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Jaarverslag OpLeidingsCommissie Technische Geneeskunde 20192020
1.

Samenstelling OLC-TG
1.1. Docentleden:

Anne Leferink (voorzitter)
Bregje Hessink-Sweep (tot 1 april 2020)
Erik Groot Jebbink
Cindy Lammertink
Rian Haarman-Linde (vanaf 1 april 2020)

1.2. Studentleden:
Johanneke ten Broeke (vice-voorzitter, M1-MSS)
Koen van der Veen (B3)
Lotte Rijken (M1-MII)
Myrna van Veen (B2)

1.3. Toehoorders:
Anique Bellos-Grob en Paul van Katwijk - BEX
Nicolien Heikens - Onderwijscommissaris Paradoks
Joek van der Zwaan - SVC bachelor
Deborah Zagers – SVC-master (tot 1 februari 2020)
Kevin Klein Gunnewiek – SVC-master (vanaf 1 februari 2020)
Wendy Bolster – BOZ (voorbereiding OLC vergaderingen)
Nan Lubbers - Notulist

2.

Bijeenkomsten

Er is zeven keer vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Hiervan kan kennis worden genomen via
de notulen van de bijeenkomsten, die opgevraagd kunnen worden bij de voorzitter.

3.

Contact met het opleidingsmanagement

In de bijeenkomst van oktober vond de jaarlijkse ontmoeting met mw. dr. H. Miedema,
(opleidingsdirecteur) plaats. Zij heeft een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen: (i)
verbeteren samenhang onderdelen binnen modules, (ii) beoordelingsschema’s en toetsen (ii) inzet van
peerreviews t.b.v. feedback op projecten. Voor een verslag van de discussies kunnen de notulen van
28 oktober worden geraadpleegd.
Incidenteel heeft een afgevaardigde van de OLC deelgenomen aan het onderwijsoverleg (OO) met o.a.
het opleidingsmanagement. Zodoende waren we als OLC tijdig geïnformeerd over o.a. wijzigingen in
het OER en plannen voor de toekomst.

4.

Kwaliteitszorghandboek

Het kwaliteitszorghandboek is na enkele opmerkingen en adviezen en minimale wijzigingen t.o.v. vorig
jaar in december door de OLC geaccordeerd.

5.

Huishoudelijk regelement

Er is op moment van schrijven nog geen huishoudelijk reglement per september 2020 vastgesteld.
Vooralsnog blijft het HR van het jaar 2019/2020 van kracht.

6.

Studentenvertegenwoordigingscommissie (SVC)
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De algemene voorzitters van de SVC gaven per OLC bijeenkomst een overzicht van de belangrijkste
punten uit recente module evaluaties en de bijbehorende trends t.o.v. de vorige jaren en modules.
Indien nodig werd op verzoek van de SVC vertegenwoordiger, die als toehoorder zitting heeft in de
OLC, een ter tafel gebracht onderwerp besproken.

7.

OCW gelden t.b.v. kwaliteitsverbetering

Vanwege het afschaffen van de basisbeurs is er geld vrijgekomen dat gebruikt dient te worden ter
kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor studenten, de zogenoemde OCW gelden. Voor het
academisch jaar 2019/2020 heeft er in juli 2019 een bijeenkomst plaatsgevonden met de
portefeuillehouder onderwijs TNW waarbij de OLC’s input mochten leveren. In september 2019 is er
vanuit het FB een plan gepresenteerd en heeft de FR alle OLC’s om advies gevraagd. Helaas is het
advies van de OLC-TG wel op tijd aangeleverd maar niet op tijd bij de FR en het FB onder ogen gekomen
en dus ook niet meegenomen in de herziening van de plannen. Diverse andere OLC’s zijn ook niet in
de gelegenheid geweest om tot een advies te komen. Al niettemin zijn de ingediende plannen
geaccordeerd en zijn afgelopen jaar de eerste doelstellingen al gerealiseerd. Het FB en het FR is door
onze OLC dringend verzocht de communicatie over de OCW gelden transparanter en tijdiger ten uitvoer
te brengen. In opvolging van dat verzoek heeft er in juli 2020 weer een bijeenkomst plaatsgevonden
met leden van het FB, de FR en vertegenwoordigers van diverse OLC’s.

8.

