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Raadpleging over het Nieuwe Onderwijsmodel (NOM)

Geachte leden van de Universiteitsraad,

De OLC Create-HMI heeft onlangs een discussie gevoerd naar aanleiding van uw raadpleging over het
Nieuwe Onderwijsmodel (NOM). Hoewel we ons realiseren dat uw concept besluit inmiddels verstuurd en
besproken is sturen we u hierbij alsnog onze reactie die we besproken hebben nog voordat uw concept
besluit bekend was. We gaan daarbij in op een aantal ons inziens samenhangende punten in de door u
gestuurde matrix.
Behoud van onderwijskwaliteit, “meedoen is slagen”, het integraal als 15 EC beoordelen van modulen en
het behalen van een onderwijsrendement van 70% staan naar onze mening op gespannen voet met
elkaar. Een vraag die bij ons opkomt is wat er gebeurt als een student moeite heeft met het behalen van
een onderdeel van een module. Als het dan onmogelijk is voor de student om alleen dat onderdeel te
herkansen zou dit wel eens kunnen leiden tot extra studievertraging of zelfs – als dit zich in meer dan één
module voordoet – tot een negatief BSA. Wij achten het reëel te verwachten dat de druk op docenten om
zo’n onderdeel dan toch maar goed te keuren verhoogd wordt. Mocht daaraan toegegeven worden dan is
het behoud van onderwijskwaliteit niet meer gegarandeerd.
De OLC Create-HMI heeft bezwaar tegen het feit dat in deeltijd studeren – om wat voor reden dan ook –
niet mogelijk is in dit model. Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn die deeltijdstudie rechtvaardigen
maar waarvan de student niet van tevoren duidelijkheid heeft of deze ook geaccepteerd zullen worden. In
samenhang hiermee voorzien wij grote problemen bij het vinden van studentassistenten, commissieleden
en studenten die zich anderszins actief inzetten voor de universiteit.
We hebben er moeite mee te geloven in de 10% verlaging van de onderwijskosten. We verwachten eerder
een toename van de kosten vanwege de intensieve onderwijsvormen die onderdeel uitmaken van het
model.
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De OLC Create-HMI maakt zich zorgen over de personele capaciteit. Onderwijsvernieuwing kost tijd en in
de overgangsfase zal onderwijs soms in meerdere varianten gegeven moeten worden. Er zal dus in ieder
geval in de komende jaren extra onderwijsinzet nodig zijn.
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