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1. Opening
Nauta opent om 13.55 uur de vergadering met een woord van welkom.
2. Verslag 20 oktober
Het verslag wordt conform vastgesteld.
3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6.
4. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
STOEL
• Lyaruu deelt mee dat in de master wordt veronderstelt dat je kunt programmeren in C,
terwijl dit niet het geval is. In StOEL is voorgesteld om Java in het eerste jaar te
combineren met het practicum Computersystemen tot een vak annex practicum om C te
leren. De OLC is van mening dat de problematiek in de master moet worden opgelost en
dat Java een onmisbaar vak is.
Opleidingsdirecteur a.i.
• De simulatiesoftware is een serieus probleem in de master. Een inventarisatie is zinvol.
De OLC stemt in met het voorstel van de voorzitter om eerst agendapunt 6 aan de orde te
stellen en vervolgens agendapunt 5.
6. Jaarverslag Opleidingscommissie kalenderjaar 2005(OLC05/329)
Bij G.G. Davelaar “2006” wijzigen in “2005”. Vervolgens stemt de OLC in met bovengenoemd
stuk. Het zal worden aangeboden aan het Management EWI.
5. Herziening Bachelorprogramma(OLC-EL06/002)
De Blokpoel variant leidt tot het volgende advies in het eerste jaar:
- Start P-project vervalt (komt in Inl.EL)
- BBDT wordt 4 EC i.p.v. 5 EC
- ELfun+P wordt 5 EC i.p.v. 5.5 EC
- Mid P-project opnemen met 1.5 EC, sluit aan op ELfun
- Eind P-project wordt 5 EC i.p.v. 3.5 EC .
De OLC gaat akkoord met het tweede- en derde jaar van de Brink variant. Het aangepaste
programma zal door Brink per e-mail aan de OLC-leden worden toegestuurd.
Het vak Inleiding Elektrotechniek (8 EC) dient verder te worden uitgewerkt. De OLC is van
mening dat het vak heel goed moet worden opgezet. Ook moet het vak een andere naam
krijgen.
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Brink merkt op dat het door de visitatiecommissie geconstateerde gat in de elektronica blijft
bestaan. De OLC heeft het advies van de visitatiecommissie bewust naast zich neergelegd.
Uit een eerdere discussie met de docenten kwam naar voren dat de verschoolsing aan het eind
van de studie mee valt. De OLC deelt deze mening.

7. Rondvraag
Op een vraag van Lyaruu antwoordt Nauta dat de reorganisatie geen gevolgen heeft voor de
OLC.
Op een vraag van Marsman m.b.t. de WELP-zaal antwoordt Brink dat er een nieuwe WELPzaal komt en de oude verdwijnt.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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