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1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Toepassing van de regeling
Dit opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut is opgesteld op grond van art. 7.10 t/m 7.12,
art. 7.13 en art. 7.59 lid 4 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en is
van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde
faculteit Technische Natuurwetenschappen van de universiteit Twente.

1.2 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. De wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
b. Het faculteitsreglement: het faculteitsreglement Technische Natuurwetenschappen.
c. De faculteit: de Faculteit Technische Natuurwetenschappen, Universiteit Twente;
d. BOZ: Bureau Onderwijszaken van de faculteit;
e. De opleiding: de bacheloropleiding Technische Geneeskunde, als bedoeld in artikel 7.3a van de
wet.
f. De opleidingsdirecteur: de directeur van de opleiding (WHW art. 9.17).
g. Examinator: een examinator is een personeelslid of een deskundige van buiten de universiteit die
is belast met het verzorgen van onderwijs voor de opleiding. Een examinator is bevoegd om
tentamens af te nemen (WHW art. 7.12).
h. Docent: een examinator
i. Een studieonderdeel of onderwijseenheid: een afzonderlijk examenonderdeel waaraan een
tentamen is verbonden als bedoeld in WHW art. 7.3 en 7.10.
j. Een ECTS-punt: de studielast van een studieonderdeel, zoals bedoeld in de wet art. 7.4: zestig
ECTS (European Credit Transfer System) komt overeen met één studiejaar van 1680
studiebelastingsuren. Hierbij geldt dat één ECTS gelijk staat aan achtentwintig Student
studiebelastingsuur.
k. Een semester: een onderwijsperiode van twintig weken. Een blok: een onderwijseenheid
opgebouwd uit diverse disciplines. Lijnonderwijs: een onderwijseenheid dat ondersteunend is aan
het blokonderwijs en monodisciplinair bepaald.
l. Bi-fase (i = 1..3): het i-de jaar van de bacheloropleiding.
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2. DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE GENEESKUNDE
2.1 Doel van de opleiding
De bacheloropleiding Technische Geneeskunde brengt de studenten de theoretische en praktische
kennis en –vaardigheden op het gebied van de technische geneeskunde bij, zodat ze in staat zijn een
masteropleiding in de Technische Geneeskunde of een aanverwante discipline te volgen of eventueel
toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De bacheloropleiding Technische Geneeskunde is gericht op het op een gedegen basisniveau
aanleren van de aard en oorzaak van ziekteprocessen en basale kernbegrippen van de
technologische disciplines, Natuurkunde, Chemie, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Wiskunde
en Informatica, zodat de studenten op een basisniveau leren om problemen op te lossen bij de
toepassing van medische technologie in het diagnostisch en therapeutisch proces van de
geneeskundige praktijk.

2.2 Eindtermen van de bacheloropleiding (WHW art. 7.13 lid 2 sub b)
De bachelor Technische Geneeskunde bezit in elk geval de volgende kennis en vaardigheden:
− De bachelor beheerst basale kennis en vaardigheden van de natuurwetenschappelijke en
medische vakken van belang voor de Technische Geneeskunde
− De bachelor heeft zich op een theoretisch en basaal klinisch niveau het proces van het medisch
probleemoplossen eigen gemaakt;
− De bachelor heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en
methoden op het gebied van de Technische Geneeskunde en is in staat basale medisch
technische problemen in een beperkte context te herkennen, te analyseren en met wiskundige
hulpmiddelen (inclusief computertoepassingen) op te lossen;
− De bachelor is in staat het ontbreken van de benodigde vakkennis en vaardigheden te
onderkennen en deze zelfstandig te verwerven en te integreren in reeds opgedane kennis en
vaardigheden;
− De bachelor is in staat om technologische producten te definiëren, te analyseren zoals gebruikt in
de geneeskundige praktijk en het gebruik ervan te evalueren;
− De bachelor in staat om op een basaal niveau kennis en inzichten en ontwikkelingen uit andere
vakgebieden op relevantie te beoordelen;
− De bachelor bezit de attitude om zich verantwoordelijk te tonen voor het lichamelijke, geestelijke
en sociale welzijn van (zieke) mensen;
− De bachelor beheerst de algemene vaardigheden op het gebied van presenteren en rapporteren,
informatie zoeken en verwerken, projectmatig werken en werken in teams;
− De bachelor is zich bewust van de rol en positie van de technische geneeskunde in de
wetenschap en de maatschappij en van het internationale karakter van de technische
Geneeskunde.
− De bachelor bezit een kennis- en vaardighedenpakket, waardoor de student in staat is de erop
aansluitende masteropleiding te gaan volgen en met andere disciplines / hulpverleners samen te
werken;

2.3 Studielast en studiepunten (WHW 7.4)
De studielast van de opleiding wordt uitgedrukt in ECTS-punten (ECTS). De studielast voor een
studiejaar bedraagt zestig ECTS-punten. Zestig ECTS-punten is gelijk aan 1680 uur studie.

2.4 Omvang van de opleiding (WHW art. 7.4 lid 2, 3; WHW art. 7.7)
1. De bacheloropleiding heeft een studielast van 180 ECTS-punten
2. De opleiding is uitsluitend voltijds.
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2.5 Organisatie van de opleiding
Ten behoeve van de organisatie van de opleiding worden door de opleidingsdirecteur blok- en
lijncoördinatoren aangesteld, die belast zijn met de inhoudelijke coördinatie van het toegewezen
studieonderdeel. Een blokcoördinator is een examinator, zoals omschreven in de wet op het hoger
onderwijs art. 7.12.
De inhoudelijke structuur van de opleiding wordt vastgesteld door de curriculumcommissie.

2.6 Toegang tot de opleiding
1. Toegang tot de opleiding wordt pas verkregen indien is voldaan aan een van de
vooropleidingseisen voor inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs, conform de wet art. 7.24,
7.28 en 7.29.
2. Indien een kandidaat voldoet aan het gestelde in lid 1 wordt hij/zij in elk geval toegelaten tot de
opleiding door het overleggen van een van de volgende certificaten:
− diploma vwo met Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, dat is behaald voordat de
profielen onderdeel uitmaakten van het vwo-examen;
− diploma vwo met het profiel Natuur&Techniek (WHW art. 7.25) met Biologie 1;
− diploma vwo met het profiel Natuur&Gezondheid (WHW art. 7.25 lid 4);
− een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs waarvan de examencommissie heeft vastgesteld
dat het toegang verleent tot de opleiding, al dan niet na het stellen van aanvullende eisen.
3. Indien een kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 2, kan hij/zij desondanks
worden toegelaten tot opleiding door het overleggen van een colloquium-doctumverklaring,
waaruit blijkt, dat zijn/haar kennis van natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde ten minste
vergelijkbaar is met die van een vwo-gediplomeerde met een toegelaten profiel. Een colloquiumdoctumverklaring wordt uitgereikt door de Commissie Bijzondere Toelatingen van de universiteit
(WHW art. 7.29).

