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1.

Inleiding

Deze notitie bevat de overgangsregeling t.b.v. de wijzigingen in het bachelor-curriculum die in
een notitie dd. april zijn vastgelegd. De wijzigingen worden verspreid over twee cursusjaren
2007/2008 en 2008/2009 ingevoerd. Het doel van de wijzigingen is om de oriëntatie te versterken
en de overgang naar de master te vereenvoudigen.
De regeling geldt voor de overgang tussen het curriculum 2006/2007 en het curriculum
2008/2009 voor de cohorten 2005/2006 en ouder (de jaargangen die in 2007/2008 het derde jaar
in gaan).
Samenvatting de wijzigingen van het curriculum (de netto wijzigingen):
•

•

•

•

2.
•

Alle oriëntaties.
Het huidige BSSA wordt in twee delen gesplitst: een systeemanalysedeel en een
signaalanalysedeel. Beide delen worden een nieuw vak. Het nieuwe vak Biomedische
Systeemanalyse komt in het B2 curriculum in de plaats van het huidige BSSA. In dit nieuwe
vak is meer ruimte voor regeltechniek. Het nieuwe B3 vak Biomedische signaalanalyse
wordt gevormd door het signaalanalysedeel van BSSA samen te voegen met het B3 vak
Signaal-analysepracticum. Deze uitbreiding van het B3 curriculum gaat ten koste van het
B3 vak Ergonomie. Het vak Biomedische signaalanalyse maakt geen deel uit van de
MCWT-oriëntatie.
Een nieuwe FHT-klinische fysica wordt als nieuwe oriëntatie ingevoerd.
Mechanica van technische en biologische materialen en het vak Arbeid & fysieke aspecten
van de mens worden uitgewisseld met Molecuulspectroscopie en Lineaire algebra om
tegemoet te komen aan de eisen van de Vereniging voor Klinische Fysica.
Vergroting van het oriëntatiedeel van de MCWT-oriëntatie.
De vakken Signaalanalysepracticum, Vectoranalyse, Numerieke wiskunde en Ergonomie
komen voor deze oriëntatie te vervallen. Hiervoor in de plaats komen een nieuw vak Celen weefseltechnologie, een materiaalkundevak (waarschijnlijk: Mechanica van technische
en biologische materialen) en een aantal uitbreidingen van bestaande vakken.
De FHT-Zorg-oriëntatie wordt ingevuld afhankelijk van de inbedding van het
onderzoek.
De vakken Vectoranalyse, Numerieke wiskunde en Ergonomie komen voor deze oriëntatie
te vervallen. In de voorstellen van maart is gekozen voor meer aansluiting bij de FHToriëntatie met: Biomedische signaalanalyse, Biomedische sensoren en Mechanica van het
bewegingsapparaat

FHT-oriëntatie (Functiehersteltechnologie)
De regeling t.b.v. de overgang van het oude vak BSSA naar de gesplitste nieuwe vakken
Biomedische systeemanalyse en Biomedische signaalanalyse, luidt:
- Het oude vak BSSA zal in 2007/2008 nog twee maal worden getentamineerd.

-

•
•
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•
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•

•
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•
•

•

Indien het vak BSSA nog niet is afgerond, mag het vervangen worden door het nieuwe
vak Biomedische systeemanalyse uit het tweede jaar, in combinatie met het vak
Biomedische signaalanalyse uit het derde jaar.
- De docenten beslissen in een nadere regeling of onderdelen, en onder welke
voorwaarden, van het oude vak naar de nieuwe vakken mogen worden meegenomen.
- Studenten die het nieuwe vak Biomedische systeemanalyse in combinatie met het oude
vak Signaalanalysepracticum hebben afgerond, zijn vrijgesteld van het practicumdeel
van het vervolgvak Biomedische signaalanalyse. De omvang die dan voor het vak
Biomedische signaalanalyse wordt toegekend, bedraagt 2,5 EC.
Het theoretische deel van het nieuwe vak Biomedische systeemanalyse komt in de plaats
van het vak Ergonomie. Men dient er rekening mee te houden dat het vak Ergonomie na
2007/2008 niet meer aangeboden zal worden.
Het vak Vectoranalyse schuift van het B2 naar het B3. Daar een groot aantal studenten het
vak nog niet hebben afgesloten, zal het vak het komende studiejaar volledig gegeven
worden. Vanwege roostertechnische redenen zal dit vak gegeven worden in het derde
kwartiel.

