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6. Rondvraag
I.v.m. het vertrek van Abelmann als OLC lid bedankt de voorzitter Abelmann voor zijn inzet in de
afgelopen jaren. Van der Wiel volgt hem op m.i.v. december a.s.
Van der Zee deelt mee, dat de examencommisie een formulier maakt voor de beoordeling van
de masteropdracht. De slaag- en cum laude regelingen worden EWI-breed gelijk getrokken.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 14.30 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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1. Opening
I.v.m. afwezigheid van Nauta zit Beekman de vergadering voor en opent de vergadering om
13.45 uur met een woord van welkom.

2. Verslag 18 mei 2010
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
3. Ingekomen post
De voorlopige bevindingen van de visitatiecommissie Embedded Systems zoals is genotuleerd
door Dirk-Jan Mulders (beleidsmedewerker onderwijs van de TU/e) is ter informatie
toegezonden. Molenkamp geeft een korte toelichting over de visitatie in Eindhoven.
Wanneer het eindrapport binnen is zal dit opnieuw in de OLC aan de orde worden gesteld.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Het concept commentaar van het voorlopige QANU rapport wordt in het kort toegelicht.
Er is een opmerking gemaakt over de doorstroom. Het is de bedoeling om de
maatregelen die er al zijn te verbeteren en te handhaven in de opleiding. Het stuk over
genomen maatregelen is naar Mouthaan gestuurd.
• Op dinsdagmiddag 9 november j.l. heeft een bijeenkomst “Controle en handhaving EE
regels” plaatsgevonden. De genoemde regels zijn op compleetheid gecheckt en
aangevuld hoe en door wie de regels worden gecontroleerd en gehandhaafd.
• De rapporten van de OKC worden als ingekomen post ingebracht. De voorzitter van de
OKC heeft bedacht, dat de toegezonden stukken waarover de OLC zich moet uitspreken
worden voorzien van een alinea.

5. Vergaderdata voor het jaar 2011
De OLC stemt in met de voorliggende vergaderdata van het kalenderjaar 2011. De
vergaderingen vinden plaats op de dinsdagmiddag vanaf 13.45 uur in Carré 2628.
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