2.7 Lotingprocedure
1. Voor de opleiding Technische Geneeskunde geldt een instellingsfixus (WHW art. 7.57 bc) . Dit
houdt in dat het aantal plaatsen van de opleiding onvoldoende is om alle studenten in te schrijven.
Voor sommige opleidingen komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Dan moet
geloot worden om een plaats te krijgen. Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt van de IB-Groep
meer informatie over de procedure.
2. Wanneer de student een gemiddeld vwo- of hbo-eindexamencijfer van 8 of hoger heeft, wordt hij
rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en instelling van eerste voorkeur.
3. Wanneer de student niet rechtstreeks wordt toegelaten, moet hij meedoen aan de gewogen
loting. Dat wil zeggen: hoe hoger het gemiddelde eindcijfer, hoe groter de kans op inloting.
De grenzen in de verschillende lotingklassen zijn als volgt:
B: lager dan 8 maar hoger dan of gelijk aan 7,5
C: lager dan 7,5 maar hoger dan of gelijk aan 7
D: lager dan 7 maar hoger dan of gelijk aan 6,5
E: lager dan 6,5
4. Indeling bij Propedeuse hbo/wo, einddiploma hbo/wo, Colloquium doctum, Buitenlands diploma
(Europees baccalaureaat met Nederlands niet als 1e of 2e taal): is geen berekening van het
gemiddelde eindcijfer mogelijk, dan volgt automatisch een indeling in klasse C

2.8 Omschrijving van de opleiding
1. De opleiding bestaat uit verplichte studieonderdelen en keuzeonderdelen verdeeld over een
driejarig curriculum zoals omschreven in bijlagen A en volgende. De opleiding wordt afgesloten
met het bachelorexamen.
2. Het eerste studiejaar van de opleiding is de propedeuse die wordt afgesloten met het
propedeutisch examen.
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2.9 De minor
Een minor is een pakket samenhangende vakken, met een totale studiebelasting van, in de regel, 20
ECTS.

2.10 De propedeuse (WHW art. 7.8 en 7.10, lid 2)
1. De propedeutische fase wordt zodanig ingericht dat er sprake is van het verkrijgen van inzicht in
de inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van verwijzing en selectie aan het einde van die
fase.
2. De studiebelasting van de propedeuse bedraagt 60 ECTS-punten.

2.11 Vrij bachelorprogramma (WHW art. 7.3c)
In afwijking van het bepaalde in art. 2.8 wordt aan de student toegang verleend tot het afleggen van
het bachelorexamen op basis van een door de student zelf voorgesteld pakket van
examenonderdelen mits dit pakket door de examencommissie is goedgekeurd.

2.12 Aansluitende masteropleiding (WHW 7.13 lid 3)
Het met goed gevolg afleggen van het bachelorexamen geeft ten minste toegang tot de
masteropleiding Technical Medicine van de faculteit.

2.13 Notebook project
1. Op de gehele campus van de Universiteit Twente is een draadloos netwerk aanwezig. De
eerstejaars studenten van de opleiding Technische Geneeskunde worden geacht over een laptop
te beschikken, conform de eisen die de Universiteit Twente aan het notebook stelt. Draadloze
verbindingen en notebooks vormen een essentieel onderdeel van de leeromgeving. De opleiding
Technische Geneeskunde zal geen alternatieve computerfaciliteiten ter beschikking stellen.
2. De opleiding biedt de mogelijkheid de laptop op een afgesloten plaats te bewaren.
3. De Universiteit Twente biedt de student voorlichting en faciliteiten om klachten van het
bewegingsapparaat, veroorzaakt door verkeerd laptopgebruik tegen te gaan, waarbij zal worden
aangesloten bij de vigerende Arbowetgeving.
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3. HET ONDERWIJS
3.1 Vakbeschrijving
Uiterlijk 1 week voorafgaand van de onderwijsperiode (semester, trimester of blok) waarin het
onderwijs voor een studieonderdeel wordt aangeboden, maakt de desbetreffende docent de volgende
aspecten van dat onderwijs bekend: de omvang en inhoud van het studieonderdeel, het
studiemateriaal, de tentameneisen, de wijze van tentaminering, en de vormgeving van het onderwijs.
Deze zaken staan vermeld in het blokboek.

3.2 Onderwijsvormen
Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen. De onderwijsvorm die
wordt toegepast hangt af van de leerdoelstellingen van het vak. Gehanteerde onderwijsvormen zijn
onder meer: stage, hoorcollege; werkcollege; responsiecollege; zelfstudie, practicum; project.

3.3 Indeling studenten
Ten behoeve van het onderwijs kunnen de studenten door of namens de opleidingsdirecteur worden
ingedeeld in groepen. Het is een student niet toegestaan zonder toestemming deel te nemen aan
onderwijs in een andere groep dan die waarbij hij/zij is ingedeeld.
Studenten kunnen eventuele wensen ten aanzien van de indeling, met redenen omkleed, indienen bij
het Bureau Onderwijszaken (BOZ).

3.4 Vrijstellingen vervangende studieonderdelen
1. Op grond van elders beoordeelde studieprestaties kan aan een student op zijn/haar verzoek door
de desbetreffende examinator vrijstelling worden verleend voor verplichte studieonderdelen, indien
deze studieprestaties qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met de bedoelde
studieonderdelen.
2. De examencommissie kan elders beoordeelde studieprestaties toelaten als vervangend voor niet
verplichte studieonderdelen uit de opleiding, indien deze studieprestaties qua omvang en niveau
gelijkwaardig zijn aan studieonderdelen uit de opleiding.
3. Een beslissing tot vrijstelling of vervanging als bedoeld in de voorgaande leden wordt door de
examencommissie slechts genomen na een schriftelijk advies van een terzake deskundige
examinator.
4. De examencommissie kan een collectieve vrijstellingsregeling vaststellen ten behoeve van
studenten die een bepaalde Hogere Beroepsopleiding met goed gevolg hebben afgerond.

3.5 Studieonderdelen bij andere universiteiten
Aan elk onderscheiden studieonderdeel van een andere universiteit dat als vrijstellend of vervangend
wordt erkend als bedoeld in art. 3.4, wordt door BOZ een vakcode toegekend waaraan herkenbaar is
dat het elders is afgerond.

3.6 De taal in het onderwijs (WHW art. 7.2; instellingsdeel studentenstatuut)
Het bacheloronderwijs aan de UT wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het
Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan in een bacheloropleiding een andere taal worden
gebruikt:
− wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent
gegeven wordt, of;
− indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs daartoe noodzaak geeft.
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3.7 Registratie van gegevens
3.7.1 Archivering
De docent die het schriftelijke tentamenwerk van een student heeft beoordeeld, ziet erop toe, dat dit
werk ten minste één jaar na het vaststellen van de beoordelingsmededeling wordt bewaard in de
desbetreffende leerstoel- of groepsadministratie. Na deze periode kan het desbetreffende werk
worden vernietigd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de opleidingsstaf.

3.7.2 Vertrouwelijkheid van gegevens
Over formeel geregistreerde gegevens van de individuele student, wordt aan anderen dan de
betrokken student zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geen mededeling gedaan behalve aan:
a. leden van de examencommissie;
b. de studentendecanen;
c. het college van beroep voor de examens;
d. docentmentoren en studieadviseurs;
e. de opleidingsdirecteur.

3.7.3 Errata in overzichten
Indien in een cijferlijst of een overzicht m.b.t. het studieverloop van een student een vergissing is
gemaakt, is zowel de faculteit als de student verplicht, om dit, direct na constatering ervan, aan de
andere partij kenbaar te maken en mee te werken aan het ongedaan maken van de gemaakte
vergissing. De door de faculteit gevoerde administratie strekt daarbij tot volledig bewijs, behoudens
tegenbewijs. Als tegenbewijs geldt in elk geval de originele, volledig ingevulde en door de docent
ondertekende beoordelingsmededeling.

