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1. Cijfermatig jaarbeeld 1e jaar TOM 

 
In dit hoofdstuk worden de uitval, de B1 rendementen, het bachelorrendement van BMT en de 
afgegeven BSA’s besproken.  
Het bronbestand voor de data is Osiris en het is genereerd op 3 oktober 2014. Waar relevant is als 
teldatum 1 oktober gebruikt.  
 

1. Uitval 

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat  

- de uitval <=6 mnd (periode voor 1-2) in cohort 2013 hoger is dan in voorgaande jaren 
- de uitval in het totale 1e jaar gestegen t.o.v.  de cohorten 2009-2012 
- de uitval in het B1 cohort 2013 lager is dan in de totale uitval in de cohorten 2009-2012.  

Het doel van TOM is dat de student snel op de juiste plek zit. De eerste twee modules moeten een 
goed beeld geven van de aard en inhoud van de opleiding zodat de student kan bepalen of de 
opleiding de juiste keuze was én of studiesucces een realistische verwachting is. De stijging van de 
uitval in het 1e jaar in cohort 2013 is conform de TOM-visie. Omdat de uitval in B2 en B3 nog 
onbekend zijn, kunnen er nog geen definitieve conclusies getrokken worden.  
 
Bij BMT, gestart als pilot in het studiejaar 2011-2012, is de uitval in B2 en B3 wel bekend. In 2009 lag 
de “uitval studenten in B2 en later” op 24%, in 2010 lag dit percentage op 17% en in 2011 lag dit 
percentage op 6%. Bij dit eerste volledige TOM cohort 2011-2012, lijkt de uitval inderdaad in het 
eerste jaar te hebben plaatsgevonden. Een voorbehoud moet gemaakt worden omdat de data van 
“B4 en verder” nog onbekend zijn.  
 
Tabel 1 is een beeld van de totale UT-cijfers. Op opleidingsniveau is ingezoomd of er opleidingen zijn 
waarbij de huidige 1e jaars uitval vergeleken met de totale uitval in de voorgaande vier jaren 
uitschieters vertonen. Dit is het geval bij twee opleidingen, te weten IBA en CW;  
 
- IBA;  in de cohorten 2009-2012 varieerde de totale bacheloruitval tussen de 29% en 37%, in 2013 
was de uitval in B1 43%.  
 
- CW: in de cohorten 2009-2012 was de uitval vrij constant en varieerde van 24% en 30%, in 2013 
was de uitval in B1 35%.   
 
  

UT Totaal
Cohort 2009 2010 2011 2012 2013

1499 100% 1787 100% 1755 100% 1673 100% 1758 100%
Termijn n % n % n % n % n %
<=6 mnd 120 8% 138 8% 141 8% 153 9% 209 12%
7 - 12 mnd 254 17% 206 12% 288 16% 280 17% 285 16%
13 - 24 mnd 100 7% 118 7% 80 5% 51 3% 0 0%
> 24 mnd 70 5% 65 4% 31 2% 0 0% 0 0%

Totaal: 544 36% 527 29% 540 31% 484 29% 494 28%
Bestemming:  
andere UT- 152 28% 85 16% 91 17% 101 21% 80 16%
Overige 392 72% 442 84% 449 83% 383 79% 414 84%
Tabel 1 Uitval Cohorten 2009-2013 Bron: MISUT rapport 5
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2. B1 rendement / Behaalde EC’s 

In deze paragraaf wordt het B1 rendement besproken van de afgelopen vijf jaar, door antwoord te 
geven op de volgende vragen.  
 

- Hoeveel studenten behalen nominaal het eerste jaar? 
- Hoe zijn de behaalde EC’s verdeeld over de studenten?  

Voor het aantal nominale studenten wordt gebruik gemaakt van het MISUT rapport P-rendementen 
voor de cohorten 2009-2012. Voor cohort 2013 wordt gekeken naar het UT rapport: Ranking 
Bacheloropleidingen.  

Instellingsbreed is een stijging van het B1/P rendement waarneembaar van 37% in 2012 naar 52% in 
2013 (tabel 2 en 2b). Ten opzichte van het instellingsbrede percentage van 52% zijn de opleidingen 
GZW, PSY en TG positieve uitschieters, terwijl de opleidingen IBA, BIT, CreaTe en TBK negatieve 
uitschieters zijn.  
 
Wanneer de percentages van de opleidingen in 2012 vergeleken worden met 2013 is bij 75% van de 
opleidingen een verbetering te zien van meer dan 10%. In 2012 heeft 35% van de studenten 
werktuigbouwkunde B1 afgerond terwijl dit in 2013 53% is.  Positieve uitschieters zijn Psychologie 
(29% 2012 69% 2013), Industrieel Ontwerpen ( 30% 2012 53% 2013) en Technische Geneeskunde 
(49%2012 72% 2013). Er zijn twee opleidingen waarbij het P/B1 rendement gedaald is, dit zijn CreaTe 
(68% 2012 42% 2013) en EE (2012 58% 2013 52%). EE was echter een pilot binnen TOM en een jaar 
eerder gestart, in het eerste jaar TOM bij EE was een verbetering van het P-rendement van 13% 
waarneembaar.  
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UT Totaal 
Cohort 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal 1537 100% 1706 100% 1756 100% 1645 100% 1786 100%

Rendement (Aantal)
<=1 Jaar 342 22% 433 25% 525 30% 602 37% 928 52%
<=2 Jaar 690 45% 847 50% 953 54% 906 55% 928 52%
<=3 Jaar 857 56% 1042 61% 1076 61% 906 55% 928 52%
Alle geslaagd 977 64% 1115 65% 1076 61% 906 55% 928 52%
Tabel  2: P-rendement cohorten 2009-2012  Bron: MISUT rapport 3 Tabel  2b: B1 rendement 2013

Bron: BO rapport UT 29

UT-Totaal
EC-categorie

Cohort 0-14 15-29 30-44 45-59 60
2009 24% 14% 17% 23% 22% 100%
2010 23% 12% 17% 24% 24% 100%
2011 20% 9% 15% 25% 31% 100%
2012 20% 6% 8% 30% 37% 100%
2013 20% 10% 5% 13% 52% 100%

Tabel 4: Behaalde EC in categorien, cohorten 2009-2013
Bron: misut Rapport 6

Opleiding # Studenten
B-AT 44 51% 8 9% 5 6% 12 14% 17 20% 86 20 23%
B-BIT 14 36% 7 18% 7 18% 5 13% 6 15% 39 3 8%
B-BMT 41 54% 15 20% 1 1% 19 25% 76 5 7%
B-CIT 41 54% 15 20% 2 3% 2 3% 16 21% 76 11 14%
B-CREA 32 42% 18 23% 4 5% 20 26% 3 4% 77 10 13%
B-CW 41 59% 1 1% 2 3% 9 13% 16 23% 69 14 20%
B-EE 32 52% 13 21% 2 3% 4 7% 10 16% 61 8 13%
B-EPA 62 66% 5 5% 4 4% 6 6% 17 18% 94 10 11%
B-GZW 35 63% 7 13% 3 5% 1 2% 10 18% 56 5 9%
B-IBA 70 33% 21 10% 17 8% 41 19% 64 30% 213 50 23%
B-IO 58 53% 15 14% 2 2% 6 6% 28 26% 109 14 13%
B-PSY 142 69% 12 6% 5 2% 16 8% 30 15% 205 22 11%
B-ST 28 54% 6 12% 2 4% 2 4% 14 27% 52 6 12%
B-TBK 47 42% 23 21% 14 13% 5 4% 23 21% 112 15 13%
B-TG 88 72% 11 9% 3 2% 2 2% 19 15% 123 15 12%
B-TI 35 48% 16 22% 1 1% 7 10% 14 19% 73 8 11%
B-TN 34 46% 12 16% 4 5% 4 5% 20 27% 74 5 7%
B-TW 15 43% 4 11% 6 17% 10 29% 35 7 20%
B-WB 69 53% 17 13% 4 3% 7 5% 33 25% 130 12 9%

1786 240 13%
Tabel 3: Rankings TOM: Behaalde EC per Bacheloropleiding Bron: BO rapport UT 29

Totaal:

60 EC of meer 45 EC 30 EC 15 EC 0 EC Stakers



 
 

 

In een overzicht van meerdere jaren m.b.t. tot het behaalde EC in B1 is een 
verschuiving te zien van studenten naar hogere klasses; van in 2009 45% van 
de studenten met meer dan 45 EC behalen naar 65% in 2013. De categorie van 
0-14 EC, (in deze categorie vallen ook de meeste studiestakers), is licht 
gedaald. De grootste daling zit in de groep die tussen de 15EC en 44EC heeft 
behaald, van 32% in 2009 naar 18% in 2013. Op basis van deze data kan 
geconcludeerd worden dat TOM (i.c.m. het BSA) bijdraagt aan het leveren van 
betere studieprestaties in de B1 fase.  
 
In onderstaande tabel zijn de prestaties van herinschrijvers opgenomen. De 
hierboven beschreven verschuivingen zijn ook van toepassing wanneer alleen 
de herinschrijvers bekeken worden.  
 

 
 
 

3. Bachelorrendement 

Bij BMT, gestart als pilot in het studiejaar 2011-2012, zijn nominale studenten op 1 september 2014 
in het bezit van het Bachelordiploma. Echter is dit geen KPI, het bachelorrendement wordt berekend 
op nominaal + 1. Ter informatie zijn wel de bachelorrendementen van BMT in tabel 6 opgenomen, 
pas als de gegevens van het studiejaar 2014-2015 bekend zijn, kunnen hier conclusies aan 
verbonden.  

 

EC-categorie
Cohort 0-14 15-29 30-44 45-59 60
2009 7% 13% 22% 31% 28% 100%
2010 10% 11% 20% 30% 29% 100%
2011 3% 6% 18% 33% 40% 100%
2012 3% 2% 7% 40% 49% 100%
2013 4% 2% 4% 19% 71% 100%
Tabel 4b: Behaalde EC in categorien, herinschrijvers, cohorten 2009-2013
Bron: Misut Rapport 6 aangepast

Cohort 2007 % B2 2008 % B2 2009 % B2 2010 % B2 2011 % B2
<=3 Jaar 3 8% 4 8% 19 33% 28 44% 18 34%
<=4 Jaar 17 47% 25 51% 26 46% 38 60% 20 38%
<=5 Jaar 23 64% 32 65% 30 53% 39 62% 20 38%
<=6 Jaar 25 69% 37 76% 30 53% 39 62% 20 38%
Alle geslaagden 26 72% 37 76% 30 53% 39 62% 20 38%

B1 inschrijvingen 46 59 65 79 72
B2 inschrijvingen 36 49 57 63 53
Tabel 6: Bachelorrendement BMT Bron: MISUT rapport 4
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Opleiding 45 EC of meer
B-AT 52 60%
B-BIT 21 54%
B-BMT 56 74%
B-CIT 56 74%
B-CREA 50 65%
B-CW 42 61%
B-EE 45 74%
B-EPA 67 71%
B-GZW 42 75%
B-IBA 91 43%
B-IO 73 67%
B-PSY 154 75%
B-ST 34 65%
B-TBK 70 63%
B-TG 99 80%
B-TI 51 70%
B-TN 46 62%
B-TW 19 54%
B-WB 86 66%
Tabel  5: Studenten met 45 EC of me
Bron: BO rapport UT 29

UT-Totaal
EC-categorie

Cohort 0-14 15-29 30-44 45-59 60
2009 24% 14% 17% 23% 22% 100%
2010 23% 12% 17% 24% 24% 100%
2011 20% 9% 15% 25% 31% 100%
2012 20% 6% 8% 30% 37% 100%
2013 20% 10% 5% 13% 52% 100%

Tabel 4: Behaalde EC in categorien, cohorten 2009-2013
Bron: misut Rapport 6



 
4. Bindend Studie Advies 
 
Met ingang van studiejaar 2013-2014 zijn de BSA’s via Osiris verstrekt. Dit maakt het mogelijk dat er 
(handmatig) managementinformatie kan worden gegenereerd.  
 
In onderstaande tabel 7 staan de afgegeven BSA’s per opleiding.  Het aantal studenten wijkt af van 
het aantal B1 studenten. In onderstaande selectie is het door de opleiding aangemerkte BSA-cohort 
opgenomen, hier kunnen ook overstappers onder vallen en studenten die in een voorgaand jaar een 
uitgesteld BSA hebben ontvangen.  
 

 
Toelichting adviestype           
P Positief          
P1 Positief met inachtneming van persoonlijke omstandigheden     
N Negatief          
N1 Negatief ondanks persoonlijke omstandigheden      
U1 Uitgesteld wegens persoonlijke omstandigheden    
U2 Uitgesteld wegens overstap        
S Studiestaker voor 1-2    
 
Bij 136 studenten (=8%) heeft de examencommissie besloten om af te wijken van het berekende 
(negatieve) advies, deze studenten voldeden niet aan de norm van 45 EC en krijgen een uitgesteld of 
positief advies.  
Examencommissies nemen bij deze besluiten de persoonlijke omstandigheden in overweging en 
kunnen op basis van de hardheidsclausule besluiten af te wijken.  
 
   

P P1 N N1 U1 U2 S Totaal
B-AT 52 61% 0% 17 20% 0% 0% 0% 16 19% 85
B-BIT 26 65% 0% 8 20% 0% 3 8% 0% 3 8% 40
B-BMT 54 76% 0% 8 11% 0% 2 3% 0% 7 10% 71
B-CIT 55 72% 0% 5 7% 2 3% 1 1% 0% 13 17% 76
B-CREA 50 65% 0% 10 13% 1 1% 6 8% 0% 10 13% 77
B-CW 42 62% 1 1% 11 16% 0% 6 9% 0% 8 12% 68
B-EE 45 76% 0% 6 10% 2 3% 1 2% 0% 5 8% 59
B-EPA 26 49% 0% 11 21% 0% 6 11% 1 2% 9 17% 53
B-GZW 42 78% 0% 5 9% 0% 3 6% 0% 4 7% 54
B-IBA 98 45% 0% 50 23% 4 2% 26 12% 0% 42 19% 220
B-IO 73 67% 0% 15 14% 0% 2 2% 0% 19 17% 109
B-PSY 154 75% 3 1% 20 10% 5 2% 2 1% 0% 20 10% 204
B-ST 34 65% 0% 12 23% 0% 0% 0% 6 12% 52
B-TBK 74 64% 0% 12 10% 0% 13 11% 0% 16 14% 115
B-TG 99 80% 0% 6 5% 1 1% 3 2% 0% 14 11% 123
B-TI 51 69% 0% 12 16% 1 1% 1 1% 0% 9 12% 74
B-TN 45 61% 1 1% 14 19% 0% 7 9% 2 3% 5 7% 74
B-TW 20 54% 0% 6 16% 0% 4 11% 0% 7 19% 37
B-WB 86 66% 0% 24 18% 0% 5 4% 0% 15 12% 130
Totaal 1126 65% 5 0% 252 15% 16 1% 91 5% 3 0% 228 13% 1721
Tabel 7: afgegeven BSA Eindadviezen Bron: BO rapport UT 27
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2. Evaluaties van Module 1 t/m 4 
 
De evaluaties van de modules 1 tot en met 3 zijn via http://www.utwente.nl/onderwijs/twents-
onderwijsmodel/intra/documenten/ te raadplegen.  
 

 
 
 
2b. De rapportage evaluatie Module 4 (aparte nummering) 
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Managementsamenvatting 
Dit rapport gaat over de UT-brede evaluatie van de vierde module van studiejaar 2013-2014. Er is 

gebruik gemaakt van meerdere evaluatie-instrumenten en bronnen die niet los van elkaar te zien zijn. 

Aan de OLD’s is gevraagd om per module een vragenlijst in te (laten) vullen. Eventueel konden zij de 

benodigde informatie opvragen bij de modulecoördinatoren of -teams. Van de 19 uitgezette 

vragenlijsten zijn er 13 ingevuld en geretourneerd. Met moduleteams van 17 verschillende opleidingen 

zijn gesprekken gevoerd of hebben opleidingen eigen evaluatiegegevens aangeleverd ter aanvulling op 

deze vragenlijsten. Verder is gebruik gemaakt van de SEQ: de vragenlijst die onder alle TOM-

studenten afgenomen is met behulp van het programma Evasys. Deze UT-brede resultaten (n=548) 

zijn naast de evaluatie-uitkomsten van de OLD-vragenlijst en gesprekken met moduleteams gelegd.  

 

Belangrijkste resultaten 

Waardering van de module 

De waardering van de module is tijdens een aantal gesprekken aan de orde gekomen, zeven 

moduleteams geven aan tevreden te zijn over de vierde module. Vaak werden er nog wel 

verbeterpunten aangegeven. De meest genoemde verbeterpunten zijn op het gebied van toetsing en 

onderlinge communicatie. UT-breed geven de studenten de vierde module een krappe voldoende, het 

gemiddelde waarderingscijfer dat de studenten in de SEQ gaven was een 5,9. Ongeveer een derde van 

studenten geeft een onvoldoende, terwijl de meerderheid aangeeft de opleiding aan anderen aan te 

bevelen op basis van deze module. Deze antwoorden spreken elkaar tegen. Blijkbaar wegen een aantal 

minpunten zwaar mee in het uiteindelijke tevredenheidscijfer. 

TOM-visie 

In een aantal gesprekken is ter sprake gekomen wat het moduleteam vindt van de implementatie van 

TOM. Een aantal moduleteams zagen als voordelen van TOM dat studenten in dit systeem gaan 

samenwerken, dat het onderwijs meer geïntegreerd is, dat je binnen TOM nieuwe dingen kunt 

uitproberen en dat de studievoortgang van studenten gestimuleerd wordt. 

Opvallend is het verschil in perceptie van wat TOM is, vooral wanneer gekeken wordt naar de 

verantwoordelijkheid van studenten. De een vindt TOM juist schools en de ander vindt dat studenten 

(te) vrij worden gelaten in TOM.  

Ook over de integratie werden opmerkingen van verschillende aard gemaakt. Soms kwam aan de orde 

dat je zo veel mogelijk zou moeten integreren en dat dit binnen TOM ook kan. Tegelijkertijd kwam 

een aantal keer naar voren dat men het onderwijs niet (te) veel wil of kan integreren. Rond het thema 

integratie is meerdere malen benoemd dat docenten hiervoor veel moeten overleggen en dat er meer 

rollen en taken bij gekomen zijn, dit kost veel tijd. 

Verdere nadelen van TOM die door een aantal moduleteams werden genoemd zijn dat zij menen dat 
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TOM het onderwijs veel duurder heeft gemaakt, dat je door één TOM-formule voor alle opleidingen 

de uniciteit van de aparte opleidingen verliest, dat docenten (vooral modulecoördinatoren) een hoge 

werkdruk hebben en dat TOM het onderwijs erg complex maakt. 

Werkdruk 

Binnen een aantal MM-gesprekken kwam naar voren dat de werkdruk van docenten (te) hoog was. De 

meest genoemde redenen hiervoor zijn: het moeten maken van nieuw materiaal, meer onderlinge 

afstemming nodig, organisatorische zaken, en dat toetsen snel nagekeken moeten worden. Ook uit de 

OLD-vragenlijst kwam naar voren dat de docenten (en vooral modulecoördinatoren) een (te) hoge 

werkdruk hebben. Men neemt aan dat de werkdruk niet veel zal afnemen nadat TOM volledig is 

geïmplementeerd. 

Naast de huidige werkdruk voorzagen een aantal moduleteams problemen voor de toekomst. Wanneer 

alle cohorten over zijn naar TOM, ontstaat er waarschijnlijk een tekort aan student-assistenten, terwijl 

deze studenten nu een belangrijke rol hebben in het verlagen van de werkdruk bij docenten. 

Drie opleidingen gaven aan dat de studenten een (te) hoge werkdruk hadden. Uit de SEQ blijkt dat 

studenten zelf de werkdruk verschillend ervaren.  

Van de studenten geeft 40% meer dan 40 uur in de week te studenten. De studielast lag –gemiddeld 

over de hele studentpopulatie genomen- in module 4 hoger dan in module 3, maar lager dan in 

modules 1 en 2. Het percentage studenten dat aangaf meer dan 50 uur per week te werken is gestegen 

ten opzichte van module 2 en 3. 

Samenwerking van studenten 

Het overgrote deel van de respondenten van de SEQ gaf aan veel geleerd te hebben door de 

samenwerking met medestudenten en ruim driekwart van hen gaf aan dat het project hen leerde met 

elkaar samen te werken. Ook een aantal OLD’s gaf aan dat er in alle moduleonderdelen samengewerkt 

is door studenten. Samenwerking vindt vooral plaats bij het project en practica. Dit komt overeen met 

wat de moduleteams in de gesprekken aangaven. Veel opleidingen gaven aan dat leren een individueel 

én gezamenlijk proces is. 

Alle OLD’s scoorden een drie of hoger op de vraag in hoeverre studenten leerden om elkaar aan te 

spreken op elkaars verantwoordelijkheden. Toch signaleerde een aantal opleidingen moeilijkheden met 

betrekking tot samenwerking. 

