Aan: de decaan van de faculteit CTW
Van: FR – CTW
Datum: 7 juli 2011
Betreft: Studentenstatuut CTW opleiding IO
Geachte heer Eising, beste Rikus,
De FR‐CTW, bijeen op 7 juli 2011, deelt het volgende mee wat betreft het Studentenstatuut CTW van
de bacheloropleiding IO.
Gezien
1. Het Studentenstatuut CTW, aan de faculteitsraad toegezonden per email door J. Ticheler op 31
mei 2011, bestaande uit:
• de Onderwijs‐ en Examenregeling CTW (OER: artikel 1 t/m 26)
• de opleidingsspecifieke bijlagen voor de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen,
bestaande uit:
- Opleidingsspecifieke bijlage OER
- Examencommissiereglement
2. De briefwisseling met de OLC IO, in het bijzonder de email van prof. dr ir A. de Boer aan de
voorzitter van de FR, van 7 juli waarin de OLC een positief advies geeft over de gewijzigde OER,
waarin bijlage J lid 1a is komen te vervallen.
Gehoord
De toelichting door de decaan dd 7 juli
Overwegende dat
1. Een student aan de voorwaarde van aanwezigheid van "noodzakelijke voorkennis en
vaardigheiden" als vermeld in Bijlage J, Lid 1, Sub b van de concept OER van 31 mei kan voldoen
door ofwel de voorbereidende vakken/projecten met een voldoende af te ronden, danwel door
toestemming van de verantwoordelijke docent te krijgen naar aanleiding van een beoordeling
van een door student voorgelegd bewijs van de aanwezige voorkennis en vaardigheden.
2. Dat de voorwaarden die aan studenten worden gesteld volgens bijlage J lid 1 tijdig en duidelijk
aan de student gecommuniceerd worden, overeenkomstig artikel 8a lid 2
3. Onze faculteit er geen is van scherpslijpers en ons handelen meer bepaald wordt door de geest
van de regelingen dan door de letter
4. De decaan in bijzondere gevallen persoonlijk beschikbaar is om tot een goede oplossing te komen
Besluit
de FR‐CTW in te stemmen met het Studentenstatuut CTW van de bacheloropleiding IO

Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad CTW

Marc Masen
Voorzitter