3.8 Beklag en Beroepsrecht (WHW art. 7.61)
1. Een student kan tegen beslissingen van een docent bezwaar aantekenen bij de
examencommissie. Het bezwaar wordt via een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend binnen
dertig dagen nadat de beslissing aan de student is meegedeeld of nadat het feit waartegen zich
zijn/haar bezwaar richt, heeft plaatsgevonden.
2. Tegen beslissingen van de examencommissie en docenten staat voor de student beroep open bij
het college van beroep voor de examens. Het beroepsschrift dient te worden ingediend binnen vier
weken na de beslissing van de examencommissie c.q. de docent

3.9 Het collectieve recht van beklag van studenten
1. Het collectieve recht van beklag kan worden uitgeoefend ter zake van het niet of niet volledig dan
wel in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen van de universiteit (i.c. faculteit) ten
opzichte van studenten.
2. Het in het eerste lid bedoelde recht kan worden uitgeoefend door een groep studenten die voor
dezelfde opleiding bij de universiteit zijn ingeschreven.
3. Het beklag wordt schriftelijk ingediend bij de decaan. Het bevat een duidelijke omschrijving van de
bezwaren en van hetgeen volgens de indieners moet gebeuren om deze bezwaren weg te nemen.
4. De decaan bevestigt binnen 7 dagen de ontvangst van het klaagschrift en stelt de indieners
hiervan in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn hierop een toelichting te geven.
5. Binnen 6 weken na ontvangst van het klaagschrift deelt de decaan aan de indieners schriftelijk en
gemotiveerd mee of het beklag voor hem aanleiding is tot het treffen van maatregelen en - indien
dit het geval is - welke maatregelen dit zijn.
6. Indien het beklag een aangelegenheid betreft die niet tot de bevoegdheid van de decaan behoort,
zendt de decaan het beklag door aan het bevoegde orgaan of bevoegde functionaris. De decaan
deelt dit mee aan de indieners van het klaagschrift. Het gestelde in het vierde en vijfde lid is van
overeenkomstige toepassing.
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4. DE TENTAMENS
4.1 Beschrijving van de tentamens
4.1.1 Omschrijving
1. Elke afronding van een bepaald studieonderdeel wordt aangeduid als een tentamen. Een
tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student
evenals de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (WHW art. 7.10).
2. De vragen, opgaven of opdrachten van een tentamen gaan de vakinhoud als bedoeld in art. 3.1,
niet te buiten.

4.1.2 Vorm van de tentamens
Een tentamen als bedoeld in art. 4.1.1 kan ondermeer de volgende vorm hebben:
− Een schriftelijk tentamen in de regel bedoelt ten behoeve van een groep studenten.
− Een mondeling tentamen ten behoeve van een individuele student.
− Het resultaat van een reeks toetsen behorend bij een studieonderdeel.
− De resultaten van een groepsopdracht / project dan wel een individuele opdracht anders dan een
bachelor eindopdracht.
− De resultaten van de eindopdracht.
− De resultaten van een practicum.
− De resultaten van een externe stage.
− De resultaten van een klinische stage
− Een individueel dan wel groepsgewijze samenstelling van een scriptie als resultaat van een
literatuurstudie.
− De resultaten van een praktijk vaardigheidstoets

4.1.3 Schriftelijke en mondelinge tentamens
1. Een schriftelijk tentamen duurt ten hoogste 3½ uur; een mondeling tentamen ten hoogste 1½ uur.
2. De beoordeling van een schriftelijk tentamen vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde
normen voor de verschillende opgaven of delen van opgaven van het tentamen.
3. Het bij een schriftelijk tentamen maximaal per opgave of opdracht te behalen aantal punten wordt
aan de studenten bekend gemaakt door dit bij de tentamenopgaven te vermelden.

4.1.4 Toetsen
1. Een toets is een tussentijds onderzoek naar de opgedane kennis en of vaardigheden van een
studieonderdeel om de student en de docent inzicht te verschaffen in de voortgang van het
onderwijsleerproces.
2. De docent legt de toetswaardering schriftelijk in zijn of haar eigen administratie vast en maakt deze
bekend aan de betrokken studenten, bijvoorbeeld via een collectieve uitslagenlijst op
studentnummer. Van een toetsresultaat wordt geen formele beoordelingsmededeling als bedoeld
in art. 4.2.1 opgemaakt.
3. Aan het begin van de onderwijsperiode maakt de docent bekend of, en op welke wijze, toetsen
vrijstellend zijn voor een deel van het tentamen en hoe lang de toetsresultaten geldig blijven.
4. Indien het toetsresultaat wordt gewaardeerd en deze waardering is voldoende, kan de toets
worden meegeteld ten behoeve van de studie voortgangseisen van de wet studiefinanciering, mits
de studiebelasting van de stof waarover de toets werd afgenomen, naar het oordeel van de
examencommissie in redelijkheid kan worden geschat.
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4.1.5 Tijdvakken en frequentie tentamens
1. Voor alle verplichte theorievakken wordt in elk geval een schriftelijke tentamengelegenheid
geboden aan het eind van de onderwijsperiode (semester, blokperiode) waarin het onderwijs in
het desbetreffende vak of blok is gegeven.
2. Voor elk vak of blok wordt ten minste tweemaal per jaar gelegenheid geboden een tentamen af te
leggen.
3. In bijzondere gevallen kan een student met de docent overleggen over een individuele
tentamengelegenheid.

4.1.6 Legitimatie
Een student mag slechts aan een tentamen deelnemen indien hij/zij zich kan legitimeren met een
bewijs van inschrijving als student of extraneus.

4.1.7 Speciale voorzieningen (WHW art. 7.13)
Aan studenten met een lichamelijke handicap of functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de
tentamens op een aangepaste wijze af te leggen.

4.1.8 Aanmelden voor tentamens
1. Studenten dienen zich voor de tentamens binnen de daarvoor geldende termijnen aan te melden.
Deze termijnen worden tijdig door BOZ op de daartoe bestemde plaatsen gepubliceerd.
2. Indien studenten zich niet tijdig voor een tentamen hebben aangemeld, lopen zij het risico, dat ze
niet tot het tentamen worden toegelaten of dat het desbetreffende tentamenwerk niet wordt
nagekeken. De deelname aan het tentamen telt slechts dan mee als tentamenpoging, als het
tentamenwerk wordt beoordeeld en is voldaan aan het gestelde in art. 4.1.10 lid 2.

4.1.9 Practica en Werkgroepen
1. Studenten worden door de opleiding ingedeeld in groepen voor de practica en werkgroepen.
2. In overleg met de docent kunnen studenten onderling ruilen.
3. Studenten zijn gehouden zich te melden op de datum, tijd en plaats zoals die zijn vastgesteld. Dit
behoudens overmachtsituaties, wat ter beoordeling is aan de docent, al dan niet in overleg met de
studieadviseur.
4. De docent stelt vast op welke wijze een door overmacht gemist practicum of werkgroep, zoals
bedoeld in lid 3, ingehaald dan wel gecompenseerd dient te worden.
5. De docent heeft de bevoegdheid een student uit te sluiten voor deelname aan het bij het
practicum of werkgroep behorende tentamen indien hij/zij niet voldaan heeft aan de door de
docent gestelde voorwaarden wat betreft deelname.

4.1.10 Deelname aan schriftelijke tentamenzittingen
1. In de ruimte waar een tentamenzitting plaatsvindt, draagt BOZ er zorg voor dat er naast een
voldoende aantal tentamenbladen en kladpapier ook beoordelingsmededelingen ter invulling door
de studenten aanwezig zijn.
2. Nadat de studenten hebben plaatsgenomen, vullen zij op de beoordelingsmededeling hun naam,
studentnummer en de naam met vakcode van het desbetreffende studieonderdeel in.
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4.1.11 Tentamens bij een andere faculteit
Ten aanzien van de organisatie van een tentamen dat betrekking heeft op een vak dat niet binnen de
faculteit wordt onderwezen, gelden de regels van de desbetreffende faculteit.