Multidisciplinariteit 

In kwartiel 4 werden twee modules volledig door twee opleidingen gedeeld, twee opleidingen hadden 

een aantal moduleonderdelen met elkaar gedeeld en zeven opleidingen gaven aan geen onderwijs te 

hebben gedeeld. Van de overige opleidingen is niet bekend of ze onderwijs gedeeld hebben. Het delen 

van onderwijs vroeg om wat extra afstemming en uitzoekwerk. Wanneer een complete module gedeeld 

wordt, kan het lastig zijn dat studenten verschillende voorkennis hebben. Eén opleiding had hierop 
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ingespeeld door een extra onderwijssessie in te plannen in deze module; dit werkte prima. 

Gezamenlijke leerlijnen 

Binnen deze evaluatie is er vrijwel geen informatie over de M&T-leerlijn opgehaald, doordat de groep 

respondenten te klein was. Over de wiskundeleerlijn is meer informatie opgehaald. Een aantal 

opleidingen gaf in de MM-gesprekken aan dat wiskunde los stond van de module; geen van de OLD’s 

vond dat wiskunde met de module geïntegreerd was. Twee opleidingen gaven aan dat het niet mogelijk 

is om wiskunde met de rest van de module te integreren wanneer alle opleidingen op hetzelfde 

moment dezelfde wiskundestof aangeboden krijgen. Wel werd aangegeven dat de werk- en 

hoorcolleges goed op elkaar waren afgestemd. 

Project en Integratie 

In alle modules zat een project en binnen zes modules was er zelfs sprake van een ‘groot’ project. 

Ongeveer een kwart van de moduleteams gaven expliciet aan dat het om een toepassingsproject ging. 

Bijna 90% van de studenten gaf aan geleerd te hebben door kennis toe te passen en eenzelfde 

percentage studenten gaf aan nieuwe kennis te hebben opgedaan in het project.  

Een paar moduleteams gaven aan dat het project heel open was. Bijna de helft van de opleidingen 

gaven aan dat alle moduleonderdelen geïntegreerd werden in het project. Opvallend is dat 

moduleteams vaak aangaven dat studenten de verbanden niet (altijd) zagen, terwijl het voor het team 

heel duidelijk leek. 

Geëxperimenteerd 

Uit de MM-gesprekken en documentatie blijkt dat opleidingen het onderwijs op veel verschillende 

manieren vorm geven. Er zijn verschillende (innovatieve) werkvormen gehanteerd, voorbeelden 

hiervan zijn: intervisiebijeenkomsten, inzet van Shakespeak, feedbacksessie, PBL-sessies, inzet van 

een vragenforum waar studenten op elkaars vragen konden reageren, etc. Meer dan de helft van de 

opleidingen hebben ICT-middelen ingezet gedurende deze module. 

Verantwoordelijkheid studenten 

Uit de SEQ blijkt (zoals ook in modules 1 t/m 3) dat studenten zichzelf gemotiveerd vonden. Dit blijkt 

echter niet eenduidig uit de gesprekken met moduleteams. De moduleteams zagen deze motivatie vaak 

niet terug in de werkhouding van de studenten, een aantal moduleteam gaf ook nadrukkelijk aan niet 

tevreden te zijn over de werkhouding van studenten. Ongeveer een derde van de opleidingen gaf aan 

dat de opkomst in (werk)colleges niet goed was. TOM vraagt van studenten echter een actieve 

werkhouding en het nemen tot eigen initiatief. Men vindt het wel lastig om dit te stimuleren. 

Toetsing 

Toetsing wordt vaak in één adem genoemd met de hoge werkdruk. Veel genoemde punten zijn: snel 

moeten nakijken, veel toetsen, extra kansen en onduidelijkheid over het aantal studenten waarvoor de 
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toets gemaakt moet worden. Bij in ieder geval zes opleidingen werden de moduleonderdelen apart van 

elkaar getoetst. Een paar opleidingen gaven aan volgend jaar wellicht geïntegreerd te willen gaan 

toetsen en zes opleidingen gaven aan nu al geïntegreerd getoetst te hebben. Vijf opleidingen hebben 

ook diagnostische toetsen ingezet. 

In de gesprekken met de opleidingen gaven een aantal aan dat het projecttentamen in de vorm van een 

interview erg interessant was. Op deze manier kon je de hele groep bevragen. Een aantal OLD’s en 

moduleteams gaven aan dat het moeilijk blijft om projectcijfers te differentiëren naar individuele 

prestaties. 

Reparatie week 30 

In week 30 (in de zomervakantie) was een extra kans ingeroosterd om studenten de mogelijkheid te 

bieden hun BSA te halen. Docenten van in ieder geval twee opleidingen waren hier niet tevreden over. 

Het is veel extra werk en het valt ‘in eigen tijd’. Twee opleidingen gaven aan de indruk te hebben dat  

studenten ‘berekenend’ werden van allerlei extra kansen en bij één opleiding kwamen sommige 

studenten niet opdagen, omdat ze dachten dat er wel een andere oplossing zou komen. 

Organisatie van de module 

Uit de SEQ blijkt dat studenten over het algemeen ontevreden zijn over de transparantie van regels en 

verwachtingen  binnen de module: ze vinden over het algemeen bijvoorbeeld de duidelijkheid van 

opdrachten en toetsregels voor verbetering vatbaar of weten niet altijd wat er van hen verwacht wordt. 

Drie opleidingen gaven aan dat de module hier en daar nog wat rommelig verliep, men ging ervanuit 

dat dit een kwestie was van de ‘nieuwigheid’. Een paar opleidingen hadden een duidelijke en korte 

handleiding geschreven, de studenten vonden dit prettig. 

Onderwijssystemen en logistieke punten 

Een paar opleidingen gaf aan dat geïntegreerd toetsen problemen opleverde met de cijferregistratie. 

Een paar opleidingen gaf aan dat het lastig is om een up to date lijst te krijgen met alle studenten die 

(een deel van) de module volgen en hoeveel studenten welke reparaties gaan maken.  

Ook gaven een paar opleidingen aan het jammer te vinden dat er vanwege financiële redenen geen 

jaarzalen meer zijn. Ze gaven aan dat jaarzalen binnen TOM juist goed zouden werken.  

Docenten en tutoren 

Uit de SEQ  blijkt dat studenten vinden dat ze veel van de module geleerd hebben, zowel door 

samenwerking met medestudenten als door en van docenten en tutoren. De OLD’s gaven aan dat niet 

alle modules tutoren hadden. De OLD’s gaven aan dat bij drie opleidingen student-assistenten werden 

ingezet als tutor. Bij één moduleteam was dit voor het eerst en hier was het goed bevallen. In meer dan 

driekwart van de gevallen hebben tutoren een procesmatige rol en in meer dan driekwart van de 

gevallen een beoordelende rol. Het verschilde dus per opleiding welke rol tutoren hadden, soms 

hadden tutoren expliciet een inhoudelijke rol, soms een waarnemende rol; de tutor gaf in 
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principe geen inhoudelijk hulp, of de tutoren probeerden vooral te prikkelen en niet teveel voor te 

zeggen en te zenden. 

Aanbevelingen 

Sommige aanbevelingen zijn gemarkeerd met een *. Dit zijn aanbevelingen die ook (deels) in het 

evaluatierapport van module 3 genoemd zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat in de rapporten van 

voorgaande modules veel aanbevelingen genoemd zijn, die nog niet allemaal zijn opgepakt. Zie 

hiervoor het rapport ‘1
e
 jaar TOM - Jaarbeeld TOM’ (kenmerk: CvB UIT – 626/S&B). 

 

1. Aanbeveling*: Erken dat de TOM-visie nog niet volledig gerealiseerd is en besef dat het 

vollediger realiseren continue aandacht vereist op punten als docentontwikkeling (Learner-

Centered Teaching
1
), een grote stap in integratie van moduleonderdelen en de toetsing in de 

modules. 

Geadresseerden: S&B, UCO, opleidingen en OD 

 

2. Aanbeveling: Erken dat de werkdruk van docenten en modulecoördinatoren (te) hoog is en dat 

deze, wanneer alle TOM-modules worden geïmplementeerd zoals in het eerste jaar, hoger zal 

blijven dan pre-TOM. Zoek op korte termijn voor de implementatiefase naar een werkbare 

oplossing om de werkdruk te verlagen en maak voor de lange termijn beleid op dit onderwerp. 

Andere manieren van toetsing, peer feedback en ICT kunnen bijdragen aan verlagen van de 

werkdruk.  

Geadresseerden: CvB, S&B, opleidingen en OD 

 

3. Aanbeveling*: Zorg voor een slimmere manier van toetsing om werkdruk te verlagen. 

Bijvoorbeeld toetsen per module-leerdoel in plaats van het toetsen van afzonderlijke onderdelen; 

geïntegreerd toetsen en inhoudelijk compenseren; digitaal toetsen; het inzetten van peer feedback / 

review; toetsen die studenten stimuleren om van elkaar te leren; individuele beoordeling van 

groepswerk. Deel goede voorbeelden en ervaringen met elkaar. 

Geadresseerden: opleidingen, OD en POV 

 

4. Aanbeveling: Vergroot de kennis over het toetsen van groepen en individuele beoordeling binnen 

groepswerk.  

Geadresseerden: Opleidingen en OD 

 

 

5. Aanbeveling*: Maak gebruik van de ruimte die TOM biedt om nieuwe dingen uit te proberen. 

                                                           
1 Weimer, M. (2002). Learner-centered Teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass 
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Ontdek goede voorbeelden, leer van elkaar en wissel ervaringen uit. En accepteer een niet-

succesvolle ervaring als optimaal leermoment.  

Geadresseerden: opleidingen, OD en POV 

 

6. Aanbeveling*: Zorg ervoor dat goede voorbeelden van geïntegreerde modules gesignaleerd en 

gedeeld worden. 

Geadresseerden: POV en OD 

 

7. Aanbeveling*: Voer de discussie over de leerlijn wiskunde met voldoende diepgang om de door 

meerdere technische opleidingen ervaren noodzaak tot veranderingen te kunnen realiseren. 

Onderzoek of de problemen die opleidingen ervaren m.b.t. de integratie van wiskunde 

kinderziektes zijn die met relatief eenvoudige aanpassingen te verhelpen zijn, of dat de 

wiskundeleerlijn een forse herziening moet ondergaan om de mogelijkheid tot integratie te 

vergroten. 

Geadresseerden: CvB, decanen, UCO en ontwikkelaars wiskundeleerlijn 

 

8. Aanbeveling*: Houd er rekening mee dat wanneer studenten nog niet gewend zijn aan het nemen 

van de eigen verantwoordelijkheid, zij die niet automatisch zullen accepteren en de 

verantwoordelijkheid graag weer terug zullen willen leggen bij de docent. Weersta de neiging om 

het onderwijs ‘schoolser’ te maken en alle verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de 

docenten te houden. Studenten verantwoordelijkheid doen nemen vergt geduld en vertrouwen in 

het kunnen van studenten, en vaardigheden van de docent en tutor. 

Geadresseerden: opleidingen en OD 

 

9. Aanbeveling*: Besef de tekortkomingen van generieke tevredenheidscijfers, en bezie ze in de 

context. Zorg voor een zo volledig mogelijk beeld. Benut de mogelijkheden om SEQ-uitkomsten 

op itemniveau te combineren tot een veelzeggender kwaliteitsparameter. Blijf naast de SEQ ook 

eigen evaluaties uitvoeren zoals panelgesprekken. Zorg voor een zo volledig mogelijk beeld. Maak 

ook gebruik van www.utwente.nl/evaluatie.   

Geadresseerden: CvB, S&B, UCO, UR, CES/OD en opleidingen 

 

  

http://www.utwente.nl/evaluatie
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Hoofdstuk I Inleiding 
Dit rapport gaat over de UT-brede evaluatie van de vierde module van studiejaar 2013-2014. 

Hoofdstuk I is inleidend en beschrijft de wijze van publicatie van dit rapport. In Hoofdstuk II wordt de 

methode van deze evaluatie beschreven, zoals wie de respondenten waren en welke instrumenten zijn 

toegepast om data op te halen. In Hoofdstuk III worden de resultaten van deze evaluatie weergegeven. 

Er wordt door middel van een afbeelding een globaal beeld geven van de Maturity-Modelgesprekken, 

hoe de moduleteams tegen de TOM-visie aankijken en hoe module 4 verlopen is. In Hoofdstuk IV 

wordt een vergelijking gemaakt met modules 1, 2 en 3. Hoofdstuk V betreft de conclusies en in 

Hoofdstuk VI worden knelpunten en aanbevelingen beschreven. 

De resultaten van de verschillende evaluaties zijn weergegeven in één rapportage, om een integraal 

beeld te kunnen geven van de derde module, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij is deze 

evaluatie meer dan de som der delen. Ter illustratie: de cijfers van het Maturity Model of de data uit de 

OLD-vragenlijsten kunnen niet geïnterpreteerd worden zonder de toelichting gegeven in de 

gesprekken met moduleteams. Een algemeen tevredenheidscijfer van studenten zegt niets zonder de 

toelichting over de module gegeven door docenten. 

 

Werkwijze van publicatie 

- 9 okt: Conceptversie van dit rapport wordt verstuurd naar de UCO-leden en dienstdirecteuren; ze 

krijgen vier werkdagen de tijd om te reageren op de aanbevelingen. 

- 20 okt: Bespreking rapport met Rector Magnificus. 

- 22 okt: Presentatie conceptversie in het decanenoverleg. 

- 27 okt: Vaststelling door het CvB. 

- 28 okt: Mailing naar decanen, OLD’s, module-coördinatoren, URaad en dienstdirecteuren. 

Publicatie op de website Twents Onderwijsmodel. (www.utwente.nl/onderwijs/twents-

onderwijsmodel/intra/documenten) 

- De gespreksverslagen van de eigen modules zijn door de opleiding op te vragen bij de evaluatoren. 

  

http://www.utwente.nl/onderwijs/twents-onderwijsmodel/intra/documenten
http://www.utwente.nl/onderwijs/twents-onderwijsmodel/intra/documenten
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Hoofdstuk II Methode 
De evaluatie bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder is uiteengezet welke instrumenten gebruikt 

zijn voor deze evaluatie. Voor het ophalen van de data zijn drie instrumenten gebruikt, zie tabel 1. 

 

Tabel 1: Overzicht van evaluatiemethode 

 Instrument Respondent Aantal 

respondenten  

Wijze Geen data 

verkregen 

van 

1 OLD-vragenlijst OLD’s  / 

Modulecoördinator 

13 (Digitale) vragenlijst 

via Evasys 

AT, CreaTe, 

CW, TBK, 

TG, TN 

2a Gesprek Maturity Model Moduleteam 6 Gesprek EPA, ST 

2b Aansluiten bij bestaand 

evaluatiegesprek 

Moduleteam 4 Gesprek  

2c Bestaande 

evaluatieverslagen (bijv. 

panelgesprekken) + 

Maturity Model 

Moduleteam 7 Analyse bestaande 

verslagen + zelf 

Maturity Model 

invullen 

 

2d Schriftelijke vragenronde 

+ Maturity Model 

Moduleteam 0 Via e-mail vragen 

beantwoorden 

+ zelf Maturity 

Model invullen 

 

3 SEQ Student 548 (Digitale) vragenlijst 

via Evasys 

1405 

studenten 

OLD-vragenlijst 

Aan de OLD’s is gevraagd om per module een vragenlijst in te (laten) vullen. Eventueel konden zij de 

benodigde informatie opvragen bij de modulecoördinatoren of -teams. De vragenlijst ging in op de 

werkwijze van het moduleteam (benodigd voor het onderzoek van één van de TOM-AiO’s), de 

werkdruk van de docenten en de ontwerpkeuzen en uitvoering van de module. De uitkomsten van deze 

vragenlijst zijn opgenomen in bijlage 1. Van de 19 uitgezette vragenlijsten zijn er 13 ingevuld en 

geretourneerd (zie tabel 1). De resultaten van deze vragenlijst zijn weergeven in Hoofdstuk III van dit 

rapport. 

Maturity-Modelgesprekken 

Vanwege de zomervakantie, hebben de moduleteams drie mogelijkheden voorgelegd gekregen om 

informatie over module 4 te leveren. Eén van de mogelijkheden was een gesprek tussen de evaluatoren 

en de betrokkenen van de module, waarbij ook het Maturity Model ingevuld werd (mogelijkheid 2a, 

vergelijkbaar met de evaluatiemethode van modules 1 t/m 3). Dit resulteerde in verschillende 

formaties van panels waarmee gesproken is. Net zoals gedurende module 1 t/m 3 konden opleidingen 

er ook voor kiezen om één van de evaluatoren aan te laten sluiten bij hun eigen evaluatiegesprekken 

(mogelijkheid 2b). 
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Een derde mogelijkheid was om bestaande evaluatieverslagen, bijvoorbeeld gespreksverslagen van 

panelgesprekken, naar de evaluatoren op te sturen (mogelijkheid 2c). Aanvullend op de informatie uit 

deze verslagen vulde het moduleteam zelf het Maturity Model in (met behulp van schriftelijke 

instructies). De vierde mogelijkheid was om via e-mail een aantal vooraf opgestelde vragen te 

beantwoorden en het Maturity Model zelf in te vullen (mogelijkheid 2d). Dit heeft er in geresulteerd 

dat er van negen van de negentien opleidingen ‘Maturity-informatie’ over module 4 beschikbaar is (zie 

tabel 2). In totaal is er op deze manier bij 17 opleidingen informatie opgehaald. 

 

Tabel 2: Wijze van informatievergaring door middel van het Maturity Model; per module 

Opleiding Module Wijze van informatievergaring 

BIT, BMT, CiT, CreaTe*, TBK, TI B1, Mod. 4 MM-gesprek 

TG*, WB*, CW*, PSY*,  B1, Mod. 4 Aangezeten bij eigen evaluatiegesprek 

AT, EE, GZW, IBA*, IO, TN*, TW* B1, Mod. 4 Bestaande evaluatieverslagen (bijv. 

panelgesprekken) + Maturity Model 

 B1, Mod. 4 Schriftelijke vragenronde + Maturity Model 

EPA, ST B1, Mod. 4 Geen informatie van verkregen 
* Geen Maturity Model ingevuld 

 

Door aan elk moduleteam te vragen het Maturity Model in te vullen, werd getracht een UT-breed beeld 

te krijgen van waar de UT ongeveer staat in de TOM-implementatie. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat er in dit rapport niet beoordeeld of geoordeeld wordt over de aangegeven fasen. De fasen zijn door 

de moduleteams zelf aangegeven en hier slechts gerapporteerd. In veel gevallen is er in het onderwijs 

bewust gekozen voor karakteristieken uit een bepaalde fase in het model en het is daarmee niet gezegd 

dat fase 5 beter zou zijn dan eerdere fasen. De resultaten (zie Algemeen beeld in Hoofdstuk III van dit 

rapport) kunnen dan ook niet los gezien worden van de andere resultaten gegeven in Hoofdstuk III. 

SEQ 

Na afloop van de eerste module is onder alle TOM-studenten een vragenlijst afgenomen met behulp 

van het programma Evasys. De vragenlijst kent 27 vragen, verdeeld over de hoofdonderwerpen: 

algemeen, leren, module, project, toetsing, inzet voor studeren, waardering. In totaal hebben 548 

studenten de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld; dit is een respons van 39%.  

Evasys laat bij de vijfpuntsschaal-vragen een stoplicht zien, om aan te duiden of de score op de vraag 

boven de vooraf bepaalde acceptabele ondergrens zit (groen), of daaronder (rood). Wanneer (meer 

dan) 70% van de studenten een 3 of hoger scoort op een vraag laat dit een groen stoplicht zien. 

Wanneer meer dan 30% van de studenten een 2 of lager scoort laat dit een rood stoplicht zien. 

In figuur 1 is informatie over de steekproef gegeven. De resultaten van dit deel van de evaluatie zijn 

weergegeven in Hoofdstuk III van dit rapport.  
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Figuur 1: Overzicht van de respondenten van de SEQ, module 4 2013-2014 

 

* Het responsiepercentage van BIT en TI is gelijk, dit komt doordat er in de rapportage van deze resultaten van deze twee opleidingen samen 

zijn genomen omdat de module is zijn geheel gedeeld werd. Het is hierdoor niet duidelijk wat het responsiepercentage is van alleen BIT en 

alleen TI. 
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Hoofdstuk III Resultaten 

Algemeen beeld 
Figuur 2: Algemeen beeld van de TOM-implementatie, weergegeven als boxplots in het Maturity Model 

 
 

Belangrijk om in acht te nemen bij het bekijken van figuur 2
2
 is, dat deze resultaten bijbehorende 

uitleg nodig hebben. Zo gaven sommige opleidingen aan heel bewust de keuze te hebben gemaakt om 

de module te ontwerpen op een manier die in fase één of twee wordt omschreven. Bijvoorbeeld omdat 

het pas het eerste jaar van een opleiding is en er daarom is gekozen om de studenten aan 

projectonderwijs te laten wennen. Om een goed beeld te krijgen, zijn de onderstaande resultaten 

onmisbaar. 

