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•

Molenkamp informeert of er een lijst met nieuwe cursuscodes in OSIRIS voorhanden is.
Volgens Olthuis hebben cursuscodes alleen een interne betekenis en kan alleen op
cursusnaam worden gezocht. Het is inmiddels wel toegestaan dat de
cursusomschrijving meer dan 500 karakters heeft.

StOEL
• Geen mededelingen.

6.Jaarverslag Opleidingscommissie (Kalenderjaar 2010(OLC-EL010-277)
“Dr.ir. W. Olthuis” bij “Samenstelling OLC 2010” verwijderen en onderaan toevoegen: ”Dr.ir. W.
Olthuis woont als opleidingsdirecteur de vergadering bij”. Het Jaarverslag wordt aangeboden
aan het Managementteam.

7. Rondvraag
Olthuis deelt mee, dat er een overgangsregeling komt voor het vak “Intelligent Control”, dat
m.i.v. het nieuwe studiejaar niet meer wordt aangeboden.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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Verslag OLC-EE/ES d.d. 18 januari 2011
Aanwezig:Beekman(voorz.), Fortgens, Kleinsmann, Korsten(agendapunt 5), Molenkamp,
Olthuis, Van Schoot, Schutten(not.), Van der Zee
Afwezig met kennisgeving: Nauta, Van der Wiel

1. Opening
I.v.m. afwezigheid van Nauta zit Beekman de vergadering voor en opent om 13.45 uur de
vergadering met een woord van welkom. Agendapunt 5, “Voorstel tot aanpassing
toelatingsregeling en homologatieprogramma HBO-studenten” wordt als eerste aan de orde
gesteld i.v.m. toelichting van Korsten.

5.Voostel tot aanpassing toelatingsregeling en homologatieprogramma HBOstudenten(OLCEE11-002)
Bovengenoemd stuk wordt door Korsten toegelicht en in het kort bediscussieerd. Vervolgens
stemt de vergadering in met het betreffende programma.

2. Verslag 14 december 2010
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v.: Geen opmerkingen.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Inschrijving voor de master Mechatronica is vanaf 01-02-2012 niet meer mogelijk.
Verlenging tot 01-02-2015 is wettelijk noodzakelijk.
• Acties B-doorstroom: minor van 20 naar 30 EC. Veranderingen hierdoor in de opleiding
opgeschort i.v.m. recente ontwikkelingen t.a.v. brede bacheloropleidingen. Zelfde
tijdconstante. Gesprekken over snelle ingrepen t.a.v. de vakken Dynamische systemen
en Random signalen en ruis vinden a.s. maandag plaats.
• Het definitieve QANU rapport is binnen. Het commentaar op het concept-rapport is
verwerkt maar leidt niet tot een andere conclusie. Een definitieve versie is
doorgezonden naar de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).
• De 80 EC-in-2-jaar wordt gehanteerd (De P- in 2 regel).
• De controle op de voorlopige toelating van baccalaureaatsstudenten in de master
(verweven studeren) is niet opgelost. OSIRIS biedt hiervoor niet de mogelijkheid.
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