4.2 Tentamenuitslagen
4.2.1 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag (WHW art. 7.11)
1. Van ieder tentamen wordt door de docent ten behoeve van elke betrokken student een schriftelijke
formele beoordelingsmededeling opgemaakt.
2. De docent stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vier weken na de dag waarop
het is afgelegd.
3. De docent stelt de uitslag van een mondeling tentamen binnen één werkdag na het afnemen
ervan vast.
4. De docent stelt de beoordeling van een practicum, een externe stage en een (groeps)opdracht
vast binnen vier weken nadat het verslag van het werk is ingeleverd.

4.2.2 De datum van beoordelingsmededelingen
1. De beoordelingsdatum zoals die wordt vermeld op de beoordelingsmededeling is:
− bij een schriftelijk tentamen: de datum van de desbetreffende tentamenzitting
− bij een mondeling tentamen: de datum waarop het tentamen is afgenomen
− bij een practicum: de dag waarop het desbetreffende journaal of verslag is ingeleverd bij BOZ
c.q. de practicumadministratie
− bij een stage: de dag waarop het stageverslag is ingeleverd bij de stagecoördinator of BOZ.
− in de overige gevallen: de dag waarop de student aan de verplichtingen heeft voldaan.
2. Indien de vooraf ingevulde data op beoordelingsmededelingen kennelijk onjuist zijn, worden ze
door BOZ gecorrigeerd.

4.2.3 Wijze van beoordeling
1. Een beoordeling heeft in de regel betrekking op een individueel geleverde prestatie; bij een
groepsopdracht kan de beoordeling worden gebaseerd op de geleverde groepsprestatie.
2. De wijze van beoordeling vindt op een van de volgend manieren plaats:
− Kwantitatief: in de vorm van een cijfer 1 tot en met 10, van “zeer slecht” tot “uitmuntend”.
− Kwalitatief: Gedaan om aan te duiden dat het desbetreffende studieonderdeel tot genoegen is
afgerond.
3. Vervangende studieonderdelen als bedoeld in art. 3.4 van dit reglement, worden door een docent
van de faculteit beoordeeld als bedoeld onder lid 2.
4. Studieonderdelen bij andere universiteiten als bedoeld in art.3.5 van dit reglement, worden door
een docent van de faculteit beoordeeld als omschreven onder lid 2.
5. Op de cijferlijsten wordt een tien aangegeven met "T", een vrijstelling met "V" en Gedaan met "G".
Indien een student bij keuzevakken een bepaald studieonderdeel niet hoeft te doen, wordt dit
aangegeven met een liggend streepje: "-".
6.

4.2.4 Inzagerecht
Een student, die heeft deelgenomen aan een schriftelijke tentamenzitting kan op zijn/haar verzoek
inzage verkrijgen in zijn/haar beoordeelde werk tegelijk met de gehanteerde beoordelingscriteria, tot
uiterlijk vier maanden na de beoordelingsmededeling. Op verzoek van de student vindt er bij die
gelegenheid een nabespreking plaats met de docent die het werk heeft gecorrigeerd. De student
wordt in de gelegenheid gesteld om, indien hij/zij dit wenst, een kopie te ontvangen van het
beoordeelde werk.
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4.2.5 Geldigheid
1. Wanneer een student meer dan één keer beoordeeld is voor een studieonderdeel, geldt het
hoogst behaalde resultaat.
2. Beoordelingen van studieonderdelen blijven onbeperkt geldig. In afwijking hiervan kan de
Examencommissie, m.b.t. een studieonderdeel, waarvan het tentamen langer dan 6 jaar geleden
is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt
toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen.

4.3 Fraude bij de tentamens (WHW 7.12 lid 4)
4.3.1 Definitie van fraude
Onder fraude wordt verstaan:
1. Het bij tentamens gebruik maken van meer of andere hulpmiddelen dan die waarvan de docent
vóór het tentamen schriftelijk heeft bekendgemaakt dat ze waren toegestaan.
2. Het bij tentamens gebruik maken van hulpmiddelen of hulp waarvan de student wist of behoorde te
weten dat zij niet waren toegestaan. Onder de in de vorige zin bedoelde hulp of hulpmiddelen
vallen in ieder geval:
− Afkijken, al dan niet: met behulp van spiekbriefjes; door af te kijken bij andere deelnemers aan
het tentamen; door anderen af te laten kijken bij het tentamen; door tijdens een tentamen,
terwijl het werk nog niet is ingeleverd, in contact te treden met andere deelnemers aan het
tentamen.
− Valsheid in geschrifte.
3. Gedrag van studenten waarvan de docent vóór het afnemen van het tentamen schriftelijk heeft
bekendgemaakt dat hij/zij het als frauduleus beschouwt.
4. Plagiaat.

4.3.2 Maatregelen
1. Bij geconstateerde fraude legt de docent de volgende maatregel op: beoordeling van het gehele
tentamen met het cijfer 1. Dit geldt ook bij fraude bij een gedeelte van een tentamen.
2. De docent deelt de betrokken student schriftelijk mede dat hij/zij fraude heeft geconstateerd.
Tevens deelt de docent mede, dat de fraude zal worden gemeld aan de examencommissie die
gerechtigd is extra maatregelen op te leggen.
3. De docent meldt de geconstateerde fraude direct schriftelijk aan de examencommissie.
4. De examencommissie kan besluiten aanvullende maatregelen op te leggen. Daartoe behoren de
volgende:
− De examencommissie kan de student wegens fraude voor ten hoogste één jaar uitsluiten van
deelname aan het desbetreffende tentamen.
− Bij ernstige fraude zoals recidief fraudegedrag of beraamde fraude kan de examencommissie
de betrokken student(en) voor maximaal één jaar uitsluiten van deelname aan een of meer
tentamens.

4.3.3 Beroep bij fraude
Voor wat betreft bezwaar en beroep tegen een beslissing die in het kader van art. 4.3.2 zijn genomen,
is art. 3.8 van dit reglement van toepassing.
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5. DE EXAMENS
5.1 Algemeen
5.1.1 De examencommissie
Bij faculteitsreglement heeft de decaan een Bachelor examencommissie (BEX) ingesteld ten behoeve
van het afnemen van het propedeuse- en bachelorexamen en ten behoeve van de organisatie en
coördinatie van de tentamens in de opleiding.

5.1.2 Samenstelling van de examencommissie.
De examencommissie is als volgt samengesteld:
− Een blokcoördinator, als voorzitter.
− Ten minste drie blok- of lijncoördinatoren van de opleiding, die daarvoor worden aangewezen
door de opleidingsdirecteur.
− De studieadviseur. Hij of zij heeft een adviserende stem in de vergaderingen.
− BOZ functioneert als griffier

5.1.3 De examenvergaderingen
1. De examenvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter. BOZ treedt op als griffier van
vergaderingen.
2. De data van de examenvergaderingen worden vermeld op het jaarrooster.
3. De termijnen waarbinnen inschrijving voor examens open staat worden door BOZ tijdig
gepubliceerd op de daarvoor bestemde plaatsen.
4. BOZ draagt er zorg voor, dat de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de vergaderingen tijdig
ter beschikking zijn.

5.1.4 De vaststelling van de examenuitslag
1. De uitslag van een examen wordt vastgesteld in een vergadering van de examencommissie. De
vergaderingen zijn besloten.
2. Indien over de uitslag gestemd wordt, wordt de beslissing genomen bij meerderheid van
uitgebrachte stemmen. Aan de stemming dienen ten minste 3 stemgerechtigde leden van de
examencommissie deel te nemen. Wanneer de meerderheid niet is behaald is de student
afgewezen.
3. De examenuitslag van het bachelorexamen worden gedateerd op de dag van het laatst behaalde
studieonderdeel dat deel uitmaakt van het examen.
4. De examenuitslag van het propedeutische examen wordt in de regel gedateerd op de dag van
examenvergadering.