Samenhang binnen modules

Door een verandering in het Twents Onderwijs Model (TOM 2.0), werd het afgelopen jaar mogelijk om
in de bachelor onderwijseenheden kleiner dan 15 EC te hanteren. De OLC heeft hierover geadviseerd
om onderwijs geïntegreerd aan te bieden in eenheden van 15 EC, en tegelijkertijd de mogelijkheid te
laten bestaan om behaalde subonderdelen binnen de module onbeperkte houdbaarheid te geven mits
de module met een 5.0 of hoger is afgerond. Alleen in de modules met stages bestaan de modules uit
meerdere onderwijseenheden. De grotere focus op samenhang binnen de modules waarbij het project
of de patiëntcasus een nog duidelijkere rode draad vormen, zorgt er ook voor dat de beoordeling van
de module mogelijk meer geïntegreerd plaats gaat vinden. De OLC heeft aangegeven dat hierbij
belangrijk is studenten goed te begeleiden indien er andere manieren van toetsing ontstaan en om te
waarborgen dat studenten nog steeds alle lesstof tot zich nemen.

9.

Meerjarenplan

Op de OLC-dag op 2 juli 2019 is een meerjarenplan voor de OLC opgesteld. Dit meerjarenplan betreft
een ‘werkdocument’ dat is opgesteld op basis van ambities. Voor iedere ambitie zijn activiteiten en een
tijdsplanning gedefinieerd. Voor het jaar 2020/2021 zijn de verschillende doelstellingen in het
meerjarenplan aan OLC-leden gekoppeld die de uitvoer van de bijbehorende plannen moeten monitoren
of realiseren. Het meerjarenplan is openbaar in te zien via de website van de OLC.
Voor inzage in de activiteiten gekoppeld aan het meerjarenplan kan contact worden opgenomen met de
voorzitter van de OLC. De ambities hebben in grote lijnen betrekking op de volgende onderwerpen.
•
•
•

•
•
•

Verbeteren van continuïteit binnen de OLC (kennisoverdacht)
Verbeterde communicatie met andere commissies en organen: RF, OLD, SVC, Docenten
en Studenten
Meer aandacht voor gang van zaken in de Master TM
o Organisatie en kwaliteitscontrole stages
o Beoordelingsproces M2 en M3 in kaart brengen
o Samenwerking master SVC intensiveren
o Monitoren in hoeverre ‘interventions’ voldoende belicht worden in de mastertrack MII.
Meer aandacht voor docentbelangen in het opstellen van adviezen
Kwaliteit van beoordeling en feedback op projecten en producten (verslagen,
presentaties) monitoren en aansporen tot het geven van individuele feedback.
Het curriculum meer op leerlijn niveau beoordelen i.p.v. op vakniveau of moduleniveau
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Lijst afgegeven adviezen 2019-2020

1.

Adviesvraag

Afgegeven advies

Advies
OLC
op
Quality Agreements

“Unfortunately, as program committee we are not
able to give consent on the ‘plans’ as presented.
We hope that the Faculty Council and Faculty
Board will continue to discuss and evaluate the
plans with all the program committees and
program managements of TNW.”
Note: Voor een uitgebreide toelichting mag de
brief bij de voorzitter van de OLC worden
opgevraagd
Voor B2 en B3 gaat de OLC akkoord dat sommige
herkansingen in de zomer zijn maar dan moeten
die herkansingen het liefst wel voor eind juli zijn
ingepland. Verder staan er nog wat fouten in de
het schema.
“De OLC heeft kennisgenomen van het algemene
deel van het Onderwijs en Examenreglement en
de bijbehorende opleidingsspecifieke deel voor
de bachelor TG en de master TM.
De OLC-TG besluit:
• positief in te stemmen over de de
opleidingspecifieke bijlage van de OER
bachelor TG en
• positief in te stemmen over de de
opleidingspecifieke bijlage van de OER
master TM”

Aan Decaan TNW
Aan Faculteitsraad
BOZ-TG/wb/19.187

2.

Advies
planning
toetsen op verzoek
van Evelien van Dijk

3.

Advies OLC m.b.t.
opleidingsspecifieke
deel OER
Aan Faculteitsraad
(HvdH) en OLD-TG

BOZ-TG/wb/20.097

Er wordt positief geadviseerd over het weergeven
van de leerlijnen in de OER. Het advies is wel dat
de rode draad van het project minder expliciet
wordt weergegeven. In plaats daarvan wordt er in
het curriculum een blokje met “patiëntcasus”
overdwars geplaatst en wordt de rode draad
tekstueel in artikel 6.3 uitgelegd. Verder zou het
gehele kleurenschema uit de OER kunnen worden
gehaald. De legenda van dat schema kan wel
worden uitgewerkt in artikel 6.3 van de OER. In elk
moduleboeken kan de legenda vervolgens worden
weergegeven, waarbij het voor elke module
ingevuld is. Het hele schema met de leerlijnen kan
dan op de site worden gezet.

Datum
afgegeven
advies
17
september
2019

Reactie

9
september
2019

EvD:
10
september
2019

14
2020

SK:
dank
voor positief
advies

mei

20 september
2019

