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1. Opening
Nauta opent om 13.30 uur de vergadering met een woord van welkom en in het bijzonder
Slump i.v.m. agendapunt 2.

2. Concept-voorstel Landelijke Msc Opleiding Embedded Systemen(OLC-EL05-029 en
29a)
Bovengenoemd document wordt in het kort door Slump toegelicht. Het document is toegespitst
op de Twentse situatie. De landelijke aanvraag wordt vanuit Twente door Brinksma ingediend.
De OLC ondersteunt de aanvraag voor de nieuwe landelijke Master Embedded Systems met de
volgende kanttekening:
- De OLC spreekt haar zorg uit over de studentenaantallen; het extra werk en de kosten.
- De verroostering (mits er geen vakken dubbel gegeven moeten worden).
- De Master EE heeft reeds de specialisatie Embedded Systems, waardoor er sprake is
van overlapping van de eigen opleiding.

3. Verslag 19 mei
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v.: Geen opmerkingen.

4. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd.

5. Mededelingen
Voorzitter
• Geen mededelingen.
STOEL
• Geen mededelingen.

6. Niveaubewaking in de opleiding(OLC-EL05-103)
De conclusie van het stuk wordt puntsgewijs door de voorzitter doorgenomen. Het laatste punt
is het belangrijkst en de voorgaande drie punten komen hieruit voort. Het tweede punt dient
opnieuw geformuleerd te worden. De OLC stelt voor om het aangepaste stuk ter adviesering
voor te leggen aan de opleidingsdirecteur en de OKC.
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7. Studentenmentoraat (OC-EL05-104)
Bovengenoemd stuk wordt door Marsman toegelicht en in het kort door de aanwezigen
bediscussieerd. De OLC staat achter het idee van een Studentmentoraat, maar het stuk is nog
incompleet en zal na aanpassing opnieuw aan de OLC worden voorgelegd.

8. Rondvraag
Op een vraag van Davelaar antwoordt de voorzitter, dat de OLC-vergadering eenmalig om
13.30 uur is begonnen i.v.m. de toelichting door Slump van agendapunt 2.
Voorts stelt Davelaar voor om de DB-vergaderingen van de OLC in de middagpauze te laten
plaats vinden. De voorzitter is hier geen voorstander van.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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