5.1.5 Diploma en cijferlijst (WHW 7.11)
1. Indien een student een examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt hem/haar door of namens
de examencommissie een diploma uitgereikt. Het bachelordiploma wordt ondertekend door de
decaan en de opleidingsdirecteur; het propedeusediploma door de voorzitter van de
examencommissie.
2. Aan de geëxamineerde wordt bij de uitreiking van het diploma een afzonderlijke cijferlijst verstrekt.
3. Een student aan wie geen diploma kan worden uitgereikt en die meer dan één tentamen met goed
gevolg heeft afgelegd, ontvangt desgevraagd van de examencommissie een verklaring waarin in
elk geval de tentamens zijn vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd.
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5.2 Het propedeutische examen (WHW 7.10, lid2)
Indien de tentamens van de tot de propedeuse behorende studieonderdelen zijn afgelegd, is daarmee
het propedeutische examen afgelegd.

5.2.1 Het afnemen van het propedeutische examen
1. Ter vaststelling van de uitslag van het propedeutische examen wordt half september een
vergadering voor het propedeutische examen belegd.
2. Daarenboven is er een vergadering voor het propedeutische examen omstreeks januari. In deze
vergadering wordt vastgesteld welke studenten tussen augustus en januari hebben voldaan aan
de eisen voor het propedeutische examen.

5.2.2 De uitslag van het propedeutische examen
1. Een kandidaat is geslaagd indien hij/zij:
− op alle examenonderdelen van de propedeuse is beoordeeld
én
− ten hoogste éénmaal het onvoldoende cijfer 5 heeft behaald voor alle studieonderdelen die deel
uitmaken van de propedeuse en dat tegenover dit onvoldoende cijfer tenminste twee
compensatiepunten staan van vakken die gelden voor ditzelfde examen.
2. Indien een kandidaat niet is geslaagd, is hij/zij afgewezen.

5.2.3 Diploma-uitreikingen
De uitreikingen van het propedeusediploma vinden plaats in een openbare bijzondere zitting van de
examencommissie

5.3 Het bachelorexamen WHW (7.10 lid 2)
Indien de tentamens van de tot de opleiding behorende studieonderdelen zijn afgelegd, is daarmee
het bachelorexamen afgelegd.

5.3.1 Toelating tot het bachelorexamen (WHW 7.13 lid 2r)
Een student wordt in elk geval toegelaten tot het bachelorexamen als hij/zij is geslaagd voor het
propedeutische examen van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde van de faculteit. De
examencommissie kan ook andere studenten toelaten op grond van elders geleverde
studieprestaties.

5.3.2 Aanmelding bachelorexamen
1. Een student die wenst deel te nemen aan het bachelorexamen dient zich daarvoor uiterlijk vier
weken voorafgaand aan de desbetreffende examenzitting bij BOZ aan te melden op het daartoe
bestemde formulier. Nadere regelingen hiervoor worden door of namens de opleidingsdirecteur
jaarlijks bekend gemaakt tegelijk met het jaarrooster.
2. Beoordelingsmededelingen t.b.v. het bachelorexamen kunnen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand
aan de vergadering van de examencommissie bij BOZ worden ingeleverd

5.3.3 Het afnemen van het bachelorexamen
1. Ter vaststelling van de uitslag van het bachelorexamen wordt viermaal per jaar een vergadering
van de examencommissie belegd: in of omstreeks januari, maart, juni en september.
2. Een student, die op het moment van aanmelding studieonderdelen in zijn/haar
bachelorprogramma heeft opgenomen waarvoor hij/zij nog geen beoordeling heeft ontvangen, of
waarvan de resultaten niet aan de eisen voldoen, wordt daarvan zo spoedig mogelijk na
aanmelding door BOZ op de hoogte gesteld.
3. Een student kan zich tot uiterlijk één dag voor de examenvergadering terugtrekken voor het
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examen.

5.3.4 De uitslag van het bachelorexamen (WHW 7.10)
1. Een student is geslaagd voor het bachelorexamen als hij/zij is:
− op alle examenonderdelen van de bacheloropleiding na de propedeuse is beoordeeld.
− ten hoogste één vijf als onvoldoende cijfer heeft behaald voor de overige studieonderdelen van
de bacheloropleiding na de propedeuse en dat tegenover dit onvoldoende cijfer ten minste twee
compensatiepunten staan van vakken die gelden voor ditzelfde examen.
2. Een student die niet is geslaagd, is afgewezen.
3. De uitspraken van de examencommissie en de resultaten van gehouden stemmingen worden
vastgelegd in het verslag van de vergadering.

5.3.5 Uitzonderlijke bekwaamheid in de bacheloropleiding
1. Bij uitreiking van het bachelordiploma kan door de examencommissie het judicium "met lof”
worden verleend.
2. Noodzakelijke voorwaarden voor verlening van het judicium is een minimaal cijfergemiddelde 8,0
voor de studieonderdelen na de propedeuse.
3. Een eenmaal verleend bachelordiploma kan later niet worden vervangen door een diploma
voorzien van het judicium "met lof".

5.3.6 Diploma-uitreikingen bachelordiploma
1.
2.

3.

De uitreikingen van het bachelordiploma vinden plaats tijdens een openbare bijzondere zitting
van de examencommissie.
Het bachelordiploma wordt aan de student persoonlijk uitgereikt, tenzij de examencommissie
hem/haar, na een gemotiveerd schriftelijk verzoek van hem/haar toestaat, het diploma op een
andere wijze in ontvangst te nemen.
Aan het diploma wordt een overzicht toegevoegd met daarop vermeld de tot het examen
behorende onderdelen uit de opleiding na de propedeuse. Daarenboven worden eventueel de
niet tot het examen behorende studieonderdelen vermeld, mits die onderdelen met goed gevolg
zijn afgelegd.
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6. KWALITEITSZORG
6.1 Doelen
1. De kwaliteitszorg van de opleiding Technische Geneeskunde is gericht op enerzijds verbetering
van het onderwijs en anderzijds op het afleggen van verantwoording over de opleiding aan de
faculteit, de universiteit en de maatschappij. De verantwoordingsfunctie valt op te splitsen in
externe en interne verantwoording. Externe verantwoording betekent het verschaffen van
evaluatieresultaten aan organen buiten de faculteit. Te denken valt hier aan het College van
Bestuur, de Onderwijsinspectie, visitatiecommissies en accreditatieorganen.
2. Bij interne verantwoording worden de evaluatieresultaten verzameld met het oog op
onderwijsontwikkeling, waarbij de uitkomsten op hoofdlijnen een beeld geven van de bestaande
onderwijspraktijk of bepaalde trends daarin. Hierbij wordt dan verantwoording afgelegd aan de
Curriculumcommissie, de Faculteitsraad en aan studenten en docenten.
3. De nadruk bij de opleiding Technische Geneeskunde zal liggen op de verbeteringsfunctie. Daarbij
dienen evaluatieactiviteiten direct aanknopingspunten op te leveren om het onderwijs en de
organisatie daarvan te verbeteren.