  

                                                           
2 In bijlage 5 wordt uitleg gegeven over de zogenoemde boxplots uit deze afbeelding. 
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TOM-visie 

In een aantal gesprekken is ter sprake gekomen wat het moduleteam vindt van de implementatie van 

TOM. Een aantal moduleteams zagen als voordelen van TOM dat studenten in dit systeem gaan 

samenwerken, dat het onderwijs meer geïntegreerd is en dat de studievoortgang van studenten 

gestimuleerd wordt. Eén moduleteam gaf aan dat de integratie van de onderdelen nuttig is: studenten 

pakken hierdoor de stof goed op en het kostte per docent nu minder tijd om het uit te leggen.  

En, zo gaf één moduleteam aan, het is goed dat studenten zelf verantwoordelijk gehouden worden voor 

hun leerproces. Dit blijft nog wel een uitdaging waar hard aan gewerkt moet worden. Opvallend is het 

verschil in perceptie van wat TOM is, gelet op deze verantwoordelijkheid: één opleiding gaf aan dat 

het systeem dwingender is naar studenten toe en alleen werkt als studenten zelf serieus aan het werk 

gaan. Een ander moduleteam gaf aan dat het systeem schools is en dat we geen zelfstandig denkende 

studenten creëren met dit systeem. 

Binnen een van de MM-gesprekken kwam naar voren dat de studenten vonden dat hoe meer een 

module geïntegreerd is, hoe beter. Een keerzijde de integratie van onderwijs is dat het er veel overlegd 

moet worden en dat er meer rollen en taken bij gekomen zijn. Vier opleidingen gaven dit aan. 

Door een paar moduleteams werden ook nadelen van TOM genoemd. Eén moduleteam gaf aan dat er 

één formule voor alle opleidingen gehanteerd wordt en dat dit niet ten goede komt aan de uniciteit van 

opleidingen en hun studenten. 

Vier opleidingen gaven aan dat het onderwijs duurder is geworden. Eén modulecoördinator gaf aan dat 

het erg onduidelijk is wat de rol van modulecoördinator is. Er is behoefte aan een duidelijke 

omschrijving welke taken en bevoegdheden er wel bij horen en welke niet. Nu verschilt het van 

persoon tot persoon en van module tot module. Veel van de taken liggen buiten de reikwijdte van de 

modulecoördinator en zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van de individuele docent binnen het 

team. 

Opvallend is dat één moduleteam juist signaleerde dat TOM zorgt voor een desintegratie van de 

verschillende onderdelen; studenten werken van onderdeel naar onderdeel en hebben ‘oogkleppen op’. 

De stof beklijft op deze manier niet, omdat studenten gehaaster zijn. 

Twee opleidingen gaven aan de ‘ideale fase’ zoals beschreven in het Maturity Model niet voor zich te 

zien. De vraag is of dit het ideaalbeeld is. Eén van deze opleidingen gaf aan dat de verschillende 

disciplines de boventoon zou moeten voeren, niet het modulethema. Bovendien is de visie teveel 

gericht op toepassing in plaats van het vergaren van disciplinaire kennis. Een discipline moet eerst 

grondig worden aangeleerd en pas daarna kun je integreren, vond dit team. Een tweede team had 

dezelfde mening. Een ander team vroeg zich af of TOM wel tot goede academici opleidt. Je behoudt 

de minder goede studenten langer, omdat hun cijfer door het groepswerk opgekrikt wordt.  

Eén moduleteam gaf verder aan dat het modulesysteem ‘oneerlijk’ is (ook volgens studenten), omdat 

studenten een hele module over moeten doen wanneer ze één onderdeeltje niet halen. Het is bovendien 

inefficiënt. De combinatie van TOM met het BSA is niet goed, zo vond dit team. Een ander 

moduleteam had de rendementen van de vierde module naast de vakken van vorig jaar gelegd. 
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Hier was te zien dat de rendementen binnen het modulesysteem hoger waren. Het team gaf aan dat het 

lastig is om aan te geven waar het door komt dat de rendementen hoger zijn, maar dat het erop lijkt dat 

het modulesysteem de studenten stimuleert om aan de slag te gaan. 

 

Tabel 3: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Eens  Oneens  Geen onderwerp van gesprek 

TOM trekt alles gelijk, terwijl deze onderwijsvorm zich niet 

voor alle opleidingen leent 

2  15 

TOM maakt het onderwijs meer geïntegreerd 4 1 12 

TOM stimuleert studenten om aan het werk te gaan 1  16 

Het modulesysteem werkt goed 1 2 14 

Studenten moeten eerst een basis aangeleerd krijgen  2  15 

TOM creëert kansen om nieuwe dingen uit te proberen 8
1 

 9 

Het is belangrijk dat studenten ook individuele opdrachten 

blijven doen 

1
 

 17 

Binnen TOM moet een student gelijk alles goed doen, er is 

geen ruimte voor fouten 

2  15 

TOM maakt het onderwijs erg complex 4
 

 13 

TOM maakt het onderwijs duurder 4  13 

TOM behaalt TOM eindtermen (zelfredzame student)  2 15 

De combinatie van TOM en BSA is niet goed 1
 

 16 
1 Zie hoofdstuk ‘Werkvormen’ voor een uiteenzetting hiervan. 

Werkdruk 
Figuur 3: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

  



 

 

DATUM  ONS KENMERK  PAGINA 

9 okt 2014  POV/194/14/oak  16 van 69 

 

 

  

 

 
 

 

 

   

  

Figuur 4: Resultaten SEQ 

 

Tabel 4: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Eens  Oneens Gedeeltelijk eens Niet ter sprake geweest 

De werkdruk van de docenten was hoog 4 1 1
1 

11 

De werkdruk van de studenten was hoog 4 
  

13 
1 1 opleiding gaf aan dat de werkdruk goed te doen was, maar dat er door nakijkwerk een aantal piekmomenten waren. 

Werkdruk docenten 

Vier moduleteams gaven aan dat de werkdruk voor docenten (te) hoog is. Genoemde redenen hiervoor 

zijn: het moeten maken van nieuw materiaal (vier opleidingen), meer onderlinge afstemming nodig 

(vier opleidingen), organisatorische zaken die je als team wel zelf moet doen omdat jij precies weet 

wat er nodig is (drie opleidingen), snel moeten nakijken (twee opleidingen). De volgende redenen 

werden allemaal één keer genoemd: het oude onderwijs nog loopt, het onderzoek gaat gewoon door, 

het geven van tussentijdse feedback (wat fijn is voor studenten), ook voldoendes kunnen herkansen om 

het cijfer op te hogen, als tutor je in de stof moeten verdiepen wanneer je hier geen expert in bent, 

aanbieden van extra deeltoetsen, coördineren van de module. 

Drie opleidingen voorzien straks (zeer waarschijnlijk) een probleem. Wanneer alle cohorten over zijn 

naar TOM, ontstaat er waarschijnlijk een tekort aan student-assistenten, terwijl deze studenten nu een 

belangrijke rol hebben in het verlagen van de werkdruk bij docenten. 

Eén team gaf aan dat het nieuwe model veel energie vraagt van de staf, terwijl het resultaat schools is. 

Dit is weinig motiverend en daar zou de discussie over moeten gaan.  

Eén modulecoördinator gaf aan dat hij/zij zelf geen onderwijs gaf. Anders zou het in combinatie met 

andere werkzaamheden veel te druk worden. Deze persoon had dus alleen een coördinerende rol.  

Eén moduleteam gaf aan dat, anders dan verwacht, de werkdruk meeviel. Een ander moduleteam vond 

dat het ontwerpproces vrij vlot gegaan was. 

De uitkomst van de OLD-vragenlijst ondersteunt deze bevindingen: 38,5% van de respondenten gaf 
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aan dat de werkdruk voor docenten in deze module heel hoog was. Ongeveer een derde vond de 

werkdruk ‘hoog’. Opvallend is dat vooral de werkdruk voor de modulecoördinator heel hoog 

bevonden worden. Ruim driekwart van de respondenten geeft dit aan. Gemiddeld genomen is de 

verwachting dat de werkdruk volgend jaar iets zakt: van ‘hoog’ (gem. 1,9) in dit studiejaar naar 

‘gemiddeld tot hoog’ naar volgend studiejaar (gem. 2,3). 

Werkdruk studenten 

Vier moduleteams maakten in het algemeen een opmerking over de werkdruk van studenten in module 

4. Eén opleiding gaf aan dat de werkdruk voor studenten niet (te) hoog was. Drie opleidingen gaven 

aan dat de werkdruk voor studenten wel (te) hoog was. Een oorzaak van een (te) hoge werkdruk is dat 

docenten bij een onderwijsvernieuwing overenthousiast zijn en heel veel in een module willen 

stoppen. Hier moeten we mee oppassen. 

Twee van deze teams signaleerden dat studenten erg moe zijn. Eén team signaleerde dat studenten 

ontevreden waren over de werkdruk (studielast) van de module. Eén moduleteam merkte op dat het 

een drukke module was en dat TOM onderwijs over het algemeen ‘hijgerig’ is; studenten worden 

opgejaagd.  

Eén team gaf aan dat studenten ontevreden waren over de verhouding tussen de tijdsbesteding en de 

beoordeling: studenten hadden veel tijd aan het project moeten besteden, terwijl dit verhoudingsgewijs 

niet zwaar meetelde in het eindcijfer van de module. 

Bij één opleiding gaven meer dan de helft van de studenten in de SEQ aan meer dan 40 uur per week 

te studeren. Het moduleteam vroeg zich af of dit wel echt klopt. 

Hiernaast gaf één moduleteam aan dat met name één onderdeel voor een hoge werkdruk leidde. Ook 

de timing van de opdrachten zorgde voor een suboptimale werkdruk (pieken).  

Uit de SEQ blijkt dat studenten de werkdruk verschillend ervaren. Van de 546 respondenten zegt 40% 

meer dan 40 uur per week te studeren. 24,3% van de respondenten heeft aangegeven 30 uur of minder 

te studeren. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat 52 studenten (9,5%) hebben aangeven 

niet voltijds te kunnen studeren, door bijvoorbeeld een medische beperking of topsportregeling. De 

studielast lag in module 4 hoger dan in module 3, maar lager dan in modules 1 en 2. Het percentage 

studenten dat aangaf meer dan 50 uur per week te werken is gestegen ten opzichte van module 2 en 3 

(van 12% naar 10,5% naar 14,7%). Overigens gaat het hier om de perceptie van werkdruk. Voor het 

beantwoorden van de werkdruk-items in SEQ is tijdschrijven door studenten geen voorwaarde. 

Gemiddeld genomen vinden studenten de hoeveelheid studietijd niet ‘te doen’ (zie figuur 4). Het rode 

stoplicht geeft aan dat meer dan 30% (31,1%) de studietijd niet te doen vond. 
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Het karakter van de module als geheel 

 

Figuur 5: Resultaten OLD-vragenlijst 
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Figuur 6: Resultaten SEQ 

 

Tabel 5: Resultaten MM-gesprekken 

N=17  

Aantal moduleteams Eens Oneens Gedeeltelijk eens Niet ter sprake geweest 

De module had een realistische context 12 1 
 

4 

Het project had een externe opdrachtgever 3  2
1 

12 

De module is niet vanuit oude vakken 

ontworpen 

1 1 3 12 

De module is een eenheid 4  
 

13 
1 bij één opleiding liepen de studenten stage (dit stond wel los van het project) 

Realistische context 

Twaalf opleidingen gaven aan dat de module ontworpen is vanuit een realistische (ontwerp-)situatie. 

Twee moduleteams gaven aan dat alle moduleonderdelen hierdoor een realistische context hadden. 

Vier opleidingen gaven aan dat er een externe opdrachtgever betrokken was bij deze module. Volgens 

drie opleidingen was dit erg motiverend voor studenten. Bij één module werd het project ingeleid door 

iemand uit het werkveld. Bij deze opleiding was het voor het project dat zorgen voor een realistische 

context; hierin werden de meer theoretische onderdelen toegepast. Bij een andere module waren er 

gastsprekers uit het werkveld, die ook vragen indienden voor het tentamen. Bij deze module brachten 

studenten een bezoek aan een door hen gekozen organisatie. Bij een andere opleiding liepen de 

studenten stage tijdens de module. Eén moduleteam gaf aan dat hun studenten om een realistische 

context vroegen, omdat ze de theorie te abstract vonden bij één moduleonderdeel. 

De uitkomsten van de OLD-vragenlijst ondersteunen deze uitkomsten: 92,3% van de respondenten gaf 

aan dat de module in (zeer) sterke mate een realistische context had. En tweederde van de 

respondenten gaf aan dat er een externe persoon betrokken was bij de module. Of deze realistische 

context leidde tot een High Tech Human Touch karakter blijft de vraag. De antwoorden op de vraag in 

hoeverre er sprake was van een HTHT-karakter zijn zeer gespreid (dev. = 1,6). Wel had module 4 UT-

breed blijkbaar een ondernemend karakter: 91,7% van de respondenten was het met deze stelling eens 

(scoorde een 3 of hoger). 
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Module als eenheid 

Opleidingen hebben een verschillende methode gehanteerd om de module te ontwerpen. Eén opleiding 

heeft gewerkt vanuit oude vakken. Vier opleidingen hebben de module ook niet helemaal ‘vanaf 0’ 

ontworpen, maar hebben niet alleen maar oude vakken gebruikt. Bij twee opleidingen hiervan zat de 

ontwerpwijze tussen ‘oude vakken’ en ‘vanaf 0’ in. Ze hebben gewerkt vanaf een nieuw werkvorm. 

Sommige dingen lagen al op de plank en hier is dankbaar gebruik van gemaakt. Dit leidde tot een 

vernieuwende methode (zie hoofdstuk ‘Werkvormen’). Bij de derde opleiding is ontworpen vanuit een 

set leerdoelen; hier zijn de vakken en een project bij gezocht. De vakken waren, met wat aanpassingen 

uit het oude curriculum gehaald en het project was nieuw. De vierde opleiding gaf aan dat het module 

ontworpen is aan de hand van het thema en een eenheid vormde, maar uit overige informatie van deze 

module bleek dat de verschillende onderdelen apart van elkaar behandeld en eventueel aangepast 

worden. Eén opleiding gaf aan dat de module bestond uit de vakken die voorgaand in hetzelfde 

kwartiel werden aangeboden. Wel heeft deze opleiding een lichte integratie tussen de verschillende 

onderdelen toe te passen.  

De verschillende ontwerpaanpakken leidden tot een verschillende mate van (gepercipieerde) eenheid. 

Vier opleidingen gaven aan dat de moduleonderdelen goed op elkaar aansloten en dat ook studenten de 

samenhang hiertussen zagen. Deze integratie werd gewaardeerd door het moduleteam. Eén 

moduleteam gaf aan dat de module echt een eenheid vormde, waarbij de vakgebieden herkenbaar 

gebleven zijn, maar waar ook intensieve onderlinge verbanden in zijn aangebracht. De uniformiteit kan 

volgend jaar volgens dit team nog beter door een sterkere onderling afstemming tussen docenten. Om 

een goede integratie mogelijk te maken, is het zaak om van tevoren de stof goed met elkaar af te 

stemmen, zo gaf één team aan. Het bleek voor dit team niet nodig om tussentijds overleg te hebben 

over de verschillende onderdelen. Vier moduleteams gaven aan dat de samenwerking met de 

verschillende docenten binnen het team goed ging.  
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Samenwerking van studenten 
 

Figuur 7: Resultaten OLD-vragenlijst 

 
Figuur 8: Resultaten SEQ 

 

 

Tabel 6: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Ja Nee Gedeeltelijk Niet ter sprake geweest 

Studenten  leerden gezamenlijk 1  7 9 

Zetten peer feedback/review in 3 1  13 

 

Het overgrote deel van de respondenten van de SEQ gaf aan veel geleerd te hebben door de 

samenwerking met medestudenten (87,9%  scoorde een drie of hoger). Ruim driekwart van de 

respondenten gaf aan dat het project hen leerde met elkaar samen te werken. De respondenten van de 

OLD-vragenlijst geven hetzelfde beeld: 15% van de respondenten geeft aan dat er in alle 

moduleonderdelen samengewerkt is door studenten. Dit komt overeen met wat de moduleteams in de 

gesprekken aangaven. Zeven opleidingen gaven aan dat leren een individueel én gezamenlijk proces is. 
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Samenwerking vindt vooral plaats bij het project en practica. Eén moduleteam zag leren vooral als een 

gezamenlijk proces. 

Studenten werden volgens tweederde van de respondenten in sterke mate gefaciliteerd om van elkaar 

te leren. Twee opleidingen gaven in de MM-gesprekken aan dat samenwerking gestimuleerd is door de 

projectgroepen ook buiten het project met elkaar te laten samenwerken. Op die manier werd 

gestimuleerd dat studenten met elkaar over de stom gingen praten. Eén opleiding signaleerde dat 

studenten uit zichzelf ook samen gingen werken buiten het project. Eén opleiding had samenwerking 

gestimuleerd door van het samenwerken een doel op zich te maken. Alleen met een goede 

samenwerkingen konden studenten een goed resultaat bereiken. Het viel hierdoor op dat studenten nog 

niet overal optimaal samenwerkten: ze werkten langs elkaar heen en knipten het werk op. Dit terwijl ze 

in vorige modules al wel hebben (moeten) leren samenwerken. Eén opleiding had PBL als werkvorm 

ingezet. Studenten én docenten moesten hierdoor met elkaar samenwerken.   

Alle respondenten scoorden een drie of hoger op de vraag in hoeverre studenten leerden om elkaar aan 

te spreken op elkaars verantwoordelijkheden. Toch signaleerde een aantal opleidingen moeilijkheden 

met betrekking tot samenwerking. Een belangrijk punt is het risico van meeliften. Bij één opleiding 

kwamen meeliftgevallen na het projecttentamen aan het licht. Gedurende het project zijn studenten uit 

de projectgroep gezet. Eén opleiding gaf aan dat het noodzakelijk blijft om individueel te leren en te 

toetsen om meeliften te voorkomen. Twee andere opleidingen gaven aan dat het niet erg was dat de 

ene student meer werk op zich nam vanuit bijvoorbeeld wat meer organisatorische taken op zich nam 

dan de ander. Dit omdat er in een eerdere module al aandacht besteed was aan dit inhoudelijke aspect; 

de basis was al gelegd en dat was afdoende. Niemand had er de kantjes van afgelopen in deze module. 

Drie opleidingen gaven aan dat er sprake kan zijn van meeliften bij een gezamenlijk projecttentamen. 

In een gezamenlijk  project tentamen is de tijd te kort om iedereen individueel te beoordelen. Eén 

opleiding gaf aan dat tutoren meeliftgedrag proberen te signaleren gedurende het project. Een andere 

opleiding ving het meeliftrisico op door alle studenten een individuele presentatie te laten geven. 

Andere genoemde issues met betrekking tot samenwerking waren dat het voor studenten lastig is om 

overdag met elkaar samen te werken, omdat overige onderwijsactiviteiten al behoorlijk inspannend 

zijn. Een ander moduleteam signaleerde dat ouderejaars voor problemen zorgden: zij onderschatten het 

niveau en/of konden het niveau niet aan. Bij een derde opleiding zagen de studenten het groepswerk 

als iets extra’s; het individuele werk was belangrijker.  

Drie opleidingen gaven aan peer feedback ingezet te hebben. De feedback die studenten aan elkaar 

gaven was echter wat beperkt en oppervlakkig. Bij de derde opleiding verschilde dit per groepje: de 

ene groep had hier veel meer tijd in gestoken dan de andere. Volgend jaar moet daarom beter duidelijk 

gemaakt worden wat er met de feedback gedaan wordt, vond dit moduleteam. Op deze manier is het 

namelijk oneerlijk voor studenten. Eén moduleteam had bewust geen peer feedback ingezet, omdat één 

van de docenten bij een andere opleiding had gezien dat dit niet goed werkte. Eén opleiding gaf aan 

dat studenten in peer feedbackgesprekken niet alles tegen elkaar durven te zeggen, omdat ze elkaar 

later in de studie weer tegen zullen komen. 
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Multidisciplinariteit van de module 
Figuur 9: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Tabel 7: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Ja Nee Geen onderwerp van gesprek 

Er werd (naast de wiskunde- of M&T-leerlijn) onderwijs 

met andere opleidingen gedeeld 

6
1 

7 4 

1 4 opleidingen hebben een gehele module gedeeld 

 

In kwartiel 4 werden twee modules volledig door twee opleidingen gedeeld. Bij één van deze modules 

werden studenten van verschillende opleidingen ingedeeld in één projectgroep. De meeste studenten 

vonden dit leuk. Overigens kon je geen grote verschillen tussen de opleidingen zien in de resultaten 

van de studenten. Bij de andere module signaleerde men juist dat studenten van de ene opleiding heel 

andere vragen stelden dan van de andere opleiding. Dit was voor de docent even wennen, maar wel 

interessant.  

Twee opleidingen hadden een aantal moduleonderdelen met elkaar gedeeld. Het delen van onderwijs 

vroeg om wat extra afstemming en uitzoekwerk (bijvoorbeeld over de vraag welke BOZ de cijfers ging 

verwerken). Wanneer een complete module gedeeld wordt, kan het lastig zijn dat studenten een 

verschillende voorkennis hebben. Daarom hadden studenten van één opleiding een extra 

onderwijssessie gehad in deze module; dit werkte prima. 

