Dear Evelien,
Please find attached the PSTS EER appendix.
Please be informed that both the PSTS Programme Committee and the Examination Board approved
this version.
At the same time however, the chair of the programme committee – in consultation with the chair
of the Examination Board – already informed the Dean on a number of issues (questions, comments,
recommendations) which need to be addressed in the nearby future.
Issues that are related to the generic BMS OER and the PSTS appendix.
Issues, however, that do not obstruct the current approval of these appendices.

Kind regards,
Jan

Instemming en advies OLC PSY over OER bachelor en master PSY 2017-2018
Geachte decaan en leden van de Faculteitsraad BMD (cc OLD),
Onlangs is de Opleidingscommissie Psychologie (OLC PSY) geïnformeerd dat de OLC per 1
september a.s. instemmingsrecht krijgt wat betreft een aantal elementen uit de OER. De rector
heeft aangegeven dat het goed is om voor de OER voor 2017-2018, dus nu al, in de geest van
de wetgeving per 1 september te handelen.
De bachelor en master OER PSY zijn op 19 mei jongstleden besproken in de OLC. Daarbij zijn
ook de elementen aan de orde gekomen waar de OLC instemmingsrecht op heeft, te weten:
- de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding
- de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven
- waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen
- de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden
- ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste
lid (WHW)
- indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal
traject binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt
Hierbij informeer ik u dat de uitkomst van de bespreking is dat de OLC PSY instemming verleent
voor de bovengenoemde OER elementen (indien van toepassing) voor zowel de bachelor en
master Psychology.
Tijdens de bespreking van bovengenoemde OER elementen bleek dat het voor de OLC niet in
alle gevallen geheel duidelijk was waar de instemming concreet om gaat. Bijvoorbeeld
instemming op de ‘inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding’ is een erg breed
begrip. De OLC vraagt zich dan ook af of er (voor komend jaar) vanuit het CvB of de decaan
voor de OLC’s nog een toelichting volgt op de instemmingselementen in de OER. Dat lijkt de
OLC belangrijk, om zodoende het instemmingsrecht voor de betreffende OER elementen beter
vorm te kunnen geven.
Hieronder vindt u tevens het advies van de OLC PSY, wat betreft de OER elementen waar de
OLC adviesrecht op heeft.
Bachelor
(Richtlijn) Onderwijs en Examenregeling bacheloropleidingen UT/BMS (NL versie 12-05-2017)
Art. 3.1: De opsomming van ‘Criteria voor academische bachelor- en mastercurricula…’ is niet
taalkundig consistent.
Art. 3.1: Het is nu 4TU i.p.v. 3TU verband.
Art. 4.1. lid 3b: het is niet duidelijk of de maximale klokuren inclusief of exclusief extra tijd voor
studenten met een beperking zijn. Waarschijnlijk exclusief, maar dat moet erbij staan.
Artikel 4.4 Modulebeschrijving en toetsschema: de OLC is van mening dat dit artikel in de OER
niet verbeterd is t.o.v. vorig jaar en aanpassing behoeft. Verschillende punten zijn niet erg
duidelijk/multi-interpretabel en (onnodig) complex, zoals het toevoegen van de term moduleonderdelen als samenhangende delen van module (gekoppeld aan de geldigheidsduur). De
opleiding PSY heeft ervoor gekozen om de module-onderdelen te definiëren als de bestaande
toetsen/onderdelen (in OSIRIS), om geen extra laag te creëren tussen toetsen en modules. Dat
zorgt voor onnodige complexiteit en onduidelijkheid welke niets oplost binnen onze opleiding. Voor
alle bachelor modules geldt dat de module-onderdelen samenhangen met elkaar en het project.

4.4. lid 2b staat iets heel anders in het Engels, NL en Engels komen niet overeen.
Programme Specific Appendix bachelor Psychology
Ch. 1, 1a: het is beperkend dat er staat “central to each module is a project”, wellicht is iets als
“project based working of several projects” beter.
Master
Education and Examination Regulations for master programmes BMS
- Art. 4.11, lid 1: “Plan Do Check Act cycles” moet uitgelegd en/of gedefinieerd worden.
- Art. 4.11 lid 5: Er zijn geen modules in master. à haal ‘final-module’ en ‘BSc’ weg.
Programme Specific Appendix master Psychology
Geen
Met vriendelijke groet,
……….
Vervangend voorzitter OLC