6.2 Kwaliteitsproces
1. De kwaliteitszorg is een cyclisch proces, op basis van een kwaliteitscirkel met de elementen
planning, uitvoering, evaluatie en verbetering (plan-do-check-act). Deze werkwijze geschiedt op
de volgende niveau's:
− Opleidingsniveau
− Fase van de opleiding (Propedeuse, Bachelor, Master)
− Jaarniveau
− Blok- en Lijnonderwijsniveau
2. Voor elk niveau zal in de opstartfase van de opleiding een beschrijving van de te beoordelen
aspecten worden gemaakt. Ook zullen de belangrijke evaluatievragen voor elk niveau worden
gedefinieerd, aan de hand van de doelen van het betreffende niveau. Hierbij worden zowel
vragen over de inhoud van het onderwijs als de organisatie van het onderwijs gesteld.
3. De evaluaties zullen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

6.3 Organisatie
1. De opleidingsdirecteur is primair verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding en
daarmee voor de kwaliteit van de opleiding en de borging daarvan. De opleidingsdirecteur geeft
de kwaliteitszorg vorm, wijst taken en verantwoordelijkheden op dit gebied aan en legt
verantwoording hierover af aan de decaan van de faculteit.
2. Het kwaliteitszorgproces van Technische Geneeskunde haakt aan bij het proces van andere
opleidingen in de Universiteit.
3. Binnen de opleiding zal een aantal personen en organen een belangrijke rol spelen in de
kwaliteitszorg. Hieronder worden deze organen genoemd, met daarbij de taken van deze organen
in de organisatie van de kwaliteitszorg.

6.3.1 Opleidingscommissie (OLC)
De opleidingscommissie Technische Geneeskunde (artikel 26 WHW 9.18)
1. Voor de opleiding Technische Geneeskunde wordt door de decaan een opleidingscommissie
ingesteld.
2. De opleidingscommissie van de opleiding bestaat uit zes leden en is voor de helft samengesteld
uit personeelsleden en voor de helft uit de voor de opleiding ingeschreven studenten.
3. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de decaan. De student-leden
worden voorgedragen door de studenten vertegenwoordigingscommissie SVC.
4. De opleidingscommissie kiest uit zijn midden een voorzitter en, indien gewenst, een
vice-voorzitter en secretaris.
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5. De zittingstermijn van de leden van de opleidingscommissie bedraagt voor wat betreft de
personeelsleden twee jaar en voor wat betreft de studenten één jaar. Zij zijn herbenoembaar.
6. De opleidingsdirecteur neemt met adviserende stem deel aan de vergaderingen van de
opleidingscommissie.
Artikel 27. De taken van de opleidingscommissies (WHW 9.18)
1. De opleidingscommissie heeft tot taak
− advies uit te brengen over de OER.
− het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER.
− het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en
− de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.
2. Alvorens advies uit te brengen wordt de opleidingscommissie in de gelegenheid gesteld in ieder
geval overleg te voeren met de opleidingsdirecteur en, indien de commissie dat wenselijk acht,
met de decaan.
3. De opleidingscommissie wordt door de opleidingsdirecteur c.q. de decaan zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis gesteld van de wijze waarop aan uitgebrachte adviezen gevolg is gegeven.

6.3.2 Curriculumcommissie (CC)
De Curriculumcommissie Technische Geneeskunde
1. Voor de opleiding Technische Geneeskunde wordt door de decaan een Curriculumcommissie
ingesteld.
2. De Curriculumcommissie van de opleiding bestaat uit:
−
de voorzitter, medicus;
−
vier leden, elk een andere technologische discipline vertegenwoordigend;
−
wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut;
−
een medicus en tevens blokcoördinator;
−
de curriculumcoördinator;
−
een staflid;
−
de opleidingsdirecteur.
3. De leden van de Curriculumcommissie worden benoemd door de decaan.
4. De zittingstermijn van de leden van de Curriculumcommissie bedraagt drie jaar. Zij zijn
herbenoembaar.
5. De Curriculumcommissie heeft tot taak:
−
het curriculum mede te ontwikkelen;
−
advies uit te brengen over het Onderwijs- en examenreglement;
−
het jaarlijks beoordelen van het Onderwijs- en examenreglement;
−
het desgevraagd of uit eigen beweging advies te geven aan de opleidingsdirecteur en de
decaan over alle zaken betreffende het onderwijs en de organisatie daarvan in de opleiding

6.3.3 Evaluatie en Kwaliteitszorg Commissie (EKC)
1. Ten behoeve van de evaluatie van het gegeven onderwijs in de opleiding stelt de
opleidingsdirecteur voor elk onderwijsjaar een Evaluatie en Kwaliteitszorg Commissie (EKC) in.
Deze commissie heeft tot taak de evaluaties van het onderwijs en organisatie daarvan te uit te
voeren. Hiertoe wordt in samenspraak met de opleidingsdirecteur en de CC een jaarplan
opgesteld, met duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden.
2. De EKC rapporteert de bevindingen van de diverse evaluaties aan de opleidingscommissie.
Hierin wordt nadrukkelijk zowel de informatie van de studenten als van de docenten opgenomen.
Naast het trekken van de conclusies heeft de EKC ook de mogelijkheid aanbevelingen te doen. In
het overleg tussen OLD en OLC komen de rapporten en aanbevelingen van de EKC aan de orde.
3. De EKC is als volgt samengesteld:
− Een voorzitter: een blok- of lijncoördinator
− Een secretaris: de secretaresse van de opleiding Technische Geneeskunde
− Docentleden: bij blokevaluatie de voltallige blokcommissie (blokcoördinator,
onderwijsontwikkelaars en de uitvoerende docenten), bij lijnevaluaties de lijndocent en bij
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jaarevaluaties alle blokcoördinatoren.
− Drie student-leden van de SVC.
− Overige leden: de curriculumcoördinator en bij een jaarevaluatie stafmedewerkers indien van
toepassing.
4. Al het onderwijs, blok en lijn wordt binnen zes weken na realisatie geëvalueerd door de EKC. Deze
evaluatie wordt genotuleerd.

6.3.4 Studenten Vertegenwoordiging Commissie (SVC)
1. De studenten hebben projectgroepen van elk maximaal acht studenten. Per groep wordt het
onderwijs geëvalueerd middels standaard vragenlijsten. Elke groep vaardigt 1 lid af in de SVC.
2. De vergadering van de SVC wordt voorgezeten door de commissaris Onderwijszaken van de
studievereniging. Voorafgaand aan de vergadering van de EKC comprimeert de vergadering de
opmerkingen van de leden tot één document.
3. Dit document wordt door de student-leden van de EKC tijdens de vergadering als het studenten
standpunt ingebracht en toegelicht.

6.3.5 Andere overlegorganen
Naast deze concrete organen, zal binnen de opleiding een aantal overleggen plaatsvinden dat
duidelijk een functie heeft in de organisatie, maar geen concreet orgaan behoeft. Zo zal regelmatig
een informele bijeenkomst van (alle) bij de opleiding betrokken docenten worden gehouden, om over
zaken rond de opleiding te discussiëren. Ook zal in de opstartfase regelmatig worden overlegd met
een groep van potentiële werkgevers van de afgestudeerden, met als doel dat deze reflecteert op
ontwikkelingen in het vakgebied en de consequenties daarvan voor de opleiding. Op het moment dat
duidelijk wordt op welke plekken de afgestudeerde precies terecht zullen komen (na 6 jaar), kan
hiervoor een meer permanente structuur worden gekozen, of door middel van regelmatige peilingen,
of door het creëren van een vaste groep werkgevers.

