Nieuwsbrief juni 2016 Opleiding Technische Geneeskunde
Traditiegetrouw ontvangen jullie aan het einde van het collegejaar een nieuwsbrief met daarin onder
andere een korte vooruitblik op het komende collegejaar. We attenderen je op wijzigingen in het
programma, procedures zoals de BSA, beschikbaarheid roosters, aanwezigheid van stafleden in de
zomerperiode, en andere onderwijs organisatorische zaken. We hopen hiermee in de
informatiebehoefte te voorzien en adviseren je om de nieuwsbrief met aandacht door te lezen.

ALGEMEEN
Uitnodiging MDO presentaties + diploma-uitreiking
Op donderdag 30 juni vinden de presentaties plaats van de Multidisciplinaire Opdracht (de bachelor
eindopdracht van TG). Deze presentaties zijn voor alle TG studenten interessant want je krijgt hiermee
een goede indruk van onderwerpen waarmee je straks als TG-er in de praktijk aan de slag kan. Als jouw
rooster het toelaat is het aan te raden om een of meerdere presentaties bij te wonen. Het programma
kun je vinden op de website van TG.
Aansluitend nemen zo’n 90 studenten hun diploma in ontvangst. Dat is een record! Ook ontvangen 6
pre-master studenten hun bewijs van toelating tot de master. De diploma-uitreiking start om 17.00 uur
in Waaier 1 en 2.
Uitnodiging Casus M1 presentaties
Op vrijdag 1 juli vinden de afsluitende casuspresentaties (MII) en posterpresentaties plaats van M1
studenten. De onderwerpen die tijdens deze presentaties aan bod komen geven een goed beeld van de
casuïstiek waarmee TG-ers in de praktijk in aanraking komen. Een link naar het programma van deze
presentaties vind je op website van TG onder ‘Case presentaties.’
Roosters voor 2016-2017
De nieuwe roosters zijn vanaf begin juli beschikbaar. Bekijk je rooster en controleer kort voor de start
van het eerste kwartiel nog even goed op wijzigingen.
Zalencapaciteit
Afgelopen jaar zaten de collegezalen in de Noordhorst voller dan ooit. Regelmatig kwam het voor dat er
te weinig stoelen en tafels waren voor iedereen. Voor het aankomende collegejaar wordt het aantal
plekken uitgebreid zodat er voor iedereen weer een plek is. Ook krijgt elke zaal een stapel
reservestoelen.
Aanwezigheid studieadviseurs in zomerperiode
Van 5 t/m 12 augustus (week 32) zijn beide studieadviseurs afwezig. In de overige weken van de
zomervakantie kun je gewoon bij één van hen terecht voor een afspraak. Ben je niet in de buurt van de
UT, dan kun je ook een bel- of Skype afspraak maken. Vermeld dat dan in de beschrijving van de
afspraak. Een afspraak maken kan via https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/utwente/nl.
NB: er is geen inloopspreekuur in de zomerperiode.
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Bereikbaarheid secretariaat zomerperiode
De opleiding is gedurende de gehele zomerperiode via het secretariaat bereikbaar op nr. 053-4893300.
Wijziging aanstelling studentassistenten
De werving, selectie een aanstelling van studentassistenten in het onderwijs verandert in het komende
cursusjaar. De diverse vakgroepen die het onderwijs verzorgen stellen de studentassistenten zelf aan en
organiseren de werving van studentassistenten daarom ook zelf. Werving kan lopen via een wervende
mededeling op Blackboard, maar ook via andere routes. Het opsturen van je motivatie naar de
docent(en) moet dan via email, en niet meer via de Blackboard site voor studentassistenten. Een DISA
vinden we heel wenselijk en het levert je voordelen op, maar de betreffende vakgroep zal dit niet altijd
verplicht stellen. De opleiding biedt nog wel twee keer per jaar een DISA cursus aan.
Uitzonderingen op bovenstaande zijn: studentassistenten in LOpoule, Snijzaalpoule, SVC,
moduleboekcommissie, onderwijs georganiseerd door TG en/of door externen (anatomie en pathologie
en docenten uit Nijmegen). Deze assistentschappen worden door de staf van TG geregeld en hiervoor is
DISA verplicht. Ook hiervoor geldt dat reacties via email naar de opleiding worden gestuurd; in de
betreffende wervingsmededeling lees je aan wie je de motivatie moet sturen.

