De technische werking van de F-V-regeling kunnen 
verklaren. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via SIS. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toets periode of de herkansingsperiode. De termijn 
staat aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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9.4 Afstudeerrichtingen 
Niet van toepassing. 
 

9.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s 
 

9.5.1 Honoursprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 

9.5.2 Talentprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 

9.5.3 Schakelprogramma’s 
Zie Deel 2 Paragraaf 5.4. 
 
 

9.6  Deeltijdse en/ of duale inrichtingsvorm 
 

9.6.1  Deeltijdse inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 

9.6.2 Duale inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 
 

9.7  Trajecten met bijzondere eigenschap 
 

9.7.1 Versneld traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.2 Verkort traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.3 Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad 
Niet van toepassing. 
 

9.7.4 Traject voor topsporters 
Niet van toepassing. 
 

9.7.5 D-stroom 
Niet van toepassing. 
 

9.7.6 Gecombineerd traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.7 Overig traject met bijzondere eigenschap 
Niet van toepassing. 