6.4 Werkwijze
6.4.1 Jaarlijkse cyclus
1. Daar de activiteiten zowel gericht zijn op het verbeteren van het proces, als op de verantwoording
van het onderwijs, loopt de organisatie van de kwaliteitszorg in de pas met de verschillende
momenten van verantwoording aan de UT. Zo vindt in het voorjaar (mei) de verantwoording
plaats van het afgelopen kalenderjaar van de faculteiten aan het College van Bestuur. In het
najaar worden de jaarplannen van de faculteiten voor het komende kalenderjaar vastgesteld en
eveneens met het universitair bestuur besproken. De opleiding stelt voorafgaand aan deze
overleggen het jaarplan op en legt op facultair niveau verantwoording af.
2. In de periode mei-juni zal een jaarlijkse cyclus worden gestart, waarbij de verschillende evaluaties
de basis vormen van voornemens voor het kalenderjaar daarop. Hierbij wordt bekeken welke
wijzigingen in de onderwijs of de organisatie van het onderwijs moeten worden doorgevoerd en
welke vernieuwingsprojecten zullen worden uitgevoerd. Dit vormt input voor het jaarplan van de
faculteit dat in het najaar gereed dient te zijn.
3. Op hetzelfde moment worden ook de voorbereidingen voor het komend studiejaar afgesloten. Zo
wordt in mei de roosters voor het komend studiejaar vastgesteld en het studentenstatuut. De
voorlichting voor aankomende studenten en andere activiteiten, zoals evaluaties, voor het
komend studiejaar gepland.

6.4.2 Instrumenten
In de uitvoering van de kwaliteitscyclus wordt een groot aantal instrumenten ingezet, die zijn
georganiseerd op opleiding, facultair en universitair niveau.
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6.4.3 Kwaliteitscirkel
De jaarcirkel van kwaliteitszorg wordt beschreven in een document. In dit document wordt een
uitwerking gegeven van de kwaliteitscirkel (plan-do-check-act). De aard van activiteiten, planning en
verantwoordelijken wordt jaarlijks door de opleiding vastgesteld. De kwaliteitscirkel is één van de
uitgangspunten van de jaarplanning van de opleiding.

6.4.4 Evaluatie-instrumenten
De opleiding zal de volgende evaluaties uitvoeren:
Niveau

Evaluatie

Frequentie

Actor

Bloken
Lijnonderwijs

Blok- en Lijnevaluatie
(samenhang, rendementen, inhoud,
competenties)

Binnen 6 weken na
afloop van het blokof lijnonderwijs

EKC,

Jaar

Jaarevaluatie
(rooster, planning, samenhang blokken,
organisatie)
Propedeuse- / bachelorevaluatie
(competenties, doelen, rooster,
rendement)
Curriculumevaluatie
(P+bachelorfase)
W.O.-monitor
Alumni-groep
Werkgeverspeiling
Instroomonderzoek
Studententevredenheidspeiling

Na afloop van elk
jaar, eind september.

OLC,
EKC,
BOZ
EKC

Studiefase

Curriculum

Algemeen

Eens per drie jaar

Eens per 3 jaar
Eens per 2 jaar
Regelmatig
Regelmatig
Regelmatig
Eens per 2 jaar
Eens per 3 jaar

EKC
UT

UT
UT

6.4.5 Evaluatiedoelen
Uitgaande van de doelen en eindtermen van de opleiding, worden voor elk jaar, semester, blok en vak
specifieke doelen gesteld. Deze doelen behelzen de competenties die de student verwerft en de
organisatie van het onderwijs in het algemeen.

6.4.6 Overige evaluaties
Naast deze evaluaties, die opleidingsspecifiek zijn, zal door de opleiding een aantal andere evaluaties
gebruikt worden. Deze zijn op universitair niveau ontwikkeld.
− Instroomonderzoek: onderzoek onder recent ingestroomde studenten
− Studenten tevredenheids onderzoek: dit onderzoek wordt op dit moment ontwikkeld en zal eens
per drie a vier jaar universiteitsbreed onder derdejaars bachelor-studenten worden afgenomen.
− W.O.-monitor
− Werkgeverspeiling: dit onderzoek zal worden afgenomen op het moment dat de opleiding
afgestudeerden kent. Dit op telefonische of schriftelijke wijze of via interviews of
groepsbijeenkomsten geschieden.

6.4.7 Accreditatiecyclus
De opleiding gaat voor zowel de bachelor- als de masteropleiding uit van elk een drie-jarige cyclus
met regelmatige evaluaties en daaruit voortvloeiende acties. Afhankelijk van de noodzakelijkheid,
omvang en kosten van de evaluaties en instrumenten worden activiteiten vaker en minder frequent
gepland. In elk geval is de opleiding voor de eerste maal zes jaar na de start van de opleiding
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geaccrediteerd.

6.4.8 Performance-indicatoren
Performance-indicatoren spelen een belangrijke rol bij het management van de opleiding. De
performance-indicatoren geven cijfermatig de stand van zaken weer van rendementen, instroom, etc.
De streefdoelen hiervoor worden per jaar getoetst. Op UT-niveau is een set van performanceindicatoren ontwikkeld die ingaat op verschillende onderdelen van onderwijs, onderzoek, personeel
en financiën. Naast deze indicatoren zal de opleiding ook een eigen set gebruiken, die ingaat op een
aantal opleidingsspecifieke onderdelen, zoals stageplekken, vakrendementen etc. Deze management
informatie is samen met de inhoudelijke evaluaties de basis voor het verbeteringsproces en de
verantwoording van activiteiten.

6.4.9 Docent-assessment
Kwaliteitszorg vormt een integraal onderdeel van de organisatie van de opleiding. Resultaten van
evaluaties zijn dus input voor het personeelsbeleid. De docenten worden uitgenodigd voor een
persoonlijk gesprek met de opleidingsdirecteur, waarin hun onderwijskwaliteiten besproken zullen
worden.

6.5 Studeerbaarheid.
1. Als signaalfunctie voor de studeerbaarheid van de opleiding wordt voor elke studiefase een
criteriumgroep gedefinieerd. Voor zo'n groep worden eisen gesteld aan het minimale, gemiddelde
slaagpercentage voor de tentamens, waarbij rekening wordt gehouden met de gerealiseerde
gemiddelde tijdsbesteding van de groep voor het onderwijs.
2. Voor de criteriumgroepen wordt gestreefd naar een gemiddeld slaagpercentage per tentamen van
ten minste 75 % bij een gemiddelde tijdsbesteding per studieonderdeel van ten minste 80 % van
de nominale studielast.

6.6 Studiebegeleiding
1. Ten behoeve van de studiebegeleiding stelt de opleidingsdirecteur een studieadviseur aan. Deze
heeft als taak om enerzijds de studenten individueel te adviseren over alle aspecten van hun
studie en anderzijds de opleidingsdirecteur in te lichten over de studievoortgang van de studenten.
2. De grote tweede taak van de studieadviseur is om de ontwikkeling van het professionele gedrag
van de student te volgen in overleg met de docent attitudeonderwijs. Hiervoor wordt een nulmeting
gedaan in jaar 1 in de vorm van een observatie. De opleiding heeft een studentvolgsysteem
ontwikkeld.
3. De studieadviseur houdt zich gedurende het eerste, tweede en derde verblijfsjaar op de hoogte
van de vorderingen van de aan hem/haar toegewezen studenten en geeft hun gevraagd of
ongevraagd advies.
4. De studieadviseur adviseert de examencommissie over te nemen beslissingen die de individuele
studenten aangaan; daarbij zullen zij de door studenten gegeven informatie als vertrouwelijk
beschouwen.