Zes opleidingen gaven aan dat er geen onderdelen gedeeld werden. Eén van deze opleidingen is dat 

voor volgend jaar misschien van plan. Een ander moduleteam vroeg zich af of je onderwijs wel kunt 

delen – je bent immers een unieke opleiding. 

Bij twee modules waren er wel medewerkers van andere opleidingen betrokken als docent of 

inhoudelijk expert. Ook heeft één van deze teams gebruik gemaakt van de ervaring van een andere 

opleiding in het ontwerp van de projecttentamens.   
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Gezamenlijke leerlijnen 

Figuur 10: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Tabel 8: Resultaten MM-gesprekken 

Getallen staan voor het aantal MM-gesprekken waarin het resultaat voorkwam 

Wiskundeleerlijn M&T-leerlijn 

3 Leerlijn stond los van de rest van de module 1 De leerlijn sloot goed aan bij het modulethema 

1 Leerlijn sloot inhoudelijk niet aan    

1
1 

Leerlijn was door casus geïntegreerd   

 Het niveau van de leerlijn sloot niet aan   
1 Deze integratie bleef wel beperkt  

 

In de MM-gesprekken is de M&T-leerlijn vrijwel niet ter sprake gekomen. Eén moduleteam gaf aan 

dat de M&T-leerlijn een relatie had met het modulethema. Uit de OLD-vragenlijst kunnen, gezien de 

lage response ook niet conclusies getrokken worden. Het lijkt er in ieder geval op dat de M&T-leerlijn 

redelijk goed geïntegreerd was en ook passend qua niveau. De wijze waarop de M&T-lijn 

vormgegeven is, lijkt er niet voor te zorgen dat studenten een ‘wij-gevoel’ ervaren. 

Over de wiskundeleerlijn is meer informatie opgehaald in deze evaluatie. Drie opleidingen gaven aan 

dat wiskunde los stond van de module; bij twee opleidingen was dit ‘helemaal’ het geval en bij één 

opleiding ‘een beetje’. Eén moduleteam gaf aan dat de wiskunde die in dit kwartiel aan bod kwam te 
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technisch was en dat het soms onverdedigbaar was waarom studenten bepaalde stof uit de leerlijn 

kregen. De leerlijn sloot hier inhoudelijk dus niet goed aan. Voor volgend jaar wordt bij deze opleiding 

geprobeerd om door middel van cases meer aansluiting met de inhoud van de module te vinden. Eén 

moduleteam probeerde dit jaar via de case een koppeling met het project te maken, maar gaf aan dat de 

integratie beperkt bleef. 

De zes respondenten van de OLD-vragenlijst gaven allemaal aan dat de wiskundeleerlijn niet 

geïntegreerd was met de module. Wel waren de werk- en hoorcolleges binnen de wiskundeleerlijn 

goed op elkaar afgestemd volgens de OLD-vragenlijst. Het niveau van de wiskundeleerlijn is volgens 

alle zes respondenten passend. 

Twee opleidingen zien de wiskunde als een fundamenteel probleem om geheel geïntegreerde modules 

te creëren. Met alleen het ontwikkelen van cases wordt dit probleem niet opgelost. Volgens deze 

opleidingen moet er veel meer wisselwerking zijn tussen de module en de wiskunde en dat is niet 

mogelijk wanneer alle opleidingen op hetzelfde moment dezelfde wiskundestof aangeboden krijgen. 

Een oplossing zou kunnen zijn om de wiskunde los te trekken van de module, zodat wiskunde een 

losstaande kolom is – wiskunde is dan een eenheid en de module ook. 

Eén opleiding gaf aan bij begeleide zelfstudie nu docenten in te zetten in plaats van student-

assistenten, dit werkte goed en zorgde voor een hogere opkomst. Dezelfde opleiding gaf aan dat het 

slagingspercentage van wiskunde goed was. 
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Project en integratie 
Figuur 11: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Figuur 12: Resultaten SEQ 
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Tabel 9: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Ja Nee Geen onderwerp van gesprek 

Er zat een groot project in de module 6 1 10 

Het project stond centraal 3  14 

Het project was met de andere moduleonderdelen 

geïntegreerd  

10
1 

 7 

Het project binnen deze module was een 

toepassingsproject  

5 
 

12 

Er was sprake van een open project 3  14 
1 Bij zeven opleidingen met alle onderdelen, bij één met sommige moduleonderdelen, bij één opleiding met het ene moduleonderdeel beter 

dan het andere en bij één opleiding was één moduleonderdeel geïntegreerd met het project 

 

In alle modules zat een project. Twee opleidingen gaven aan het project als het grote pluspunt te zien 

van deze module. Zes moduleteams sprake van een ‘groot’ project. Bij twee van deze opleidingen was 

de verhouding tussen het project en overig onderwijs ongeveer 50/50, en bij één module kreeg het 

project in de praktijk de nadruk. Eén moduleteam gaf aan bewust een klein project gehanteerd te 

hebben, om ruimte over te houden voor de inhoud.  

Vijf moduleteams gaven expliciet aan dat het om een toepassingsproject ging. Van de studenten die de 

SEQ ingevuld hebben, gaf 86,7% aan dat het project hen geleerd had kennis toe te passen. Bij één 

opleiding ging het project juist om het opdoen van nieuwe kennis. Naar eigen zeggen doen studenten 

in projecten nieuwe kennis en inzichten op: 86,1% van de respondenten zegt kennis te hebben 

opgedaan in het project. Drie moduleteams gaven aan dat het project heel open was.  Eén team gaf aan 

dat studenten dit open karakter moeilijk vonden, dat ze liever zekerheid wilden. Een ander team gaf 

aan dat de studenten het fijn vonden dat het project open was, omdat ze zelf de context en 

informatiebronnen mochten bepalen. Eén team gaf verder aan dat het project over een thema ging waar 

niet alle tutoren expert in waren; zij moesten hierdoor ook ‘de boeken in’. 

Zeven opleidingen gaven aan dat alle moduleonderdelen geïntegreerd werden in het project. Drie van 

deze teams gaf aan dat de stof die studenten in het project nodig hadden opdeden in de overige 

moduleonderdelen – de moduleonderdelen vormden dus de basis van het project. Aan het project kon 

de theorie worden opgehangen. Bij één module leverden niet alle, maar sommige moduleonderdelen 

een nuttige bijdrage aan het project. Eén moduleteam gaf aan dat het ene moduleonderdeel beter 

samenhing met het project dan het andere. Opdrachten zorgden hier voor een link tussen het project en 

de onderdelen. Bij een andere module waren de practica nodig voor het project; eigenlijk maakten 

deze dus onderdeel uit van het project. Bij twee opleidingen zat er een koppeling tussen de 

gastcolleges en het project. Dit werd door de studenten gewaardeerd. 

Opvallend is dat moduleteams vaak aangaven dat studenten de verbanden niet (altijd) zagen, terwijl 

het voor het team heel duidelijk leek. Drie opleidingen gaven aan dat studenten de verbanden te laat 

zagen (één van deze teams was zelf tevreden over de verbanden) en bij drie modules zagen de 

studenten de verbanden zelfs helemaal niet. Door middel van extra opdrachten is getracht om 
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studenten de koppeling te laten ervaren. Eén opleiding gaf aan voor volgend jaar verbeteringen in de 

integratie door te willen voeren. Van de studenten gaf 78,5% aan geleerd te hebben om onderwerpen te 

integreren. 

Tutoring 
Figuur 13: Resultaten OLD-vragenlijst 
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Tabel 10: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 
Aantal moduleteams Eens  Oneens  Geen onderwerp van gesprek 

De module had tutoren 5 1 11 

De student neemt het initiatief (bijv. bij tutor-

bijeenkomsten) 

3  14 

Tutoren hadden ook een inhoudelijke rol 1 2 14 

 

In kwartiel 4 hadden niet alle modules tutoren: volgens 15,4% van de respondenten van de OLD-

vragenlijst was dit het geval. In de MM-gesprekken werd dit door één opleiding aangegeven; studenten 

konden bij deze opleiding een beroep doen op de inhoudelijke expertise van vakspecialisten/docenten. 

Docenten die onderwijs verzorgden in andere moduleonderdelen en PhD-ers werden het meest ingezet 

als tutor. Naast de genoemde in figuur 13 gevulde functies die de tutorrol vervulden, gaf één opleiding 

aan dat de coördinator ook een tutor was, een andere opleiding gaf aan dat er een specifiek tutorteam 

voor de module was opgezet. In 15,4% van de gevallen werden er student-assistenten ingezet als tutor. 

Bij één moduleteam was dit voor het eerst en hier was het goed bevallen. Eén opleiding gaf aan 

volgend jaar wellicht student-assistenten te willen inzetten voor de inhoudelijke beoordeling en tutoren 

voor de procesbegeleiding, omdat dit zorgt voor een lagere werkdruk en minder frequente afstemming. 

Het verschilde per opleiding welke rol tutoren hadden. Dit blijkt zowel uit de uitkomsten van de OLD-

vragenlijst als uit de MM-gesprekken. Bij één module hadden ze expliciet een inhoudelijke rol. Bij 

twee opleidingen had de tutor een waarnemende rol; de tutor gaf in principe geen inhoudelijk hulp. Bij 

een derde opleiding probeerden de tutoren vooral te prikkelen en niet teveel voor te zeggen en te 

zenden. De tutor greep pas in wanneer het dreigde mis te gaan. Wanneer studenten al een tijdje niets 

van zich hadden laten horen, stuurde de tutor een mailtje dat hij ‘aanneemt dat het goed gaat’, maar in 

de ondertoon kunnen studenten wel lezen dat ze er goed aan zouden doen om actie te ondernemen. Bij 

een andere module waren tutoren juist altijd aanwezig bij bepaalde projectbijeenkomsten, die drie keer 

per week plaats vonden. Hierdoor waren zij goed op de hoogte van wat er speelt en voor de tutoren 

was dit ook erg motiverend, omdat je heel direct effect van je werk ziet. De inschatting van dit 

moduleteam is dat studenten door aanwezigheid van de tutor ook een actievere houding hadden. Eén 

moduleteam gaf aan dat tutoren een belangrijke rol hebben in het voorkomen van meeliften. 

Hoewel het doel van de tutorbijeenkomsten voor studenten in eerste instantie niet duidelijk was, 

vonden ze de tutorbijeenkomsten nuttig. Aan deze studenten is uitgelegd dat ze zelf met issues 

moesten komen die ze met de tutor wilden bespreken. Studenten moesten dus zelf initiatief nemen in 

deze bijeenkomsten. 

Eén opleiding gaf aan dat tutoren verschillend feedback gaven. Studenten stelden de opleiding om een 

standaard feedbackformat voor de tutoren te ontwikkelen (standaard aanpak). Dit gaat de opleiding 

volgend jaar doen. 

Driekwart van de OLD’s gaf in de vragenlijst aan dat de tutoren ook (tussen-)producenten beoordelen. 

Eén moduleteam gaf hierover aan dat tutoren zelf niet altijd voldoende in de stof zitten om dit 
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te kunnen doen. Er was in dit gesprek discussie gaande over de vraag wie zou moeten beoordelen: de 

inhoudelijke expert of de tutor. Nu kwam het er op neer dat de desbetreffende stof in het project niet 

heel expliciet is beoordeeld door de tutoren, maar dat deze stof wel in de separate moduleonderdelen 

getoetst is. 

Verantwoordelijkheid van studenten 
Figuur 14: Resultaten SEQ 

 

 

 

Tabel 11: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Eens  Oneens  Gedeeltelijk eens Geen onderwerp van gesprek 

De opkomst in de colleges was goed 1 6  10 

Studenten  moesten zelf hun 

verantwoordelijkheid nemen 

2  2
2 

13 

De docenten faciliteerden het leren 

van de studenten 

5
1 

  12 

1 Drie teams hebben extra activiteiten ingepland om studenten verantwoordelijkheid te doen laten nemen (c.q. hen tijdig aan het werk te 
zetten).  
2 Bij één module werden studenten verantwoordelijk gehouden voor het samenwerkingsproces. Bij één module waren niet alle bijeenkomsten 

verplicht. Aan uitstelgedrag wordt bewust niets extra’s gedaan volgend jaar (zoals extra bijeenkomsten inplannen) omdat dit de 
verantwoordelijkheid van studenten is. 

 

Uit de SEQ blijkt (zoals ook in modules 1 t/m 3) dat studenten zichzelf gemotiveerd vonden. Dit blijkt 

echter niet eenduidig uit de MM-gesprekken. De moduleteams zagen deze motivatie vaak niet terug in 

de werkhouding van de studenten, een aantal moduleteam gaf ook nadrukkelijk aan niet tevreden te 

zijn over de werkhouding van studenten. Over studenten werd gezegd (tussen haakjes staat het aantal 

opleidingen dat dit vermeldde): studenten zijn berekenend geworden, mogelijk door de extra kans in 

week 30 (1), ze pakken er niet uit zichzelf een boek bij voor extra verdieping (1), sommigen schaften 

niet de benodigde literatuur aan (1), studenten zijn niet leergierig, maar plannen bijbaantjes in tijdens 

niet verplichte colleges (1), studenten gaan pas na 10 minuten Facebook aan het werk voor een 

opdracht  tijdens college (3), niet alle groepsleden zijn aanwezig bij tutorbijeenkomsten omdat ze niet 

wisten dat dit moest (1), studenten verstoren het college door te laat binnen te komen (3), de houding 

van studenten was onder de maat (na de pittige feedback verbeterde dit) (1), studenten klaagden dat 

colleges op  vrijdags waren (overigens gaf de docent hier niet aan toe) (2), ze plannen slecht en komen 

er te laat achter hoe moeilijk het onderdeel is (1), studenten missen het overzicht (2) en werken 
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van deadline naar deadline (1), als er geen toetsen zijn, zakken ze in (1), bereiden zich niet goed voor 

op opdrachten (1). Eén opleiding gaf aan dat de colleges van twee moduleonderdelen aanzetten tot 

nadenken en betrokken zijn. Een andere opleiding gaf aan dat studenten iets harder werkten dan 

voorgaande jaren (maar nog steeds niet voltijds).  

Slechts één opleiding merkte op dat de opkomst bij onderwijsbijeenkomsten over het algemeen goed 

was. Zes opleidingen vermeldden echter een lage opkomst bij (werk)colleges. TOM vraagt van 

studenten echter een actieve werkhouding en het nemen tot eigen initiatief. Eén opleiding gaf aan dat 

dit verre van gerealiseerd was. Vrijheid vonden studenten prettig, maar hierdoor schoven ze het werk 

voor zich uit. Binnen dit moduleteam was er discussie of er volgend jaar iets veranderd zou moeten 

worden, de ene docent wilde extra opdrachten invoeren, de andere docent vond het de eigen 

verantwoordelijkheid van de studenten. Een andere opleiding twijfelt nog over het al of er extra zaken 

geregeld moeten worden vanuit de opleiding om studenten ‘aan het werk te zetten’. Moet je extra 

tussenpresentaties inplannen om te stimuleren dat studenten eerder beginnen, of is dit de 

verantwoordelijkheid van studenten? Bij twee opleidingen waren de practica verplicht. Studenten 

moesten een extra opdracht doen wanneer ze afwezig waren zonder geldige reden. 

Van de vijf opleidingen die aangaven dat ze het leren bij studenten gefaciliteerd hebben, gaven drie 

echter aan dat ze wel veel gedaan hebben om studenten op tijd aan het werk te zetten. Zo waren er 

extra diagnostische toetsen en extra werkcolleges ingezet, maar de opkomst was laag of men was 

slecht voorbereid. Een bonuspuntensysteem, waarbij studenten per ingeleverde opdracht een 

bonuspunt konden verdienen, werkte slechts tijdelijk: na een tijdje werd het huiswerk niet meer 

ingeleverd. Drie opleidingen gaven aan dat het initiatief voor het verkrijgen van feedback bij de 

studenten zelf ligt: studenten konden hun vragen stellen aan een docent. Eén van deze opleidingen 

signaleerde echter dat studenten de vragen misschien niet durfden te stellen omdat ze dan weinig 

zelfstandig lijken.  

Bij één van deze opleidingen moest elk projectblok minstens één keer besproken zijn met de 

desbetreffende docent; projectgroepen waren hierin zelfsturend.  

Eén moduleteam wil volgend jaar een B2- student inzetten die vertelt hoe belangrijk het is om 

opdrachten te maken en te oefenen. Een andere opleiding wil in de introductie van de module meer de 

nadruk leggen op ‘leren leren’ en ‘teamwork’ om ervoor te zorgen dat studenten volgend jaar beter 

samenwerken en beter zelf studeren.  

Twee opleidingen signaleerden dat studenten door het uitdagende karakter van de module 

gestimuleerd werden om steeds een stapje meer te geven; dit leidde tot een actieve houding. 

Twee opleidingen vroegen zich af of studenten (al) in staat zijn om voldoende te reflecteren op hun 

eigen gedrag. 
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Werkvormen 
Figuur 15: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Tabel 12: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Eens Oneens Gelijk 

verdeeld 

Geen onderwerp van 

gesprek 

Er zit veel variatie in de weekindeling  2 
 

1 14 

 

Uit de MM-gesprekken en documentatie blijkt dat opleidingen het onderwijs op veel verschillende 

manieren vorm geven. Zo had één opleiding een vaste dagindeling waarbij de ochtenden bestonden uit 

colstructies en de middagen vrij geroosterd waren voor het project. Ieder vakgebied had hier zijn eigen 

dag. De weekindeling ziet er hiermee duidelijk gestructureerd uit. Een andere opleiding gaf juist aan 

dat het project aan het eind van de module zat, zodat studenten eerste de theoretische kennis op konden 

doen om dit vervolgens toe te passen in het project. Een voordeel hiervan was dat studenten niet teveel 

aan hun hoofd hadden gedurende de tentamens. Een nadeel hiervan was dat de theorie een korte 

bezinkingstijd had. Twee opleidingen gaven aan dat de indeling van het onderwijs verschilde per 

week. 

Eén opleiding gaf aan verplichte zelfstudie-uren in te roosteren, om het minimum aantal contacturen te 

halen. Studenten waardeerden deze uren niet. Bij een andere opleiding hebben studenten in de 

evaluatie aangegeven dat ze meer interactie wilden bij een aantal moduleonderdelen, bijvoorbeeld met 

cases waarbij de theorie toegepast kan worden. Bij een ander moduleonderdeel hielpen de opdrachten 

namelijk om de theorie beter te begrijpen. 

In module vier zijn verschillende (innovatieve) werkvormen gehanteerd (zie ook tabel 13). Zo konden 

studenten bij één module gebruik maken van de inhoudelijke expertise van vakspecialisten, door 

middel van reviewbijeenkomsten. Studenten moesten hier zelf initiatief toe nemen en de minimumeis 

was dat elk product minstens één keer in zo’n reviewbijeenkomst besproken werd. Ze moesten hier 

zelf een logboek van bijhouden. Studenten gaven aan dat dit een sterk punt van de module was. Bij één 

module was sprake van een interessant en innovatief project, waarbij projectgroepen samen een bedrijf 

moesten runnen. Omdat iedereen een eigen functie binnen dit bedrijf had, was samenwerking van 

essentieel belang. Hiermee was samenwerking een doel op zich geworden. Eén opleiding had 

intervisiebijeenkomsten tussen projectgroepen georganiseerd. Deze waren goed verlopen, hoewel er 

wat te weinig tijd voor was. Binnen één project startte elke dag met een korte en actieve 
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meeting van 10 minuten, waarbij studenten elkaar een update gaven over het project. Doordat de tutor 

hierbij aanwezig was, waren studenten erg actief en kreeg de tutor ook goed overzicht van de 

voortgang. Een opleiding vulde de colleges van één module-onderdeel behoorlijk vraag-gestuurd in. 

Dit werd als erg nuttig ervaren. Bij twee opleidingen werd er veel geëxperimenteerd met nieuwe 

werkvormen, men vond dit erg goed. Het ging hier om nazorg, feedbacksessies en samen sommen 

maken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Verder gaf één moduleteam aan dat studenten tevreden 

waren met andere manieren van presteren (pecha kucha’s en pitches). Eén module zette PBL-sessies in 

waarbij studenten inzicht kregen in hun voortgang. Ten slotte zette één opleiding een vragenforum in. 

Het vragenforum was gekoppeld aan een responsiecollege, wanneer er in het responsiecollege geen 

tijd meer was om de vragen te stellen konden studenten dit via het vragenforum doen. Zowel de 

studenten als de docenten waren hier heel tevreden over. 

De coördinator van één moduleteam heeft een heel proactieve rol ingenomen om feedback van de 

studenten te krijgen en terug te geven over het verloop van de module. Aan het eind van een college 

kwam de modulecoördinator één keer in de week langs om met behulp van Shakespeak bij de 

studenten op te halen wat er speelde. Zo was voor studenten duidelijk waar ze met hun problemen naar 

toe konden. De week erop gaf de modulecoördinator terugkoppeling aan studenten wat er met hun 

opmerkingen gedaan was. Hierdoor voelden studenten zich gehoord en merkten ze dat er ‘achter de 

schermen’ hard gewerkt werd. 