BACHELOR
Curriculumwijzigingen bachelor
Afgelopen collegejaar is het modulaire onderwijs van TOM ingevoerd in het derde jaar van de bachelor.
Dit betekent dat er geen overgangsregelingen meer zijn voor vakken uit het oude curriculum. Studenten
die nog vakken op oude code hebben openstaan, kunnen zich melden bij de studieadviseur om te
bespreken hoe ze over kunnen naar de TOM modules.
Er zijn voor het komende collegejaar geen curriculumwijzigingen. Op basis van de module evaluaties
worden wel verbeteringen aangebracht in de modules. Dit kan leiden tot kleine wijzigingen in inhoud,
organisatie en beoordelingsschema’s. Hiervoor zijn geen overgangsregelingen nodig. Mocht je daarover
toch vragen hebben, maak dan een afspraak met de studieadviseur.
BSA procedure voor eerstejaars studenten
Aan het einde van week 32 ontvangen alle eerstejaars studenten via Osiris hun Bindend Studieadvies
(BSA). Studenten die door bijzondere omstandigheden de BSA norm misschien niet gaan halen en nog
geen verzoek bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) hebben ingediend dienen dit
uiterlijk 30 juni te doen. Meld je daarvoor zo snel mogelijk bij de studieadviseur.
Indien je het niet eens bent met het BSA-besluit heb je de mogelijkheid je verhaal te doen tijdens de
hoorzitting op dinsdag 16 augustus vanaf 11.00 uur. Mocht je nog vragen hebben over de BSA
procedure, dan kun je veel informatie vinden via de link: www.utwente.nl/bsa of ga langs bij de
studieadviseur.
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Studieplan voor herkansers en vertraagde studenten
Studenten die een module moeten herkansen of een niet-nominaal programma doorlopen dienen voor
de start van het nieuwe collegejaar met de studieadviseur een studieplan te bespreken. Hierin wordt
o.a. aandacht besteed aan eventuele hiaten in je voorkennis voor opvolgende modules en hoe je die
kunt oplossen. Ook bespreken we wat je als herkanser van een module wel/niet opnieuw moet doen.
Voor het opstellen of bespreken van jouw studieplan kun je via Planzelf een afspraak maken met de
studieadviseur.

MASTER
Curriculumwijzigingen master
In het eerste semester zijn er geen wijzigingen. Over het tweede semester is nog geen besluit genomen.
Keuzevakken kiezen in master
In het curriculum van het eerste masterjaar (M1) zijn twee keuzevakken opgenomen. Studenten kunnen
hiervoor zelf vakken aandragen. In het curriculum kun je zien waar de keuzeruimte zit. Het curriculum
van de M1 alsmede de procedure voor het laten goedkeuren van deze keuzevakken kun je nalezen op
Blackboard in de ‘Opleiding TG Organization’.
Radiation Expertise als keuzevak
Studenten die MSS doen maar van plan zijn om Radiation Expertise als keuzevak toe te voegen aan hun
programma worden verzocht zo spoedig mogelijke een mail te sturen aan Evelien van Dijk
(e.vandijk@utwente.nl)
Boeken Master zelf aanschaffen en eBooks
Bachelorstudenten kunnen hun boeken via Paradoks aanschaffen. Masterstudenten dienen hun boeken
zelf te bestellen. In de onderwijscatalogus op Osiris en via de vakinformatie in Blackboard kun je lezen
welke literatuur nodig is. Bestel de boeken plm. 2 maanden voor aanvang van het onderwijs.
Blokboeken van mastervakken kun je wel via Paradoks aanschaffen.
Ook willen we jullie attenderen op de mogelijkheid tot het gebruik van eBooks via de
UniversiteitsBibliotheek (UB). Denk eraan dat als je gebruik maakt van eBooks het niet mogelijk is om
deze te gebruiken bij openboek tentamens. Informeer jezelf dus goed voordat je deze keuze maakt.

TOT SLOT
Namens alle medewerkers en docenten van de opleiding bedanken we jullie graag voor jullie grote inzet
in het onderwijs. We wensen iedereen een fijne en welverdiende zomervakantie!
Staf TG/TM
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