6.7 Studieadvies en studievoortgang
1. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de propedeutische fase wordt iedere student
schriftelijk geadviseerd over de voortzetting van de studie, als bedoeld in artikel 7.8b van de wet.
Het advies is ondermeer gebaseerd op de behaalde studieresultaten en wordt namens het college
van bestuur uitgebracht door de opleidingsdirecteur, gehoord de examencommissie.
2. De opleidingsdirecteur draagt er zorg voor, dat ten minste eenmaal per jaar aan elke student een
overzicht verschaft wordt van de door hem/haar gerealiseerde studievoortgang.
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7. Calamiteiten
7.1 Regelingen betreffende calamiteiten
4. Het College van Bestuur of namens deze de gebouwbeheerder stelt vast of er sprake is van een
(dreigende) calamiteit.
5. Zodra dit is vastgesteld, wordt (een deel van) het gebouw ontruimd volgens de daarvoor geldende
procedures
6. indien zich calamiteiten voordoen of dreigen voor te doen tijdens of kort voor een tentamen geldt
het volgende: indien er een calamiteit is te verwachten voor aanvang van een tentamen, wordt het
tentamen uitgesteld met onmiddellijke ingang. De verantwoordelijke vakdocent stelt in overleg
met de opleidingsdirecteur en/of BOZ een nieuw tentamentijdstip vast. Het nieuw vastgestelde
tentamenmoment, dat binnen een maand plaatsvindt (de vakantiemaanden niet meegerekend) is
bindend. Dit wordt binnen drie werkdagen nadat het gebouw weer is vrijgegeven bekendgemaakt
via de gebruikelijke media.
7. Indien er een calamiteit plaatsvindt of is te verwachten tijdens een tentamen dient er, als volgt te
worden gehandeld:
1. de aanwezigen dienen op last van de verantwoordelijke instantie of surveillant direct
de tentamenzaal te verlaten.
2. al het tentamenwerk wordt als ongeldig gekwalificeerd en dient te worden
overgedaan.
8. indien het bovenstaande gebeurt voor een college of practicum, wordt in overleg met de
verantwoordelijke een nieuw college of practicumtijdstip vastgesteld en via de gebruikelijke media
verspreid.
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8. Faciliteiten
8.1 Bibliotheek
In de centrale universiteitsbibliotheek is een omvangrijke collectie met voor de opleiding relevante
literatuur aanwezig. Zonodig kan gebruik worden gemaakt van de bibliotheken van het Universitair
Medisch Centrum te Nijmegen en van het ziekenhuis te Enschede het Medisch Spectrum Twente.
Daarnaast beschikt de Universiteit Twente over zeer vele digitaal beschikbare tijdschrift
abonnementen.

8.2 Multifunctionele ruimten
Elke jaargang heeft de beschikking over een eigen multifunctionele ruimte waarin al het onderwijs kan
plaatsvinden. Door flexibele tussenwanden en verrijdbare tafels en stoelen is de inrichting van de zaal
elk moment naar behoefte te wijzigen in opstellingen voor hoorcolleges of werkgroepen. De student
kan de gehele werkdag terecht in deze ruimte.
De ruimte beschikt over moderne audiovisuele middelen. In de vloer zijn putten aangebracht met
stopcontacten, zodat de student zijn laptop doorlopend van stroom kan voorzien.
Daarbij heeft elke student een eigen locker met wederom een stopcontact, zodat de laptop opgeladen
kan worden.
De opleiding voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het voorkomen van RSI getinte
klachten, door afgestemd meubilair, losse toetsenborden, laptopstandaarden en adequate voorlichting
aan het begin van het eerste studiejaar ter beschikking te stellen.
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9. Slot en invoeringsbepalingen
9.1 Aard van deze regeling, bevoegdheden
1.

2.

Deze regeling is het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut als bedoeld in WHW art.
59 van de wet. Het bevat tevens de regelingen behorend bij de onderwijs- en examenregeling
als bedoeld in WHW art. 7.13 van de wet, alsmede regels en bepalingen vanwege de
examencommissies als bedoeld in WHW art. 7.10 t/m 7.12 van de wet.
De bevoegdheden met betrekking tot vaststelling en medezeggenschap van de onderscheiden
artikelen in deze regeling zijn samengevat in bijlage A.

9.2 Wijziging van de regeling
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan per afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar kunnen alleen worden aangebracht
indien de belangen van studenten hierdoor niet worden geschaad.

9.3 Bekendmaking
1. De decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling en van wijzigingen daarvan.
2. De regeling wordt voor belanghebbenden via het UT-net en bij BOZ verkrijgbaar gesteld.

9.4 Hardheidsclausule
Indien toepassing van bestaande artikelen uit deze regeling tot onbedoelde en onredelijke
beslissingen mochten leiden, kan daartegen beargumenteerd bezwaar worden aangetekend bij de
bevoegde instantie. Deze zal de argumentatie in overweging nemen en de decaan zonodig adviseren
te effectueren dat de bedoelde beslissingen worden herroepen.

9.5 Inwerkingtreding
Dit opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut van de bacheloropleiding Technische
Geneeskunde is vastgesteld door de decaan Technische Natuurwetenschappen op september 2004.
Voorafgaand aan vaststelling van deze regeling of een wijziging ervan is het besproken door de
Opleidingscommissie, de Faculteitsraad en de examencommissie.

9.6 Aanhaling
Deze regeling kan worden aangehaald als het Opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut
van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde, kortheidshalve SSUT/BaTG en – voorzover het
gedeelten betreft die betrekking hebben op het gestelde in de WHW art. 7.13 van de wet –, als de
Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde, kortheidshalve
OER/Ba-TG.
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10. Bijlage A De bacheloropleiding Technische Geneeskunde
Omdat de opleiding in ontwikkeling is zullen veranderingen in het curriculum mogelijk zijn.
Artikel A1 - Het eerste studiejaar, de propedeuse (B1)
De studieonderdelen van het propedeutisch examen zijn:
De verplichte studieonderdelen
Vakcode
330011
330012
330013
330014
151250
156082

Naam
Inleiding Technische Geneeskunde
Anatomie vd systemen en beeldvorming
Moleculaire Celbiologie, Biochemie en Genetica
(Patho)Fysiologie & Immunologie 1
Modellen en Systemen
Signaalanalyse

330004
Stage 1e jaar: de patient
330016
Endocriene Systeem
330017
(Patho)Fysiologie & Immunologie 2
161310
Filosofie van het medisch technisch handelen
211041
Inleiding Computergestuurde Toepassingen
330009
(V)aardig Communiceren en Professioneel gedrag 1
Totaal propedeuse

ECTS
1
5
7
7
6
4
3
10
6
3
3
3
60

Artikel A2 - Het tweede studiejaar (B2)
De studieonderdelen van het tweede studiejaar zijn:
a. De verplichte studieonderdelen
Vakcode
330021
330220
330230
151086
153120

Naam
Cardiovasculaire Systeem
Respiratoire Systeem
Neurale Systeem
Vectoranalyse
Statistiek

330240
Bewegingsapparaat
330250
Stages 2e jaar: de organisatie
330260
Spijsverteringsstelsel
331000
Medische Techniek Ethiek
411213
Gezondheidsrecht
330010
(V)aardig Communiceren en Professioneel gedrag 2
Totaal tweede studiejaar

ECTS
7
7
7
4
5
11
3
7
3
3
3
60
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Artikel A3 - Het derde studiejaar (B3)
De onderdelen van het derde studiejaar zijn:
a. De verplichte studieonderdelen
Vakcode
211042
330320
330330
33??
15??
330340

Naam
COmmunication and DAta Management
Zintuiglijk Systeem
Stage 3e jaar: de Arts
Epidemiologie
Medical Technology Assessment
Urogenitale Systeem

ECTS
4
9
3
4
3
7

16??
BBT
33??

Filosofie en Ethiek
Medisch Recht
(V)aardig Communiceren en Professioneel gedrag 3

3
3
3

Keuzeblok 1
Keuzeblok 2
MDO (Bacheloropdracht)

4
4
13

Totaal derde studiejaar

60
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