 

Tabel 13: Activerende werkvormen die werden ingezet in de derde module 

Aantal  Activerende werkvorm  

1 Reviewbijeenkomsten, met logboek 

1 Intervisiebijeenkomsten tussen projectgroepen 

1 Bedrijf runnen in project (serious game) 

1 Dagelijkse ‘10 minuten meetings’, met aanwezigheid tutor 

1 Vraag-gestuurde colleges 

2 Nazorg, feedbacksessies, samen sommen maken 

1 Pecha kucha’s en pitches 

1 PBL sessies 

1 ‘Onderwijsevaluatie’ d.m.v. Shakespeak 

3 Vragenforum 
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ICT 
Figuur 16: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Studenten waardeerden de digitale leeromgeving – zoals Blackboard, OSIRIS en websites. 87,1 % 

scoorde een 3 of hoger (zie figuur 22 op pagina 39). Meer dan de helft van de OLD’s gaf aan dat er in 

module 4 naast Blackboard en OSIRIS andere ICT-toepassingen zijn gebruikt (53,8%). In de open 

vragen worden in aanvulling hierop de volgende ICT-instrumenten genoemd: twee keer tools voor 

versiebeheer (Github) en tools voor softwareontwikkeling, Access, Bizagi en ICOZ. 

Toetsing 

Figuur 17: Resultaten OLD-vragenlijst 
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Figuur 18: Resultaten SEQ 

 

Tabel 14: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Gedeeltelijk van 

toepassing 

Geen onderwerp 

van gesprek 
Alle moduleonderdelen werden 

apart van elkaar getoetst 

6  7
1 

4 

Er wordt ook diagnostisch getoetst 5  2
2 

10 
Het aantal toetsen in de module 

was goed  

 
1 

 
16 

1 Deze opleidingen gaven aan ook geïntegreerd te toetsen 
2 PBL-sessies en proefpresentaties 

Apart toetsen 

Bij in ieder geval zes opleidingen werden de moduleonderdelen apart van elkaar getoetst. Eén van 

deze opleidingen gaf aan dat ze volgend jaar waarschijnlijk meer geïntegreerd willen toetsen. Een 

andere opleiding wil misschien onderwerpen die nu toch al deels in het project zitten, laten meetellen 

voor de andere moduleonderdelen, om de (gepercipieerde) integratie van de module wat te vergroten. 

Zes opleidingen gaven aan ook geïntegreerd te toetsen binnen de module. Dit was bij twee opleidingen 

het geval in het (mondelinge) projecttentamen, waarbij verschillende ‘vakinhouden’ getoetst werden. 

Een moeilijkheid hierbij is dat tutoren niet altijd voldoende diep in de stof zitten om inhoudelijk te 

kunnen beoordelen in het project. Dit is op te lossen door vooraf goed met de desbetreffende 

‘vakdocent’ te bespreken hoe de onderdelen beoordeeld gaan worden. Bij twee opleidingen werden na 

elke twee weken alle behandelde stof getoetst. Dit gaf een probleem bij het registreren van het 

deelresultaat in Osiris, omdat hier een inhoudelijke titel aan gegeven moest worden. Bij één opleiding, 

waarbij vier onderwerpen in één tentamen werden getoetst, gaven studenten aan dat ze dit veel vonden 

om allemaal te onthouden; zij hadden liever één onderwerp per dag gezien. Eén opleiding gaf aan dat 

een integratie van toetsing met wiskunde niet mogelijk was, vanwege de eigen toetsing van de 

wiskundeleerlijn.  
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Tussentijds toetsen 

Van de OLD’s gaf 46,2% aan dat de toetsen voor een gespreide werkdruk moesten zorgen en 23,1% 

van de respondenten gaf aan dat ‘studenten aan het werk houden’ een doel van toetsing was (zie figuur 

17). Volgens de studenten (SEQ, zie figuur 18) heeft dit gewerkt: met een gemiddelde van 3,5 gaven 

studenten aan dat de toetsing (inclusief eventuele tussentoetsen) gestimuleerd heeft om te leren. 

Drie opleidingen gaven aan tussentijds te toetsen. Het voordeel hiervan is dat je aan het eind heel snel 

kunt beoordelen, omdat je er alleen maar op hoeft te letten of de feedback is opgepakt. Bovendien, zo 

gaven twee opleidingen aan, hebben deze tussentijdse toetsen meteen een diagnostische functie voor 

studenten. Dit wordt ook aangegeven door 38,5% van de OLD’s. Een andere opleiding gaf aan 

volgend jaar misschien deeltoetsen in te willen voeren, om de opdrachten op het juiste niveau te 

houden en meteen in week 1 al te kunnen toetsen op voorkennis. 

Eén moduleteam gaf juist aan dat er (per vakgebied) één meting aan in de tiende week van de module 

plaatsvindt. In dit tentamen wordt zowel de theorie als de toepassing getoetst. Het idee achter deze 

grote eindtoetsen is dat studenten in de afgelopen negen weken voldoende tijd gehad hebben om te 

leren en voldoende feedback hebben kunnen ontvangen.  

Bij één opleiding werd geopperd dat het lage tevredenheidscijfer van de module wellicht kwam door 

het hoge aantal toetsen, de spreiding van de toetsen en de hoeveelheid en/of moeilijkheid van de stof. 

Ook UT breed komt het beeld naar voren; studenten geven in de SEQ aan (figuur 18) dat ze 

onvoldoende voorbereidingstijd hebben voor de toetsen in de module. 

Diagnostisch toetsen en tussentijdse feedback 

Naast het houden van deeltoetsen (die meetellen in het eindcijfer van de module), zijn er tijdens 

module 4 ook diagnostische toetsen gehouden of momenten gecreëerd waarop studenten tussentijdse 

feedback kregen. Uit de OLD-vragenlijst blijkt dat dit niet vaak gebeurde (gem. 2,4). Vier opleidingen 

hebben reviews gehouden, die een diagnostische functie hebben. Bij één opleiding zat hier wel een 

kwaliteitsoordeel aan vast ter indicatie, maar leverde dit geen cijfer op. Bij een andere opleiding waren 

deze diagnostische toetsen ingepland om studenten te stimuleren aan het werk te gaan, maar niet alle 

studenten deden hieraan mee. Eén opleiding gaf oefentoetsen per onderdeel. 

Twee opleidingen hadden werkvormen ingezet die een diagnostische functie hadden. Bij de ene 

opleiding ging het om proefpresentaties waarbij studenten feedback kregen. Bij de eindpresentatie 

werd er vervolgens op gelet of ze de presentatie verbeterd hadden naar aanleiding van deze feedback. 

Bij de andere opleiding ging het om PBL sessies. Dit was in module 1 bij deze opleiding ook 

georganiseerd. In vergelijking tot module 1 werd er nu meer feedback gegeven; studenten vonden dit 

prettig.  
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Compenseren 

Figuur 19: Resultaten OLD-vragenlijst 

 

Van de OLD’s geeft ruim driekwart aan dat er gecompenseerd werd binnen de module. Het gaat hier 

voornamelijk om cijfermatig compenseren. Ook uit de MM-gesprekken blijkt dat het voornamelijk om 

cijfermatige compensatie gaat. Bij één opleiding gaat het om een gewogen gemiddelde, waarbij geldt 

dat het eindcijfer voldoende moet zijn, maar die mag bestaan uit onvoldoende deelcijfers. Een ander 

moduleteam gaf aan dat studenten door een compensatieregeling met een 4,5 (deelcijfer) toch de 

module konden halen. Bij één opleiding gaat het om een module-overstijgende compensatieregeling. 

Drie opleidingen hebben gewerkt met een bonuspuntensysteem door middel van niet verplichte 

opdrachten. Eén van deze opleidingen gaf aan dat dit veel werk was voor de docent en bovendien 

fraudegevoelig. Volgend jaar willen ze de opdrachten wel houden, maar niet meer als compensatie 

voor de toets. 

Project en groepswerk toetsen 

Uit de OLD-vragenlijst blijkt dat het moeilijk blijft om projectcijfers te differentiëren naar individuele 

prestaties: de gegeven antwoorden scoren een gemiddelde van 2,7. Twee opleidingen hebben daarom 

ook bewust voor individuele toetsen gekozen, om meeliften te voorkomen en een minimum niveau per 

student te kunnen garanderen. 

Drie opleidingen gaven aan dat het projecttentamen in de vorm van een interview erg interessant was. 

Op deze manier kon je de hele groep bevragen. Toch hadden twee opleidingen ook de indruk dat 

sommige studenten er maar wat ‘bijhangen’ en maar een kleine bijdrage geleverd hebben aan het 

groepswerk. Eén  moduleteam gaf aan dat je met een mondeling projecttentamen snel door hebt welke 

studenten er echt verstand van hebben en wie er alleen oppervlakkig iets van weet. Een andere 

opleiding gaf aan dat het voor tutoren lastig is om binnen het project de kennis te toetsen van andere 

module-onderdelen, omdat ze zelf niet voldoende in te stof zitten. 
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Reparaties 
Figuur 20: Resultaten OLD-vragenlijst 

 
Tabel 15: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Gedeeltelijk 

van toepassing 

Geen onderwerp 

van gesprek 

Studenten kregen een extra reparatie 2
 

 
 

15 

De reparaties vielen allemaal binnen 

de module 

 
2  15 

De timing van de reparaties was goed  2  15 

 

In week 30 (in de zomervakantie) is een extra kans ingeroosterd om studenten de mogelijkheid te 

bieden hun BSA te halen. Docenten van in ieder geval twee opleidingen waren hier niet tevreden over. 

Het is veel extra werk en het valt ‘in eigen tijd’. Twee moduleteams kregen bovendien de indruk dat 

studenten ‘berekenend’ werden van allerlei extra kansen. Studenten van één opleiding bleken bij de 

extra kans niet op te komen dagen, omdat ze dachten dat er wel een andere oplossing zou komen. 

Eén moduleteam had de reparaties niet in de zomervakantie ingepland maar ervoor. Dit was al zo 

ingepland. Hierdoor waren studenten van mening dat ze te kort voorbereidingstijd hadden voor de 

reparatie en dat hun cijfer hierdoor negatief beïnvloed werd. 

Eén moduleteam gaf aan dat het lastig was reparaties of herkansingen aan te bieden in de module, 

omdat er dan heel snel nagekeken moest worden. Het team gaf twee opties om meer ruimte te creëren 

voor reparaties. Deze zijn opgenomen in de bijlage 6. Een ander team gaf aan dat de planning van de 

toetsen en reparaties een echte puzzel was. Docenten moesten tussentijds snel nakijken, anders hadden 

studenten niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. Daarnaast kunnen de (eind)toetsen niet te vroeg in 

de module, omdat dan nog niet alle inhoud aan de orde is geweest. 

Bij één module waren er volgens het team (te) veel herkansingen. Zij willen volgend jaar inzetten op 

één herkansing. 

Tot slot signaleerde één opleiding dat studenten vanwege de combinatie van het BSA en TOM zich 

richtten op de reparaties van voorgaande modules, om de 45 EC te kunnen behalen. Dit gaat ten koste 

van de vierde module.  
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De organisatie van de module  
Figuur 21: Resultaten OLD-vragenlijst 

  
Figuur 22: Resultaten SEQ 

 

 

 



 

 

DATUM  ONS KENMERK  PAGINA 

9 okt 2014  POV/194/14/oak  40 van 69 

 

 

  

 

 
 

 

 

   

  

Uitvoering van en informatievoorziening over de module 

Uit de SEQ blijkt dat studenten over het algemeen ontevreden zijn over de organisatie van de module 

(gem. 2,9). Drie opleidingen gaven aan dat de module hier en daar nog wat rommelig verliep, vanwege 

de ‘nieuwigheid’ ervan. Eén moduleteam dacht dat dit de oorzaak van het lage tevredenheidscijfer. 

Twee moduleteams konden een verbetering zien qua organisatie ten opzichte van eerdere modules, al 

komt dit, zo dacht één team, ook doordat studenten er nu anders in staan en beter weten wat ze kunnen 

verwachten van het onderwijs op de universiteit. Het andere team weet de goede organisatie aan een 

duidelijke modulehandleiding met helder beschreven doelen. Toch wisten de studenten over het 

algemeen en naar eigen zeggen (SEQ) onvoldoende wat er van hen verwacht werd (gem. 3,0). Bij één 

module gaven studenten aan dat ze graag mee uitleg en een tutorial hadden willen hebben. Drie 

opleidingen gaven aan dat ze een duidelijke en korte handleiding geschreven hadden, studenten 

vonden dit prettig. Eén team gaf aan dat het voor studenten nog wel eens lastig is wanneer meerdere 

docenten betrokken zijn bij één onderdeel, omdat iedere docent een eigen werkwijze heeft. 

Verroostering 

Vier opleidingen gaven aan dat het frontaal onderwijs was ingeroosterd. Bij twee opleidingen was het 

projectwerk deels ingeroosterd, maar moesten studenten dit ook zelf plannen. Eén moduleteam gaf aan 

dat al het projectwerk ingeroosterd was. 

Stonden vonden dat het rooster duidelijk was en op tijd beschikbaar (gem. 3,9).  

Eén moduleteam gaf aan dat studenten over het algemeen tevreden waren over de verroostering, 

hoewel sommige studenten hier klaagden over ‘gaten’ in het rooster (voorbereidingstijd tussen 

colleges). Studenten die in Enschede wonen, gaan dan naar huis, en vrijdags willen studenten dan naar 

hun ouders. Andere studenten vonden deze gaten juist nuttig en hebben dan genoeg te doen. Studenten 

waren positief over colleges van 45 minuten. Een andere opleiding was zelf niet tevreden omdat 

deadlines vlak na onderwijsbijeenkomsten gepland waren en studenten daarom niet naar de colleges 

kwamen. 

Over het algemeen vonden studenten dat de module logisch in elkaar zat (gem. 3,2). Bij een aantal 

modules waren studenten echter ontevreden over de verdeling van het onderwijs over de module. Nu 

was onderwijs soms ‘just too late’ aangeboden, volgend jaar wil het moduleteam dit liever ‘just in 

time’. Bij een andere module waren studenten ontevreden over de spreiding de deadlines; er was 

sprake van pieken in de werkdruk. Bij een andere opleiding bleek dit juist geen probleem, omdat 

studenten er van tevoren rekening mee gehouden hadden dat ze voor een aantal ‘struikelonderdelen’ 

harder moesten studeren en in die periode minder hard aan het project konden werken. 

Voorkennis 

Over het algemeen vonden studenten dat ze voldoende voorkennis hadden voor deze module (gem. 

3,6). Bij twee modules moesten studenten kennis uit voorgaande modules gebruiken. Bij één hiervan 

zagen studenten overlap met module 1; dit wordt gezien als een goede herhaling. In module één kreeg 
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men ‘kennis over’ en nu leerde men ‘hoe’. Bij één module moesten studenten theorie uit module 2 

gebruiken. 

Vier opleidingen gaven aan dat de voorkennis van studenten soms niet toereikend was. Van deze vier 

gaven twee opleidingen gaven aan dat de voorkennis van wiskunde te laag was om deze module goed 

te kunnen doen. Eén moduleteam gaf aan dat er in module 5 bijspijkeronderwijs gegeven moet worden 

om op te lossen dat de voorkennis te laag is. Men is al bezig om dit op te lossen zodat dit niet weer 

gebeurt.  

Eén moduleteam gaf aan dat ze vonden dat er binnen TOM geen voorkenniseisen meer gesteld kunnen 

worden. De reden die werd aangekaart was dat studenten hoeven nu  niet meer een bepaald vak 

verplicht voldoende te hebben afgerond om met bijvoorbeeld het project te kunnen starten. Nu krijgen 

studenten per module extra mogelijkheden om het project te halen. Het gevolg hiervan is dat je in 

latere modules studenten hebt zitten die het niveau eigenlijk niet meer aan kunnen. De filtering is 

daarmee minder goed geworden dan voorheen. 

 

Tabel 16: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Ja Nee Geen onderwerp van gesprek 

De voorkennis van studenten was goed  4
1 

13 

Studenten zagen een relatie met de inhoud van 

voorgaande modules 

2  15 

1 Eén moduleteam zag dit (in algemene zin) bij het project; bij twee opleidingen ging dit over wiskunde en bij één opleiding moet er 

bijspijkeronderwijs gegeven worden in module 5. 

Studiematerialen 
Figuur 23: Resultaten OLD-vragenlijst 

Figuur 24: Resultaten SEQ

 

In de vierde module werd voornamelijk gebruik gemaakt van boeken, handleidingen, readers, artikelen 

en websites (zie figuur 23). Video’s werden in 30,8% van de gevallen ingezet en er werd geen 



 

 

DATUM  ONS KENMERK  PAGINA 

9 okt 2014  POV/194/14/oak  42 van 69 

 

 

  

 

 
 

 

 

   

  

gebruik gemaakt van weblogs. Naast de bovengenoemde opties gaven drie opleidingen aan gebruik te 

maken van een forum waarop door de studenten gestelde vragen konden worden beantwoordt door 

medestudenten of docenten. Eén opleiding gaf aan verschillende software te gebruiken (Access, 

Bizagi). Een andere opleiding gaf aan beleidsdocumenten en tekeningen te gebruiken. Van de 

studenten gaf 84,9% aan dat het studiemateriaal goed paste bij het onderwerp (scoorden een 3 of 

hoger). 

Niveau (uitstroom) 
Figuur 25: Resultaten SEQ 

 

Tabel 17: Resultaten MM-gesprekken 

 N=17 

Aantal moduleteams Eens  Oneens  Gedeeltelijk 

eens 

Geen onderwerp 

van gesprek 

Het niveau dat de studenten in het kwartiel hebben 

bereikt is hoger dan voorgaande jaren  

1 1 1 14 

Uit de SEQ  blijkt dat studenten vinden dat ze veel van de module geleerd hebben (gem. 3,7), zowel 

door samenwerking met medestudenten (gem. 3,7) als door en van docenten en tutoren (gem. 3,4). In 

een aantal MM-gesprekken kwam het verschil in niveau met voorgaande jaren naar voren. Eén 

opleiding had de rendementen van de oude vakken (die samen de nieuwe module vormden) naast de 

rendementen van dit kwartiel gelegd. De cijfers van dit kwartiel waren hoger dan vorig jaar. Bij een 

ander moduleteam was men het erover eens dat studenten projectvaardigheden geleerd hebben, zoals 

teamwork en time management. Bij een ander moduleteam dachten sommige docenten dat studenten 

beter zijn in bouwen, maar niet iedereen was het hierover eens. De bouwvaardigheden was volgens 

hen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Een andere opleiding gaf aan dat studenten mooie producten 

hebben opgeleverd bij het project, vergelijkbaar met vorig jaar. Twee opleidingen gaven aan 
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bang te zijn dat niet alle individuele studenten de leerdoelen van de module allemaal gehaald hebben, 

omdat deze deels in het project getoetst werden en het project een groepscijfer opleverde. Twee 

moduleteams vonden dat de resultaten van sommige studenten tegenvielen en bij één module vond 

men dat de academische vorming van studenten onder de maat was. Eén opleiding gaf aan dat de 

leerdoelen gedurende de module naar beneden zijn bijgesteld, omdat studenten bepaalde kennis uit 

module 1 niet meer paraat hadden
3
. Bij één opleiding dacht men dat studenten zichzelf soms 

overschatten. Ze zeggen dat ze het snappen, maar laten die uiteindelijk niet zien. 

Slaagpercentages 

Eén moduleteam gaf aan dat er een goed rendement behaald is; zonder aanvulling hebben de studenten 

van deze opleiding het project allemaal gehaald. Het project was ook zo ingericht dat je het, met 

voldoende inzet, zou kunnen halen. Eén opleiding gaf aan dat het slaagpercentage van de module laag 

was. Het team zag als mogelijke oorzaak van het lage slaagpercentage dat studenten die geen negatief 

BSA hebben gekregen opgelucht achterover zijn gaan leunen. Twee andere opleidingen zagen dit 

‘BSA opluchtingseffect’ juist niet: studenten studeerden in hetzelfde ritme door als in eerdere 

modulen. 

Een andere opleiding zag dat het slaagpercentage voor het project laag was; veel studenten hebben een 

aanvulling nodig voor het project. Ze gaven als mogelijke oorzaak dat studenten het overzicht niet 

hadden over het hele project. Bij deze opleiding was het rendement voor een ander onderdeel niet 

omhoog gegaan. Dit was wel de verwachting, omdat studenten hier nu meer tijd voor hadden dan 

voorgaande jaren. 

Bij een andere opleiding gold dit voor een aantal onderdelen. Veel studenten hebben een reparatie 

nodig gehad. Een mogelijke oorzaak was de korte doorlooptijd van deze onderdelen. 

Waardering 
Figuur 26: Resultaten SEQ 

 

 
 

  

                                                           
3
 Uit gesprekken met de faculteits-onderwijskundige bleek dat dit al is opgepakt door de opleiding om te 

voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurd. 
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Tabel 18: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

Aantal moduleteams Eens  Oneens Geen onderwerp van gesprek 

Het moduleteam is tevreden over het verloop 

van de module 

7 
 

10 

 

UT-breed geven de studenten de vierde module een krappe voldoende, het gemiddelde 

waarderingscijfer dat de studenten in de SEQ gaven was een 5,9. Een kwart van de studenten geeft een 

6. Een derde van studenten (33,9%) geeft een onvoldoende, terwijl de meerderheid aangeeft de 

opleiding aan anderen aan te bevelen op basis van deze module. Deze antwoorden spreken elkaar 

tegen. Blijkbaar wegen een aantal minpunten zwaar mee in het uiteindelijke tevredenheidscijfer
4
. 