FHT-klinische fysica
Voor de regeling t.b.v. de overgang van het oude vak BSSA naar de gesplitste nieuwe
vakken Biomedische systeemanalyse en Biomedische signaalanalyse, zij verwezen naar de
algemene FHT-oriëntatie.
Het theoretische deel van het nieuwe vak Biomedische systeemanalyse komt in de plaats
van het vak Ergonomie. Men dient er rekening mee te houden dat het vak Ergonomie na
2007/2008 niet meer aangeboden zal worden.
De student mag een pakket samenstellen uit het totaal van de “oude” vakken Mechanica
van technische en biologische materialen en Arbeid en fysieke aspecten van de mens en de
“nieuwe” vakken Molecuulspectroscopie en Lineaire algebra.
De student wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de totale omvang van de bachelor
minimaal 180 EC moet bedragen.
Het vak Vectoranalyse schuift van het B2 naar het B3. Voor de overgangsregeling, zie de
FHT-oriëntatie.

FHT-zorg
Voor de regeling t.b.v. de overgang van het oude vak BSSA naar de gesplitste nieuwe
vakken Biomedische systeemanalyse en Biomedische signaalanalyse, zij verwezen naar de
algemene FHT-oriëntatie.
De student mag een pakket samenstellen uit het totaal van de “oude” vakken
Vectoranalyse, Numerieke wiskunde en Ergonomie en de “nieuwe” vakken Biomedische
signaalanalyse, Biomedische sensoren en Mechanica van het bewegingsapparaat.
De student wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de totale omvang van de bachelor
minimaal 180 EC moet bedragen.
Men dient er rekening mee te houden dat het vak Ergonomie na 2007/2008 niet meer
aangeboden zal worden. De 3 EC-variant van Numerieke wiskunde wordt na 2007/2008 nog
steeds aangeboden bij de opleiding CT.
Het vak Vectoranalyse schuift van het B2 naar het B3. Voor de overgangsregeling, zie de
FHT-oriëntatie.
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MCWT-oriëntatie (Moleculaire-, cellulaire- en
weefseltechnologie)
De regeling t.b.v. de overgang van het oude vak BSSA naar de gesplitste nieuwe vakken
Biomedische systeemanalyse en Biomedische signaalanalyse, luidt:
- Het oude vak BSSA zal in 2007/2008 nog twee maal worden getentamineerd.
- Indien het vak BSSA nog niet is afgerond, mag het vervangen worden door het nieuwe
vak Biomedische systeemanalyse uit het tweede jaar.
- De docenten beslissen in een nadere regeling of onderdelen, en onder welke
voorwaarden, van het oude vak naar de nieuwe vakken mogen worden meegenomen.
De student mag een pakket samenstellen uit het totaal van de vakken
Signaalanalysepracticum, Vectoranalyse, Numerieke wiskunde en Ergonomie en de
“nieuwe” vakken Cel- en weefseltechnologie en Mechanica van technische en biologische
materialen.
De omvang van een aantal vakken is gewijzigd: Analytische chemie (+1 EC), Kinetiek en
katalyse (+1 EC). De student wordt er daarom nadrukkelijk op gewezen dat de totale
omvang van de bachelor minimaal 180 EC moet bedragen.
Men dient er rekening mee te houden dat het vak Ergonomie na 2007/2008 niet meer
aangeboden zal worden. De 3 EC-variant van Numerieke wiskunde wordt na 2007/2008 nog
steeds aangeboden bij de opleiding CT.
Het vak Vectoranalyse schuift van het B2 naar het B3. Voor de overgangsregeling, zie de
FHT-oriëntatie.

