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ONDERWERP

Adviesnota van de Commissie Onderwijsorganisatie

Geacht Decaan,

De opleidingscommissie (OLC) Create-HMI heeft in haar vergadering van 11 september jl. de adviesnota
van de Commissie Onderwijsorganisatie met ook de voorgenomen clusterindeling van de
Bacheloropleidingen besproken. In deze brief vindt u de mening en de commentaren van de leden van de
commissie.
Wat de clusterindeling betreft is de opname van Create in het cluster Information & communication
technologie, samen met de andere opleidingen binnen EWI, begrijpelijk. We staan hier dan ook positief
tegenover, hoewel Create ook veel samenwerkt met Industrieel Ontwerp (IO). Er zal dus onvermijdelijk
sprake zijn van clusteroverschrijding.
Over de voorgenomen toekomstige onderwijsorganisatie heeft de commissie geen uitgesproken oordeel.
De volgende commentaren zijn wel aan de orde geweest.
 De urgentie van de invoering van de clusters nu ontgaat ons. Volgens de OLC Create-HMI is het
heel goed denkbaar dat binnen de huidige organisatiestructuur in de clusters wordt
samengewerkt en dat men op die manier komt tot een vergelijkbare dan wel verbeterde
kwaliteit.



De opleidingscommissie maakt zich zorgen over het aanstellen van maar één onderwijsdirecteur
per cluster. Kan één directeur wel genoeg kennis hebben van de afzonderlijke opleidingen in het
cluster om de kwaliteit te bewaken? Zal de onderwijsdirecteur wel genoeg voeling met en visie
op de opleidingen hebben om naast de samenhang en consistentie van de opleidingen ook de
uniciteit van de opleidingen te waarborgen?
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Onduidelijk in de adviesnota is de omvang van de verschillende functies en rollen. Bijvoorbeeld
de omvang van de taak van opleidingshoogleraar/opleidingsdirecteur zal voldoende groot
moeten zijn om inhoud en leerdoelen van een opleiding goed te kunnen bewaken en daarnaast
ook de representatieve en adviserende taken uit te oefenen.

Tot slotte maakt de opleidingscommissie Create-HMI zich zorgen over de beoogde invoeringsdatum van
TOM. Bij de voorwaardelijke goedkeuring van TOM door de UR is de uitzonderingspositie van CREATE ten
aanzien van de invoeringsdatum losgelaten. Daar waar er tot zeer recent gerekend was op invoering per
1 september 2014 is dit afgelopen juli vervroegd naar 1 september 2013. Het lijkt de OLC vrijwel
onmogelijk om een verantwoord modulair curriculum met zo’n korte voorbereidingstijd in elkaar te
steken en per 2013 te starten.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de meningen maar ook de bezorgdheid
van de OLC Create-HMI ten aanzien van de voorgenomen clusterindeling, de voorgestelde toekomstige
onderwijsorganisatie en de invoeringsdatum van TOM.

Met vriendelijke groet,
namens de OLC Create-HMI

Dr E.M.A.G. van Dijk
voorzitter

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het
Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)