In ieder geval zeven opleidingen waren tevreden over de module. Zaken waar men tevreden over was 

waren (tussen haakjes staat hoe vaak dit genoemd werd): de integratie binnen de module (3), studenten 

waren tevreden over het project en de colleges (2), basis en inhoud van de module (2), pittige maar 

leerzame module (2), het project (1), een uitmuntende modulecoördinator (1), een goed moduleteam 

(1), handzame modulehandleiding met een goed overzicht van deadlines (1), wekelijkse evaluatie van 

het onderwijs d.m.v. Shakespeak (1), samenwerking met opdrachtgevers (1), gastcolleges (1). 

Eén opleiding gaf aan dat de waardering van de studenten erg laag was. Dit terwijl de module 

inhoudelijk goed in elkaar zat en er een goede integratie was tussen de verschillende 

moduleonderdelen. De organisatie van de module was echter niet zo goed verlopen, dit woog voor de 

studenten dus waarschijnlijk zwaarder mee in hun oordeel dan de integratie.  

Moduleteams zien nog wel een aantal verbeterpunten voor volgend jaar. Zie hiervoor onderstaande 

tabel 19. 

 

  

                                                           
4 Zie hoofdstuk ‘werkvormen’ voor een nuttige manier om feedback van studenten op te vragen over het verloop van de 

module. Door deze wijze van evalueren voelen studenten zich gehoord. 
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Tabel 19: Resultaten MM-gesprekken 

N=17 

 Aantal moduleteams 

Voorgenomen aanpassingen op gebied van integratie 3 

Voorgenomen aanpassingen op gebied van toetsing 7
1 

Voorgenomen aanpassingen op gebied van communicatie 4 
1, 2  

Voorgenomen aanpassingen op het gebied van roostering 2
1
 

Voorgenomen aanpassing op het gebeid van inhoud 2
 1,3 

Voorgenomen aanpassing om de werkdruk te verlagen 1
1 

Voorgenomen aanpassingen over de voertaal 1
1 

1 Hierover moet nog besloten worden 
2 Bij één moduleteam wordt nagedacht over extra colleges om studenten voor te bereiden. Bij één moduleteam gaat het over een verbeterde 

communicatie binnen het moduleteam. 
3 Bij één moduleteam wordt nagedacht over het gebruik van pencasts voor extra voorbeelden. Bij de andere opleiding overweegt men het 
gebruik van en andere rollentest 

Ondersteunende diensten 

Onderwijsadministratie 

Twee opleidingen gaven aan dat het erg tijdrovend (en duur!) is wanneer je als moduleteam of -

coördinator veel administratief werk moet doen. Eén van deze opleidingen gaf aan dat er per opleiding 

een oplossing voor moet komen (één centrale systeemoplossing voor alle opleidingen werkt niet). Het 

zou handig zijn wanneer iemand van BOZ meer de rechterhand van de modulecoördinator zou worden. 

Twee opleidingen gaven aan dat er geen goede up to date lijst is waar alle studenten op staan die de 

module volgen. Het tentamenbureau hanteert een andere lijst dan die van Blackboard. Studenten die 

maar één onderdeel volgen (vorige cohort) schrijven zich namelijk ook in voor de gehele module. Eén 

team gaf aan dat het erg lastig inschatten is hoeveel studenten daadwerkelijk deelnemen aan de 

module. Dit is pas na ongeveer twee weken duidelijk. Een ander team gaf aan dat je geen idee hebt wie 

er mee gaat doen aan een herkansing en hoeveel tentamens er gedrukt moeten worden. 

Wanneer je toetst buiten de tentamenweken, krijg je geen ondersteuning van het tentamenbureau, 

volgens één moduleteam. Voor studenten met een beperking wordt alleen iets geregeld als je toetst op 

maandag of vrijdag. Docenten moeten op andere dagen daar zelf iets voor regelen. 

Blackboard / OSIRIS 

Twee opleidingen gaven aan dat één Blackboardpagina voor de hele module onhandig is. Informatie 

over één bepaald onderwerp komen zo in één map te staan, in een lange onoverzichtelijke lijst, of heel 

diep weggestopt (in allemaal submappen). Wanneer je de inrichting van  Blackboard beter wilt 

stroomlijnen, moet je dit als modulecoördinator zelf doen en dan ben je er heel erg druk mee. Op dit 

moment worden belangrijke mededelingen ondergesneeuwd onder minder belangrijke, wanneer er 

meerdere mededelingen snel achter elkaar geplaatst worden. 

Eén moduleteam voorziet grote problemen wanneer Osiris en Blackboard gekoppeld worden. 

Studenten kunnen zich niet meer via Blackboard inschrijven, maar dit gebeurt automatisch via Osiris. 
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Veel studenten volgen echter maar een deel van de module. Dit moet dan allemaal met de hand 

worden aangepast. 

Eén moduleteam gaf verder aan dat de cijfers in Osiris worden afgerond op één decimaal. Een 7,0 

wordt echter weergegeven als een 7, waardoor het lijkt alsof het een afgerond getal is. Dit leidt tot 

verwarring. 

Zalen 

Twee moduleteams gaven aan dat het ze het jammer vinden dat er vanwege financiële redenen niet 

gewerkt kan worden met jaarzalen, omdat dit binnen TOM heel fijn zou zijn. Eén van de moduleteams 

verwacht dat er te weinig projectruimtes zullen zijn wanneer alle cohorten over zijn naar TOM. Alleen 

wanneer je ruim op tijd het rooster klaar hebt, kun je een zaal reserveren voor één groep. Een ander 

moduleteam merkte bovendien op dat het lastig is om een zaal te reserveren die past bij het onderwijs. 

Soms zou je veel krijtbordruimte willen (en geen digibord) en soms wil je meubilair dat je kunt 

verplaatsen. Je moet je wensen heel expliciet doorgeven aan het roosterteam (die overigens hard hun 

best doen om het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen).  

De tentamentafels in het sportcentrum worden meteen na de reguliere tentamentijd opgeruimd, terwijl 

er dan nog studenten met een beperking – die langer de tijd krijgen voor hun tentamen – aan het werk 

zijn. Die ondervinden daar hinder van. 

Overig 

Eén moduleteam had graag feedback gehad op het ontwerp van de module. Dit team vond het goed dat 

er veel vrijheid was om de module in te richten, maar vonden het kader waarin dit moest gebeuren 

nogal vaag. Veel regels waren vaag of niet bekend of men liep laat tegen deze regels aan. Zo is er nog 

steeds veel onduidelijkheid rondom de afspraken of een module nou wel of niet helemaal moet worden 

over gedaan wanneer een student één klein onderdeeltje niet gehaald heeft. Het OER zou voorafgaand 

aan het studiejaar moeten worden vastgesteld, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Men moet 

zich vervolgens ook aan deze regels houden en dus gedurende het studiejaar geen aanpassingen meer 

maken. Dit moduleteam is van mening dat de discussie over wat wel en niet mogelijk is qua 

examenregelingen, herkansingen, deelresultaten meenemen, etc., vooraf met het CvB gevoerd zou 

moeten worden, voordat er iets wordt vastgesteld en vervolgens weer wordt aangepast. Er zitten, zo 

vind dit moduleteam, erg veel kinderziektes in TOM (logistieke zaken, expectation management, 

slechte verdeling studielast, etc.) Hier moet echt wat aan gedaan worden. 

Niet voltijds kunnen studeren 
 

Figuur 27: Resultaten SEQ  

 



 

 

DATUM  ONS KENMERK  PAGINA 

9 okt 2014  POV/194/14/oak  47 van 69 

 

 

  

 

 
 

 

 

   

  

Hoofdstuk IV Vergelijking met modules 1, 2 en 3 

De vergelijking van de afgelopen vier modules is bedoeld om trends en punten te benoemen die - over 

modules heen kijkend - geregeld terugkomen. Wanneer sommige problemen in module 4 afgenomen 

zijn ten opzichte van modules 1, 2 en 3 zijn deze hieronder ook vermeld. 

- Werkdruk docenten: De werkdruk onder docenten is ongeveer gelijk aan de werkdruk in module 1 

en 2. Een aantal oorzaken voor een hoge werkdruk zijn blijvende factoren, dus de verwachting is 

ook niet dat de werkdruk geheel afneemt wanneer ‘de nieuwigheid  van TOM eraf is’. 

- Experimenteren: In de vierde module werd er geëxperimenteerd met (innovatieve) werkvormen. 

Net als in de tweede en derde module werd er weer een aantal keer peer feedback ingezet. 

- Waardering: De waardering van opleidingen over hun eigen module is vergelijkbaar met de 

eerdere modules. De waardering van studenten is vergelijkbaar met module twee en drie en lager 

dan module één. Ook bij deze module geven de studenten wel aan de opleiding (gebaseerd op deze 

module) aan te raden aan anderen. 

- Verantwoordelijkheid van studenten: Docenten gaven opnieuw, net als in module 1, 2 en 3 aan dat 

ze het lastig vinden om de studenten hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Ook werd nu vaker 

aangegeven dat docenten de werkhouding van studenten onder de maat vonden. 

- Toetsing: In de modules 1, 2 en 3 werd het onderwerp toetsing veelvuldig besproken en men blijft 

het onderwerp toetsing lastig vinden. Wel werd in module 4 aangegeven dat er meer geïntegreerd 

werd getoetst. 

- Jaarzalen: Het concept ‘jaarzalen’ werd weer aangehaald (net als gedurende module 2). Een paar 

opleidingen gaven aan dat het jammer was dat deze om financiële redenen waren afgeschaft. Het 

concept zou namelijk goed passen binnen TOM. 

- Reparaties week 30: In week 30 was een reparatieweek gepland. Docenten van een paar 

opleidingen waren hier erg ontevreden over. Ze gaven aan dat het extra werk allemaal in eigen tijd 

gedaan moest worden. Daarnaast kwam naar voren dat men de indruk had dat studenten van een 

aantal opleidingen mogelijk berekenend te werk gingen. 

- Moduledeelname: Een ander nieuw punt wat naar voren kwam, is dat het onduidelijk is hoeveel en 

welke studenten (een deel van) de module volgen. Dit omdat studenten die een deel van de module 

volgen zich ook voor de gehele module inschreven (bijvoorbeeld ouderejaars en pre-master 

studenten). 

In onderstaand figuur zijn de gemiddelde uitkomsten van de MM’s van modules 1, 2, 3 en 4 

weergegeven. Er zijn geen grote verschillen tussen de gemiddelden zichtbaar. Een paar kleine 

opmerkingen: 

- Alle opleidingen van module 4 zitten bij het aspect ‘Karakter’ minimaal in fase 3,5; 

- De trend van het naar rechts schuiven van de gemiddelde uitkomsten van het aspect ‘Toetsing’ 

heeft zich in de vierde module voorgezet; 
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- In module vier zijn minder uitschieters dan in module 3, wat betekent dat de verschillende 

modulen op elkaar lijken; 

Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat het Maturity Model na afloop van module vier minder 

vaak is ingevuld dan na afloop van de voorgaande modules. 

 

Figuur 28: Vergelijking van de gemiddelde uitkomsten van de Maturity Model van Modules 1, 2 en 3 

Module 1 Module 2 

  
Module 3 Module 4 
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Hoofdstuk V Conclusies van de evaluatie van de modules 4 

De drie O’s 

- In module vier werd aan alle drie de O’s gewerkt. Het meest werd aan de O van onderzoeken 

gewerkt. Of er aan de O van ontwerpen werd gewerkt verschilde erg per opleiding.  

TOM visie 

- Een aantal moduleteams is erg ontevreden over TOM als onderwijsmodel. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat er verschillende interpretaties en invullingen gegeven worden aan 

TOM. De ontevredenheid heeft te maken met het modulesysteem dat oneerlijk gevonden 

wordt, de angst dat studenten te weinig leren en dat ze teveel bij het handje genomen 

worden en alleen doen wat hen opgedragen wordt, met de hoge werkdruk en de 

onduidelijkheid in rollen. De eerstgenoemde redenen hebben te maken met het ontwerp 

van de module en dus de interpretatie die moduleteams aan TOM geven. De 

randvoorwaarden zijn wel geïmplementeerd, maar de didactiek en de manier van denken 

over onderwijs (Learner Centered Teaching) nog niet overal. Dit zou een oorzaak van de 

ontevredenheid kunnen zijn; evenals de moeilijkheden met toetsing en de werkdruk (zie 

hieronder) 

Werkdruk 

- De werkdruk van docenten en modulecoördinatoren is in module 4 als hoog ervaren, net als in de 

voorgaande modules. Op het gebied van werkdrukverlaging zijn waarschijnlijk dus nog geen 

acties ondernomen. 

- Men gaat ervan uit dat de werkdruk ook na de volledige implementatie van TOM hoger zal blijven 

dan pre-TOM. 

- Werkdruk wordt vaak in één adem genoemd met toetsing. De toetsing zelf en de planning van de 

toetsing zorgen voor een verhoging van de werkdruk. 

Toetsing 

- Sommige opleidingen staan steeds meer open voor andere manieren van toetsing, maar er wordt 

door het grootste aantal opleidingen nog vrij traditioneel getoetst. 

- Opleidingen zijn soms nog onzeker of studenten wel allemaal alle leerdoelen halen wanneer zij 

werken aan groepsopdrachten. Hierom valt men soms terug in het alleen maar afnemen van 

individuele kennistoetsen. 

Geëxperimenteerd  

- Net als in module drie werd door sommige opleidingen geëxperimenteerd met nieuwe 

werkvormen. Dit zouden goede voorbeelden kunnen zijn aan andere opleidingen. 
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Project en integratie 

- Er zijn veel verschillende opvattingen over de integratie van modules. De mate waarin men wil en 

kan integreren verschilt per opleiding. Een paar opleidingen gaf aan dat het belangrijk is om de 

disciplines apart aan te leren. Andere opleidingen zouden juist graag zo veel mogelijk willen 

integreren. 

- De integratie van moduleonderdelen wordt meestal vormgegeven door verbanden expliciet te 

maken. Veelal blijven de onderdelen wel als losse eenheden herkenbaar. 

- De wiskundeleerlijn maakt het lastig om de module helemaal te integreren. 

Verantwoordelijkheid studenten 

- Net als na afloop van de eerdere modules gaven opleidingen aan het lastige te vinden studenten 

hun verantwoordelijkheid te doen nemen. 

- Een aantal docenten gaf aan dat de werkhouding van veel studenten onder de maat was. 

Waardering van de module 

- De studenten gaven de vierde module gemiddeld een krappe voldoende. Daarnaast raadde het 

grootste gedeelte studenten de opleiding wel aan bij andere studenten, op basis van deze module.,. 

Deze twee resultaten lijken elkaar tegen te spreken. Wellicht is het beeld dat het 

tevredenheidscijfer schept te beperkt. 

Vergelijking modules 1, 2, 3 en 4 

- In de vergelijking van module vier met de voorgaande modules zijn veel terugkomende issues te 

zien. In deze module hebben zich niet veel nieuwe problemen voorgedaan, ook zijn al bekende 

problemen veelal nog niet opgelost. 
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Hoofdstuk VI Aanbevelingen 
Sommige aanbevelingen zijn gemarkeerd met een *. Dit zijn aanbevelingen die ook (deels) in het 

evaluatierapport van module 3 genoemd zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat in de rapporten van 

voorgaande modules veel aanbevelingen genoemd zijn, die nog niet allemaal zijn opgepakt. Zie 

hiervoor het rapport ‘1
e
 jaar TOM - Jaarbeeld TOM’ (kenmerk: CvB UIT – 626/S&B). 

 

10. Aanbeveling*: Erken dat de TOM-visie nog niet volledig gerealiseerd is en besef dat het 

vollediger realiseren continue aandacht vereist op punten als docentontwikkeling (Learner-

Centered Teaching
5
), een grote stap in integratie van moduleonderdelen en de toetsing in de 

modules. 

Geadresseerden: S&B, UCO, opleidingen en OD 

 

11. Aanbeveling: Erken dat de werkdruk van docenten en modulecoördinatoren (te) hoog is en dat 

deze, wanneer alle TOM-modules worden geïmplementeerd zoals in het eerste jaar, hoger zal 

blijven dan pre-TOM. Zoek op korte termijn voor de implementatiefase naar een werkbare 

oplossing om de werkdruk te verlagen en maak voor de lange termijn beleid op dit onderwerp. 

Andere manieren van toetsing, peer feedback en ICT kunnen bijdragen aan verlagen van de 

werkdruk.  

Geadresseerden: CvB, S&B, opleidingen en OD 

 

12. Aanbeveling*: Zorg voor een slimmere manier van toetsing om werkdruk te verlagen. 

Bijvoorbeeld toetsen per module-leerdoel in plaats van het toetsen van afzonderlijke onderdelen; 

geïntegreerd toetsen en inhoudelijk compenseren; digitaal toetsen; het inzetten van peer feedback / 

review; toetsen die studenten stimuleren om van elkaar te leren; individuele beoordeling van 

groepswerk. Deel goede voorbeelden en ervaringen met elkaar. 

Geadresseerden: opleidingen, OD en POV 

 

13. Aanbeveling: Vergroot de kennis over het toetsen van groepen en individuele beoordeling binnen 

groepswerk.  

Geadresseerden: Opleidingen en OD 

 

14. Aanbeveling*: Maak gebruik van de ruimte die TOM biedt om nieuwe dingen uit te proberen. 

Ontdek goede voorbeelden, leer van elkaar en wissel ervaringen uit. En accepteer een niet-

succesvolle ervaring als optimaal leermoment.  

Geadresseerden: opleidingen, OD en POV 

 

                                                           
5 Weimer, M. (2002). Learner-centered Teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass 
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15. Aanbeveling*: Zorg ervoor dat goede voorbeelden van geïntegreerde modules gesignaleerd en 

gedeeld worden. 

Geadresseerden: POV en OD 

 

16. Aanbeveling*: Voer de discussie over de leerlijn wiskunde met voldoende diepgang om de door 

meerdere technische opleidingen ervaren noodzaak tot veranderingen te kunnen realiseren. 

Onderzoek of de problemen die opleidingen ervaren m.b.t. de integratie van wiskunde 

kinderziektes zijn die met relatief eenvoudige aanpassingen te verhelpen zijn, of dat de 

wiskundeleerlijn een forse herziening moet ondergaan om de mogelijkheid tot integratie te 

vergroten. 

Geadresseerden: CvB, decanen, UCO en ontwikkelaars wiskundeleerlijn 

 

17. Aanbeveling*: Houd er rekening mee dat wanneer studenten nog niet gewend zijn aan het nemen 

van de eigen verantwoordelijkheid, zij die niet automatisch zullen accepteren en de 

verantwoordelijkheid graag weer terug zullen willen leggen bij de docent. Weersta de neiging om 

het onderwijs ‘schoolser’ te maken en alle verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de 

docenten te houden. Studenten verantwoordelijkheid doen nemen vergt geduld en vertrouwen in 

het kunnen van studenten, en vaardigheden van de docent en tutor. 

Geadresseerden: opleidingen en OD 

 

18. Aanbeveling*: Besef de tekortkomingen van generieke tevredenheidscijfers, en bezie ze in de 

context. Zorg voor een zo volledig mogelijk beeld. Benut de mogelijkheden om SEQ-uitkomsten 

op itemniveau te combineren tot een veelzeggender kwaliteitsparameter. Blijf naast de SEQ ook 

eigen evaluaties uitvoeren zoals panelgesprekken. Zorg voor een zo volledig mogelijk beeld. Maak 

ook gebruik van www.utwente.nl/evaluatie.   

Geadresseerden: CvB, S&B, UCO, UR, CES/OD en opleidingen 

  

http://www.utwente.nl/evaluatie
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Bijlage 1: Uitkomsten OLD-Zelfevaluatie vragenlijst 
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Bijlage 2: Uitkomsten SEQ UT-breed 
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Bijlage 3: SEQ module 4 – uitkomsten op hoofdlijnen en vergelijking 

met modules 1, 2 en 3 
Na afloop van module 4 hebben de studenten een UT-brede vragenlijst ingevuld. De vragenlijst is afgenomen 

met behulp van het programma Evasys. De vragenlijst kent 27 vragen, verdeeld over de hoofdonderwerpen: 

algemeen, leren, module, project, toetsing, inzet voor studeren, waardering. De meeste vragen waren op een 

vijfpuntsschaal. Daarnaast is de studenten ook gevraagd de module een rapportcijfer te geven. Evasys laat bij de 

vijfpuntsschaal-vragen een stoplicht zien, om aan te duiden of de score op de vraag boven de vooraf bepaalde 

acceptabele ondergrens zit (groen), of daaronder (rood). Wanneer (meer dan) 70% van de studenten een 3 of 

hoger scoort op een vraag laat dit een groen stoplicht zien. Wanneer meer dan 30% van de studenten een 2 of 

lager scoort laat dit een rood stoplicht zien. 
 

Resultaten op hoofdlijnen: 

De vragenlijst is bij alle opleidingen afgenomen. In totaal hebben 548 studenten de vragenlijst geheel of 

gedeeltelijk ingevuld. Dit is een respons van 39% en is daarmee lager dan bij Module 1 (55%) en 2 (58%) en 3 

(49%). Er is van alle opleidingen voldoende informatie binnengekomen om een goed beeld te krijgen (van elke 

opleiding hebben meer dan 25% van de studenten de SEQ ingevuld
6
). 

 

Volgens de uitkomsten van de survey waarderen de studenten de tweede module positief, 77% van de studenten 

scoort de module een 6 of hoger (op een schaal van 1-10). Het percentage van studenten die de module met een 6 

of hoger beoordeelden is hoger in vergelijking met module 2. De gemiddelde score is een 5,9. 

 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

Percentage studenten dat de module een 6 of hoger geeft  

(op een schaal van 1-10) 

81,3% 

(gem. 7,4) 

66,7% 

(gem. 5,9) 

68,9% 

(gem. 6,0) 

77,0% 

(gem. 5,9) 

 

Van de studenten scoort 72,6% van de studenten een 3 of hoger (op een schaal van 5) op de vraag of ze de 

opleiding aan anderen aan zouden bevelen. Dit is ongeveer gelijk gebleven aan de score na de eerste (78,6%) , 

tweede (72,8%) en derde (74,9%) module. 

 

Uit de vragenlijst blijkt dat de studenten vergeleken met module 3 weer iets meer tijd aan hun studie zijn gaan 

besteden. Van de studenten geeft 60%  aan minder dan 40 uur aan de studie te besteden, in de eerste module was 

dit 45,2%, in de tweede module was dit 56,8% en in de derde module was dit 64,8%. Het grootste gedeelte van 

de studenten (35,7%) geeft aan tijdens de derde module 30 tot 40 uur in de week aan de studie besteed te hebben. 

Opvallend is dat maar liefst 14,7% van de studenten aangegeven heeft gemiddeld meer dan 50 uur per week 

gestudeerd te hebben. Alleen in module 1 lag dit percentage hoger (17%). 

 

De meeste vragen hebben van de studenten een positieve terugkoppeling gekregen (groen stoplicht), op zes 

vragen is er een negatieve terugkoppeling te zien (rood stoplicht). Deze vragen hebben alle zes in eerdere 

modules ook al (meer dan) eens een rood stoplicht gekregen. 

 

Vraag Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

 Gem. ≥ 3 Gem. ≥ 3 Gem. ≥ 3 Gem. ≥ 3 

1. De module was goed 2,8 57,2% 2,8 57,4% 2,8 61,1% 2,9 58,6% 

                                                           
6
 Van de opleidingen BIT en INF is dit niet met zekerheid te zeggen, aangezien de antwoorden van de BIT- en INF- studenten 

samengenomen zijn.  
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georganiseerd 

2. Ik had steeds voldoende tijd 

om me voor te bereiden op de 

toetsen in de module 

2,6 49,2% 2,8 56,3% 2,9 60,8% 2,8 58,5% 

3. In het algemeen was de 

hoeveelheid studietijd, die ik 

erin moest steken te doen 

2,9 62,7% 2,9 63,5% 3,2 

(groen) 

74,9% 3,1 68,9% 

4. Tijdens de module wist ik 

steeds wat er van mij verwacht 

werd 

3,1 69,3% 3,1 69,7% 3 65,9% 3,0 67,0% 

5. Het project leerde me een 

oplossing voor een probleem 

te testen 

3,1 68,1% 2,9 60,6% 3 65,2% 3,1 66,4% 

6. De toetsen waren goed in het 

bepalen of ik voldoende 

geleerd had 

3,2 

(groen) 

75,1% 3,1 

(groen) 

70,6% 3,1 68,2% 3,0 64,9% 

 

In de kolommen module, 1 module 2 en module 3 van bovenstaande tabel zijn telkens een getal en percentage 

weergegeven. Het eerste getal geeft het gemiddelde antwoord weer, het percentage geeft aan hoeveel studenten 

een 3 of hoger scoorden. Wanneer de vraag een groen stoplicht had, is dit er tussen haakjes bijgezet. 

Bij module 3 kreeg de vraag of toetsen goed waren in het bepalen of men voldoende geleerd had (vraag 6), voor 

het eerst een rood stoplicht. Dit gebeurde weer in module 4; ditmaal met een daling van 3,3 procentpunt. Hoewel 

in module 3 de hoeveelheid studietijd (vraag 3) een groen stoplicht kreeg, is dit in module 4 weer een rood 

stoplicht geworden. We zien dat de score net onder de 70% gezakt is. 

Net als bij de scores van de eerste  drie modules zijn de scores op vraag 4 en 5 niet per se negatief, ook al doet 

een rood stoplicht anders vermoeden. Het kan bijvoorbeeld een bewuste keuze zijn om de student, in het licht 

van hun vorming, zelf dingen te laten uitzoeken en niet alles helemaal te expliciteren (vraag 4). Ook kan het een 

bewuste keuze zijn geweest om de rol van onderzoeker of evaluator niet in het project te integreren (vraag 5). 

 

Verder zijn er (buiten de rode stoplichten) een aantal vragen waarop de gemiddelde score 0,2 punten of meer 

verschilde van de score van module 1 en/of 2. Bij module 3 is aangegeven of deze score hoger (↑) of lager (↓) is 

dan die van module 1 en/of 2. Al deze bevindingen dienen genuanceerd bekeken te worden, de scores hebben 

namelijk allemaal een redelijk grote standaardafwijking (van 0,9 tot 1,2). Er is mogelijk veel variatie tussen de 

verschillende opleidingen.  

 

Vraag Module 

1 

Module 

2 

Module 

3 

Module 4 

2.2 Over het algemeen had ik voldoende voorkennis om 

deze module succesvol af te ronden 

3,5 3,4 3,5 3,6 ↑ 

2.4 Ik heb veel geleerd in de module als geheel 3,9 3,8 3,7 3,7 ↓ 

2.8 Het rooster was duidelijk en op tijd beschikbaar 4,1 3,9 3,9 3,9 ↓ 

3.1 Ik heb veel geleerd door, en van, docenten, tutoren, 

studentassistenten, etc. 

3,7 3,5 3,5 3,7 ↑ 

3.2 Het studiemateriaal paste goed bij het onderwerp. 3,7 3,7 3,6 3,5 ↓ 

3.3 Over het algemeen paste het onderwijs in de module 

goed bij hoe ik leer 
3,4 3,3 3,2 3,2 ↓ 
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4.2 Het project leerde me samen te werken met andere 

studenten 
3,9 3,6 3,6 3,7 ↓ 

4.4 Het project leerde me een oplossing voor een probleem 

te ontwikkelen 

3,7 3,7 3,5 3,7 ↑ 

4.5 Het project leerde me een oplossing voor een probleem 

te testen 

3,1 2,9 3,0 3,1 ↑ 

5.2 De toetsen waren goed in het bepalen of ik voldoende 

geleerd had 
3,2 3,1 3,1 3,0 ↓ 

5.4 Ik had steeds voldoende tijd om me voor te bereiden op 

de toetsen in de module 
2,6 2,8 2,9 2,8 ↑ 

6.2 In het algemeen was de hoeveelheid studietijd, die ik 

erin moest steken te doen 
2,9 2,9 3,2 3,1 ↑ 
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Bijlage 4: Maturity Model zelf-evaluatie modulecoördinatoren 
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Bijlage 5: Uitleg boxplot (MM-uitkomst) 
Een boxplot is een grafische weergave van de vijfgetallensamenvatting, die wordt gebruikt wanneer er 

sprake is van een scheve verdeling (niet-normale verdeling) van de data. De vijf getallen zijn het 

minimum (Min), het eerste kwartiel (Q1), de mediaan (Med; of tweede kwartiel), het derde kwartiel 

(Q3) en het maximum (Max) van de waargenomen data. In de boxplots die over het Maturity Model 

heen getekend zijn, zijn verder uitschieters weergegeven (de cirkeltjes). Uitschieters worden met 

behulp van de 1,5x InterKwartielAfstand-regel (IKA) bepaald. De IKA is de afstand tussen beide 

kwartielen, dus het verschil tussen Q3 en Q1. Wanneer men dit vermenigvuldigt met 1,5 en deze 

waarde bij Q3 optelt en bij Q1 aftrekt, zijn de twee minimale en maximale grenzen bepaald. Alle 

waarden buiten deze grenzen, zijn de uitschieters. Het oorspronkelijk minimum en maximum worden 

nu vervangen door de bepaalde onder- en bovengrens. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NfuWqA6eSTrl9M&tbnid=TQGQVg_rh0dU-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mathunited.pragma-ade.nl:41080/MathUnited/view?comp=hv-if2&subcomp=hv-if22&variant=m4a_view_dedicon&parent=www.math4all.nl/website/view.php?vision=assist^page=overzichten/havovwo-12&repo=m4a&item=explanation&ei=QiiPU-qvFMjqPOy2gJAM&bvm=bv.68235269,d.ZWU&psig=AFQjCNFa8OI9YxRSpenftuFIw5aZB7FhsQ&ust=1401977245095781
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Bijlage 6: Opties voor reparaties – geopperd door moduleteam 

 

 

Bij optie 1 vindt de herkansingsweek van het eerste (groene) kwartiel plaats in de vierde week van het 

volgende kwartiel. Wie geen herkansingen hoeft te doen, heeft dan een week vrij. Doordat deze week 

tussen de weken van het tweede kwartiel geplakt wordt, is dit kwartiel in totaal 11 weken (10 regulier 

+ 1 herkansingsweek). De zomervakantie wordt daarmee drie weken korter. De herkansing van het 

vierde kwartiel vindt dan in het eerste kwartiel na de zomervakantie (module 5) plaats. Wanneer je dit 

wilt doen, moet dit UT-breed afgestemd worden want de jaarcirkel verandert daarmee. Deze 

afstemming is bijv. nodig in verband met profileringsmodules. 

Bij optie 2 ‘snoept’ de herkansingsweek tijd af van de tweede module. De reguliere onderwijsweken 

worden daarmee verkort naar 9 weken. Maar dit is geen groot probleem, aangezien deze tweede 

module ook weer een herkansingsweek heeft in module 3. De jaarcirkel blijft hiermee gelijk. Wanneer 

je deze optie wilt, is dit binnen de eigen opleiding te realiseren.  

 



3. Opvolging aanbevelingen Module evaluaties 
 

LIJST VAN AANBEVELINGEN MODULE-EVALUATIE T.B.V. MONITORING 
Uit de module-evaluatie van modules 1, 2, 3 en 4 zijn veel nuttige aanbevelingen voortgekomen. Hieronder wordt ter informatie de status van deze 
aanbevelingen weergegeven.   
 

Arbeidsintensief onderwijs 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
Functiewaardering 
1 HR Neem onderwijstaken explicieter op in de functiewaardering 

en het beloningssysteem van docenten. 
Opgepakt door HR (FJUT/loopbaanpaden).  

3 HR 
Vakgroepvoorzitters 
OLD’s 
OD 

Erken dat het ontwerpen en verzorgen van het TOM-onderwijs 
veel tijd kost. De combinatie van TOM en onderzoek kan leiden 
tot een te grote werkdruk. Zorg daarom bij de verdeling van 
taken voor een goede balans tussen onderzoek en onderwijs 
(actie: vakgroepvoorzitters), en overweeg meervoudige 
carrière-‘ladders’ voor onderzoek, onderwijs en management 
(actie: HR). 
Vakgroepvoorzitters hebben een bijzondere (HR-)rol in het 
aanbrengen van balans tussen onderzoek en onderwijs. De 
verdere invoering van TOM vergt van henzelf een blijvende 
inspanning en motivatie, en het behoeft het goed aansturen 
van hun medewerkers. Vakgroepvoorzitters en OLD’s zouden 
bijvoorbeeld kunnen sturen op het bevorderen van docent-
extensievere onderwijsvormen, waarbij studenten zelf 
verantwoordelijkheid nemen, en door het inzetten van blended 
en e- learning. De OD kan hierin ondersteunen en voorbeelden 
aanreiken.  

Deze aanbeveling is op te delen in een aantal 
subaanbevelingen welke zijn opgepakt. Bijvoorbeeld door 
HR (zie ook 1), door de OD (pilots m.b.t. docent-
extensiever onderwijs.  
Deze decanen is gevraagd om dit onder de aandacht te 
brengen bij de vakgroepvoorzitters.  
 
  
 
 

3 S&B 
UCO 
Opleidingen 

Houd, in de uitrol van Vision 2020, expliciet rekening met 
kleinere, eigenstandige onderwijseenheden voor bijvoorbeeld 
excellente studenten. Overweeg hiervoor blended of e-

Excellentie is opgenomen in de excellentievisie, 
voorbeelden zijn de excellentieprogramma’s en de STER-
trajecten. Eigenstandige onderwijseenheden, vakken, 
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OD learning-cursussen. zullen wel verdwijnen met de uitrol van TOM in B3.Deze 
aanbeveling wordt daarom niet in deze vorm 
overgenomen, het is een consequentie van TOM.  

1 Deze wordt later 
geadresseerd 

Stel financiële middelen beschikbaar voor extra 
ondersteuning/handen in het primaire proces 

Bij de invoer van TOM zijn middelen per opleiding 
beschikbaar gesteld. Uit een evaluatie daarvan blijkt dat 
veel van deze middelen (nog) niet zijn uitgegeven. Een 
veel genoemde reden is dat het niet mogelijk is om snel 
een paar extra handen in te huren. .   

2 FEZ TOM maakt het onderwijs qua docenturen extra duur; 
doordenk bij de geplande evaluatie en mogelijke aanpassing 
van het onderwijsverdeelmodel de optie om extra geld/EC’s 
beschikbaar te stellen voor modulecoördinatoren en docenten 
die extra (organisatorische) taken moeten uitvoeren. 

Het onderwijsverdeelmodel is in het voorjaar van 2014 
aangepast, deze aanbeveling is daarin meegenomen. 
Opleiding krijgen een budget toegekend, de 
rijksbekostiging volgend,  OLD/OWD zijn zelf 
verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen over de 
modules 1-8 en 11-12.  

 

BSA 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
3 S&B 

CES 
Opleidingen 

Breng de processen en de deadlines rondom het BSA en de uitschrijving van studenten in kaart (actie: S&B, 
CES). Zorg ervoor dat procedures rondom het BSA en uitschrijving zowel voor opleidingen (actie: CES) als 
studenten (actie: opleidingen) helder zijn en houd je aan de gemaakte afspraken (actie: CES, opleidingen). 
Moduleteams doen er goed aan om in de tweede module een uiterst moment te prikken van toetsen 
(bijvoorbeeld in week 7 of 8 van de module). Zo kunnen deze resultaten meewegen in het eventuele besluit 
van studenten om zich uit te schrijven (actie: opleidingen). 

Deze 
aanbeveling 
opgepakt.  

 
 

Curriculum-ontwerp 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
Onderwijskundige ondersteuning 
2 OD 

POV 
Er moet worden voorzien in de behoefte van opleidingen aan 
een (Bachelor 1) voorbeeldmodule die voldoet aan de 
beschrijving van fase 4 en 5 (Maturity Model). 

Deze aanbeveling is opgepakt, een lijst van best practices 
is/wordt opgesteld.  
 

3, 4 OD Zorg ervoor dat goede voorbeelden van geïntegreerde modules Opgepakt: In het studiejaar 2014-2015 worden er opnieuw 
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POV gesignaleerd en gedeeld worden.  
 

TOM carrousels en casus-bijeenkomsten georganiseerd waar 
dit aan de orde komt.  

Module-onderdelen 
2 Opleidingen 

OD 
Houd bij het (her)ontwerpen van de modules er rekening mee 
dat moduleonderdelen met elkaar kunnen concurreren; 
moduleteams dienen hiermee rekening te houden bij het 
(her)ontwerp van de modules (bijvoorbeeld door de module 
niet te laten bestaan uit veel (kleine) moduleonderdelen). Dit is 
de verantwoordelijkheid van opleidingen. De OD dient hier de 
opleidingen in te ondersteunen. 

Deze aanbeveling is uitgezet bij zowel POV als de opleidingen, 
uit latere evaluaties komt naar voren dat hier rekening mee 
gehouden wordt.  
  

3 Opleidingen 
OD 

Werk in de huidige overbruggingsperiode aan een (tijdelijke) 
oplossing om ervoor te zorgen dat studenten en docenten geen 
hinder ondervinden van de ontwikkeling van TOM. Richt je op: 
het versterken van inhoudelijk compenseren binnen de 
modules, om te beginnen in de module-onderdelen – of 
leerlijnen – en daarna binnen de modules als geheel. 
Inhoudelijk compenseren is: een onvoldoende schrappen als 
later is aangetoond dat de student de inhoud beheerst (actie: 
opleidingen en OD).  

Deze aanbeveling is opgepakt, het is een veel besproken 
onderwerp op bijeenkomsten zoals OLD-dagen, overleggen 
onderwijscoördinatoren, etc.)  Zowel OD als POV faciliteren 
en geven inhoudelijke ondersteuning. Uit de inventarisatie 
van de zak/slaagregeling komt naar voren dat dit de aandacht 
heeft van opleidingen.   

Nieuwe werkvormen 
3 Opleidingen 

OD 
POV 

Maak gebruik van de ruimte die TOM biedt om nieuwe dingen 
uit te proberen (actie: opleidingen). Ontdek goede 
voorbeelden, leer van elkaar en wissel ervaringen uit. En 
accepteer een niet-succesvolle ervaring als optimaal 
leermoment (actie: opleidingen, OD en POV). 

Dit wordt op verschillende manieren gefaciliteerd: o.a. door 
de TOM Carrousels, onderwijsdag, inspiratiemarkten, mini-
seminars, en casus-bijeenkomsten.  

3 Opleidingen 
OD 

Stimuleer dat studenten van elkaar leren en bevorder dat er 
kennisdeling binnen een projectgroep plaatsvindt in plaats van 
het opsplitsen van taken en nadien samenvoegen van 
individueel werk1. Zet hiervoor bijvoorbeeld activerende 
werkvormen in en pas toetsen hierop aan. 

Deze aanbeveling  is opgepakt zie verder Toetsing.  

 

1 Deze aanbeveling is een combinatie van twee aanbevelingen uit het rapport van evaluaties van modules 2 
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Evaluatie 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
 
3, 4 CvB 

S&B 
UCO 
UR 
CES/OD 
Opleidingen 

Besef de tekortkomingen van generieke tevredenheidscijfers, en bezie ze in de 
context. Zorg voor een zo volledig mogelijk beeld. Benut de mogelijkheden om SEQ-
uitkomsten op itemniveau te combineren tot een veelzeggender 
kwaliteitsparameter. 
 

Deze aanbeveling wordt meegenomen 
in de discussie over kwaliteitszorg en 
evaluaties.  

3 Opleidingen Blijf naast de SEQ ook eigen evaluaties uitvoeren zoals panelgesprekken. Zorg voor 
een zo volledig mogelijk beeld. Maak ook gebruik van www.utwente.nl/evaluatie.   

Dit maakt onderdeel uit van de 
kwaliteitszorg van een opleiding. De SEQ 
is een van de bronnen in het module-
dossier.   

 

Ondersteuning 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
Onderwijskundige ondersteuning – paradigmashift Learner-Centered Teaching  
1, 4 OD 

POV 
Er is meer aandacht nodig voor de (verdere) paradigmashift van teaching’ 
naar ‘learning’ en  ondersteuning van docenten daarbij. 

In het collegejaar 2014-2015 gaat POV 
zich meer richten op het organiseren en 
faciliteren van onderwijskundige 
bijeenkomsten (casussen, TOM 
Carrousels, etc. 

3 S&B 
UCO 
opleidingen 
OD 

Erken dat de TOM-visie nog niet volledig gerealiseerd is en besef dat het 
vollediger realiseren continue aandacht vereist op punten als 
docentontwikkeling (Learner-Centered Teaching2), een grote stap in integratie 
van moduleonderdelen en de toetsing in de modules (S&B, UCO, opleidingen 
en OD). 
Werk in de huidige overbruggingsperiode aan een (tijdelijke) oplossing om 
ervoor te zorgen dat studenten en docenten geen hinder ondervinden van de 
ontwikkeling van TOM. Richt je op het versterken van het diagnostisch 

Hier wordt op verschillende manieren en 
plaatsen actie op ondernomen. Dit zijn 
(nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.  

2 Weimer, M. (2002). Learner-centered Teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass 
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toetsen, liefst door en met studenten (peer feedback) (actie: opleidingen en 
OD). 

3 Opleidingen 
OD 

Houd de mate en consistentie van de gevraagde verantwoordelijkheid van 
studenten over de modules heen in de gaten: zorg voor een opbouwende lijn, 
of juist voor een van begin af aan constante grote verantwoordelijkheid, en 
pas daar de begeleiding op aan. Zorg dat de mate van verantwoordelijkheid 
niet onbedoeld fluctueert gedurende de opleiding3. 

Stand van zaken onbekend.  
 
Maakt onderdeel uit van een 
opleidingsplan.  

3, 4 Opleidingen 
OD 

Houd er rekening mee dat wanneer studenten nog niet gewend zijn aan het 
nemen van de eigen verantwoordelijkheid, zij die niet automatisch zullen 
accepteren en de verantwoordelijkheid graag weer terug zullen willen leggen 
bij de docent (actie: opleidingen). Dit vergt geduld en vertrouwen in het 
kunnen van studenten, en vaardigheden van de docent en tutor4 (actie: 
opleidingen en OD). 

Stand van zaken onbekend.  

Onderwijskundige ondersteuning – algemeen 
2 OD Er moet voorzien worden in de behoefte van opleidingen aan goede 

ondersteuning op het vlak van: het formuleren van een open 
projectopdracht, het inzetten van peer feedback/reviewing, individuele 
beoordeling in groepswerk en het bevorderen van kennisdeling binnen een 
projectgroep i.p.v. het opsplitsen van taken en nadien het samenvoegen van 
individueel werk. 

Deze aanbeveling is door de OD 
opgepakt.  

3 Opleidingen 
OD 

Zorg voor een slimmere manier van toetsing. Bijvoorbeeld toetsen per 
module-leerdoel in plaats van het toetsen van afzonderlijke onderdelen; 
geïntegreerd toetsen en inhoudelijk compenseren; het inzetten van peer 
feedback / review; toetsen die studenten stimuleren om van elkaar te leren; 
individuele beoordeling van groepswerk. 

Hier wordt op verschillende manieren en 
plaatsen actie op ondernomen. Dit zijn 
(nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.  

Zalen / Faciliteiten 
2 Roosterteam 

FB 
Opleidingen 

Er dient beter afgestemd te worden tussen de opleidingen, het roosterteam 
en FB; zodat er beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften 
van de opleidingen (denk aan het soort zalen, de locatie op de campus, etc.). 

Er is een werkgroep roosterteam.  

3 FB Inventariseer praktische oplossingen voor problemen met (faciliteiten in) Deze aanbeveling is opgepakt door het 

3 Een voorbeeld van een mogelijk bedoelde fluctuatie is een module die een nieuw vakgebied behandelt. 
4 Weimer, M. (2002). Learner-centered Teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass 
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ICTS 
CES 
(uitzetten via 
CDO) 

zalen (actie: FB, ICTS en CES). Daarnaast is het van belang dat men weet bij 
wie (urgente) problemen gemeld kunnen worden (actie: FB en CES). 
Suggestie: zorg dat er in elke (college)zaal op een stickertje staat aangegeven 
welk telefoonnummer je kunt bellen om per direct problemen op te laten 
lossen en/of wie je kunt e-mailen voor minder urgente zaken5. Zorg voor een 
Single Point of Contact zodat  ‘van het kastje naar de muur sturen’ tot het 
verleden behoort. 

CDO.  

Blackboard    
1 CES Besteed aandacht aan de wijze waarop Blackboard zo functioneel en effectief 

mogelijk ingericht en toegepast kan worden ter ondersteuning van de 
modules en zorg ervoor dat docenten hiervan op de hoogte zijn, c.q. 
ondersteun hen daarbij. 

Zie onder  

2 IM FAB 
OD 

Zorg ervoor dat docenten binnen een moduleteam de Blackboardomgeving 
op dezelfde manier gebruiken/inrichten. 

Zie onder 

2 IM FAB 
OD 

Zorg voor een werkbare Blackboard-omgeving; waarbij docenten geen extra 
werk hoeven te doen bij gedeeld onderwijs. Ook moet het voor de gebruikers 
duidelijk zijn, bij een verzonden mail via Blackboard, of een boodschap voor 
hen bedoeld is en wie deze boodschap allemaal hebben ontvangen. 

Zie onder  

3 CES (IM FAB) Zorg voor een werkbare Blackboard-omgeving, geoptimaliseerd voor zowel 
docenten als studenten, waarbij docenten zo min mogelijk extra werk hoeven 
te doen bij gedeeld onderwijs. 

Zie onder 

Osiris 
1 CES 

ICTS 
Creëer oplossingen voor de problemen rond (deel)cijferregistratie in Osiris. Zie onder 

2 CES (IM FAB) 
Opleidingen 

Er dient beter afgestemd te worden tussen de opleidingen/moduleteams en 
de key-users van Osiris; zodat er beter kan worden aangesloten op de wensen 
en behoeften van de opleidingen (denk aan wegingen van deelcijfers, 
geïntegreerde toetsen, etc.). 

Zie onder 

 
CES heeft naar aanleiding van de TOM evaluatie een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordiging vanuit alle faculteiten. Om de aanbevelingen en 

5 Zo kan bijvoorbeeld ICTS (5577) gebeld worden voor ICT-problemen, FB-Servicedesk (van het desbetreffende gebouw) of het Roosterteam (zie: www.utwente.nl/ces/planning-
roosters/organisatie) wanneer er per direct een andere zaal nodig is, of FB (van het desbetreffende gebouw) voor vereiste reparaties aan zalen en/of faciliteiten. 
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de knelpunten binnen TOM te bespreken. In dit overleg zijn de aanbevelingen/knelpunten op basis van de input van de faculteiten geprioriteerd en is 
gekeken wat de beste werkwijze is om deze punten op te pakken. Onderstaande drie dossiers hebben de hoogste prioriteit en worden als eerste opgepakt.  
1. Module-onderdelen volgen & Studenten die langer dan 1 jaar over een module mogen doen.  Aanpak: niet gericht op aanpassen van Osiris, maar het 
maken van goede afspraken. Werkgroep komt voorstel hoe procesmatig om te gaan met uitzonderingsgevallen.  
2. Resultaten deeltoetsen: Conclusie: geen behoefte aan extra resultatenlaag binnen Osiris. Oplossing zit deels aanpassen van Osiris en het maken van 
goede afspraken. Dit wordt opgepakt in de eerste module van 2014-2015, zodat 2e module er baat bij heeft. 
 

Toetsing 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
Slimmere manieren van toetsen 
1 Opleidingen 

OD 
POV 

Het is van belang om tot slimmere manieren van toetsen te komen. Bijvoorbeeld 
toetsen per module-leerdoel in plaats van het toetsen van de afzonderlijke 
onderdelen; geïntegreerd toetsen. Programmabureau Onderwijsvernieuwingen en 
OD dienen een trekkende rol te nemen en actief kennisdeling te bevorderen. 

Hier wordt op verschillende manieren 
en plaatsen actie op ondernomen. Dit 
zijn (nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.  

2, 4 Opleidingen 
OD 
POV 

Overweeg om de werkdruk van de studenten en docenten te verlagen door op 
slimmere manieren te toetsen. Bijvoorbeeld toetsen per module-leerdoel in plaats 
van het toetsen van de afzonderlijke onderdelen; geïntegreerd toetsen en 
inhoudelijk te compenseren. De OD en Programmabureau Onderwijsvernieuwing 
(POV) dienen een trekkende rol in te nemen en actief de kennisdeling m.b.t. tot 
toetsen en compenseren onder docenten te bevorderen (bijvoorbeeld door concrete 
voorbeelden te verschaffen). 

Hier wordt op verschillende manieren 
en plaatsen actie op ondernomen. Dit 
zijn (nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.   
  

3 Opleidingen 
OD 

Zorg voor een slimmere manier van toetsing. Bijvoorbeeld toetsen per module-
leerdoel in plaats van het toetsen van afzonderlijke onderdelen; geïntegreerd 
toetsen en inhoudelijk compenseren; het inzetten van peer feedback / review; 
toetsen die studenten stimuleren om van elkaar te leren; individuele beoordeling 
van groepswerk. 

Hier wordt op verschillende manieren 
en plaatsen actie op ondernomen. Dit 
zijn (nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties. 

3, 4 Opleidingen 
OD 

Werk in de huidige overbruggingsperiode aan een (tijdelijke) oplossing om ervoor te 
zorgen dat studenten en docenten geen hinder ondervinden van de ontwikkeling van 
TOM. Richt je op: Versterken van het diagnostisch toetsen, liefst door en met 
studenten (peer feedback) (actie: opleidingen en OD). 

Hier wordt op verschillende manieren 
en plaatsen actie op ondernomen. Dit 
zijn (nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.  

Andere toetsvormen 
3, 4 Opleidingen Stimuleer dat studenten van elkaar leren en bevorder dat er kennisdeling binnen een Hier wordt op verschillende manieren 
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OD projectgroep plaatsvindt in plaats van het opsplitsen van taken en nadien 
samenvoegen van individueel werk6. Zet hiervoor bijvoorbeeld activerende 
werkvormen in en pas toetsen hierop aan. 

en plaatsen actie op ondernomen. Dit 
zijn (nog) geen gemeenschappelijk 
gecoördineerde acties.   

 

Tutoren 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
 
2 Opleidingen: 

OD: 
Zorg ervoor dat tutoren binnen eenzelfde module dezelfde begeleiding geven. Dit is onderdeel van de tutortraining.  

 

Wiskunde 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
 
1 Wiskundeteam 

Moduleteams 
Om van de wiskundeleerlijn binnen het modulair onderwijs een succes te maken, is goede 
onderlinge afstemming en communicatie tussen moduleteams en het wiskundeteam  nodig. 
Werk hierin, zowel in het (her-)ontwerp van modules en de wiskunde (invulling van de 
werkcolleges) als in de uitvoering (wie hanteert welke regels, wie is er verantwoordelijk). 

De wiskundeleerlijn is een punt 
van aandacht, deze aanbeveling 
wordt daarin meegenomen.  

1 Wiskundeteam Werk ook binnen de wiskundeleerlijn aan betere communicatie en afstemming, met name 
over welke onderwerpen aan bod komen in de hoorcolleges en hoe de werkcolleges zowel 
hierop als op de modules aan kunnen sluiten. Verder wordt aanbevolen om ook duidelijk 
binnen het wiskundeteam te communiceren wie er eindverantwoordelijk is voor de 
wiskundeleerlijn.   

De wiskundeleerlijn is een punt 
van aandacht, deze aanbeveling 
wordt daarin meegenomen.  
 

1 Wiskundeteam Kijk kritisch naar het toetsschema (incl. diagnostisch toetsen) van de wiskundeleerlijn en 
verminder indien mogelijk het aantal deeltoetsen 

De wiskundeleerlijn is een punt 
van aandacht, deze aanbeveling 
is daarin meegenomen. 

3, 4 CvB 
Decanen 
UCO 

Voer de discussie over de leerlijn wiskunde met voldoende diepgang om de door de meeste 
opleidingen ervaren noodzaak tot veranderingen te kunnen realiseren. 

De wiskundeleerlijn is een punt 
van aandacht, deze aanbeveling 
wordt daarin meegenomen.  

 
  

6 Deze aanbeveling is een combinatie van twee aanbevelingen uit het rapport van evaluaties van modules 2 
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Zak-/slaagregelingen 
Mod. Geadresseerde(n) Aanbeveling Status 
Reparatiemogelijkheden en de bandbreedte waarbinnen dit plaats kan vinden 
1 Opleidingen 

Examencommissie 
S&B 

Neem een duidelijk standpunt in ten aanzien van de wijze waarop de module of 
delen daarvan gerepareerd kunnen worden. Er leven vragen over het aantal 
reparaties en voor wie (elk onderdeel of een beperkt aantal onderdelen 
standaard voor iedereen mogelijk, of selectief bepalen wie mag meedoen 
afhankelijk van de scores, en wat precies de reparatie moet zijn) en het moment 
(binnen of buiten de module). S&B dient de mogelijkheden te onderzoeken tot 
algemene richtlijnen (bandbreedte). 

De bandbreedte is vastgelegd in de 
richtlijn OER, de opleidingen vullen dit 
aan het in opleidingsOER.  

2 CvB / S&B Er moet meer duidelijkheid komen over de richtlijnen van de zak- en 
slaagregelingen (bandbreedte) waarbinnen opleidingen/examencommissies 
hun opleidingsspecifieke regelingen kunnen formuleren. 

De richtlijn OER geeft de bandbreedte 
aan.   

Kansrijk gezakten 
1 Opleidingen 

Decaan OWV 
 
 

Ga, in overleg tussen opleidingsmanagement en examencommissie, na welke 
oplossingen er zijn om te voorkomen dat kansrijke studenten die modules net 
niet hebben gehaald vroegtijdig (moeten) stoppen met hun opleiding. De 
decaan Onderwijsvernieuwingen dient de kennisuitwisseling tussen de 
examencommissies te bevorderen 

Aanbeveling is opgepakt. Uit de 
inventarisatie van augustus 2014 blijkt 
dat opleidingen een goed vangnet 
hebben voor kansrijk gezakten. 
Studenten krijgen voldoende kansen om 
zich te bewijzen.  

2 Opleidingen / 
Examencommissies 
OD / POV 

Beperk het aantal zak/slaagregelingen om het mogelijke gevoel van ongelijkheid 
tussen studenten van verschillende opleidingen te minimaliseren (dit is vooral 
van toepassing bij gedeeld onderwijs). OD en POV dienen hierbij te 
ondersteunen. 

Deze aanbeveling dient in het komend 
jaar te worden opgepakt.  

 
 
  



4. Expertcommissie Monitor TOM 
 
Advies 1 – september 2014 
 
Achtergrond en opdracht van de Expertcommissie Monitor TOM 
Het doel van de Expertcommissie Monitoring TOM is om een bijdrage te leveren aan de succesvolle 
invoering van TOM door in de jaren 2014, 2015 en 2016 periodiek het invoeringsproces te monitoren 
aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. 
 
De leden van de Expertcommissie Monitoring TOM zijn: 

1. Jan Buitenweg (EWI-BSS) 
2. Mireille Claessens (NBP-group, TNW) 
3. Henk van der Kolk (methodoloog, MB) 
4. Lex Lemmens (onderwijsdecaan TU/e) 
5. Stephan Maathuis (secretaris, S&B) 
6. Hans Vossensteyn (voorzitter, CHEPS) 
7. Inken Gast (AIO onderwijsvernieuwingen, toehoorder) 

 
Over het mandaat en de werkwijze van de Expertcommissie Monitoring TOM is het volgende 
afgesproken: 

1. De Expertcommissie neemt een onafhankelijke positie in en komt op grond van haar eigen 
inzichten en expertises tot haar oordelen en adviezen. 

2. De Expertcommissie is ingesteld door het CvB van de UT en rapporteert ook rechtstreeks 
aan het CvB.  

3. Het is de taak van het CvB om de bevindingen van de Expertcommissie te communiceren 
naar de relevante gremia binnen de UT, zoals de U-Raad, UCO, decanen, OWD’s, OLD’s . 

4. De Expertcommissie stemt haar activiteiten en werkwijze in eerste instantie af met de 
Decaan Onderwijsvernieuwingen. 

5. De Expertcommissie baseert zich voornamelijk op secundaire data-analyse maar kan indien 
nodig ook zelf gegevens laten verzamelen, bijvoorbeeld over het draagvlak en werkdruk 
onder docenten en studenten. Initiatieven hiertoe zullen niet door de Expertcommissie 
zelf, maar via de Decaan Onderwijsvernieuwingen worden uitgezet in de organisatie. 

 
De Expertcommissie komt 4 maal per jaar bijeen nadat de “kwartielgegevens” beschikbaar zijn: dat 
betekent in principe in februari, mei, september en december. In augustus 2014 komt de 
Expertcommissie met een eerste advies betreffende modules 1 tot en met 3. In september 2014 zal 
een advies worden gegeven op basis van het gehele eerste jaar. 
 
 
Advies 1 (vooral op basis van de instellingsbrede modulerapportages) 
 
Onderstaand advies is gebaseerd op de volgende documenten: 

• Rapportage UT-brede evaluatie module 1 2013-2014 dd januari 2014 (versie Final) 
• Rapportage UT-brede evaluatie module 2 2013-2014 dd april 2014 (versie Final) 
• Rapportage UT-brede evaluatie module 3 2013-2014 dd juni 2014 (versie Concept) 



 

 
De Expertcommissie kan op basis van deze aangeleverde stukken een beperkt aantal vragen uit het 
beoordelingskader beantwoorden. 
 
 
 
Algemeen 
De invoering van TOM is een meerjarig traject waarin opleidingen hun eigen ontwikkeling 
doormaken en leercurves ontwikkelen. De voortgang die daarbij wordt gemaakt op een uitgebreide 
en transparante wijze bijgehouden door het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen. De 
Expertcommissie is hiervan onder de indruk en in het bijzonder van de dekking en kwaliteit van de 3 
UT-brede evaluatie-rapportages. Naast een goed inzicht in de implementatie, worden  de observaties 
en conclusies in de verschillende evaluaties aan elkaar gerelateerd en worden concrete 
aanbevelingen voor specifieke doelgroepen gedaan. Het is voor de commissie nog niet mogelijk 
geweest om na te gaan of de aanbevelingen daadwerkelijk ook tot (verbeter)acties hebben geleid en 
met welk resultaat. De Expertcommissie zal zich hier in een later stadium op richten en via de Decaan 
Onderwijsvernieuwing de daarvoor benodigde aanvullende informatie opvragen. 
 
Organisatorische invoering van TOM 
Op basis van de 3 UT-brede evaluatie-rapportages concludeert de expertcommissie dat de TOM 
invoering met grote inspanning wordt verricht. De volgende punten vallen op en vergen extra 
aandacht: 
• TOM onderwijsprincipes 

o De mate van integratie in de modules is nog niet goed te duiden. De evaluatie en de 
ervaringen van studenten spreken elkaar soms tegen. Nadere inzichten zijn hier nodig. 

o Samenhang tussen de leerdoelen per module, de opleidingsleerdoelen en toetsing is nog 
niet duidelijk. Dit wordt nog niet goed bevraagd (wellicht duidelijker op laten nemen in 
SEQ onderdeel 5) 

o Toetsing en reparatie (herkansing) zijn hardnekkige problemen. Frequenter toetsen 
stimuleert het studiegedrag maar moet wel gepaard gaan met voldoende 
voorbereidingstijd. Daarnaast wordt gewerkt met herkansingen tijdens de module en 
daarna. Beide varianten hebben specifieke gevolgen ten aanzien van logistiek en 
studeerbaarheid. 

o Het wel of niet slagen voor de gehele module op grond van alles met een voldoende 
afronden lijkt nog problematisch. 

o Er is nog weinig zicht op de aard en het aantal ‘maatwerk’ oplossingen voor studenten 
die door bijvoorbeeld een functiebeperking afwijken van de TOM richtlijnen met 
betrekking tot slagen/zakken voor modules. 

• Verbreding van opleidingen 
o Verbreding is er nog weinig. Dit is nu ook nog te vroeg om te vragen, omdat verbreding  

vooral in latere jaren naar voren moet komen. In volgende rapportages komt dit 
onderwerp opnieuw aan de orde. 

o Doorlopende leerlijnen worden goed geëvalueerd. Het gaat nog niet goed, zeker met de 
Wiskunde leerlijn niet. Er is te weinig verbinding met het onderwerp van de module. Hoe 
wordt hier verbetering nagestreefd? Kan de DOV hier nadere informatie over 
aanleveren? 

o Situatie rondom Overgangsregelingen zijn nog niet duidelijk voor de commissie. Wie 
kunnen wij hierop aanspreken (DOV)? 

• Knelpunten en verbeteringen 
o Knelpunten bij invoering worden in belangrijke mate, maar niet op alle punten  

geconstateerd en aanbevelingen voor verbeteringen worden gedaan. Op dit moment is 
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nog niet duidelijk in welke mate de aanbevelingen leiden tot concrete actie en 
uiteindelijk verbetering. 

 
Onderwijskwaliteit 
De Expertcommissie heeft de volgende inzichten ontleend aan de 3 evaluaties: 

• De werkdruk die studenten ervaren is redelijk hoog. Studenten besteden doorgaans een 
behoorlijk aantal uren aan hun studie, de meesten tussen de 20 en 50 uur per week. 

• De Expertcommissie heeft nog geen inzicht in de ontwikkeling van het studiesucces en de 
knelpunten daarbij. Dit komt aan de orde in een van de volgende rapportages. 

• Er lijken problemen te zijn met het BSA, omdat veel studenten een module niet halen door 
een “onvoldoende” op een (klein) onderdeel. Dit heeft onder andere geleid tot een UT-brede 
interventie gericht op het identificeren van de kansrijk geslaagden. 

• Met betrekking tot studievoortgang zijn er nog geen goede gegevens om daar een oordeel 
over te geven. 

• Er is nog niets bekend over de kwaliteit van de studenten t.o.v. de eindtermen van de 
opleiding en eventueel de voorbereiding op de master. Dat kan pas in een later stadium 
worden vastgesteld. 

 
Kosten en Efficiëntie 
Op basis van de geraadpleegde documenten kan de Expertcommissie hier nog geen uitspraken over 
doen. In een volgend advies zal dit worden geadresseerd. 
 
Draagvlak onder medewerkers  
Op basis van de geraadpleegde documenten kan de Expertcommissie hier nog geen uitspraken over 
doen, met uitzondering van de opmerking dat in alle rapportages veel aandacht word gevraagd voor 
de te grote werkdruk onder medewerkers. Met de Decaan Onderwijsvernieuwingen zal de 
Expertcommissie afstemmen op welke wijze en wanneer informatie over dit aspect zal worden 
verzameld (bijvoorbeeld via medewerkersonderzoek en/of de AIO’s die werken aan hun 
promotieonderzoek naar de implementatie van TOM). 
In het tweede advies (september 2014) zal dit opnieuw worden geadresseerd. 
 
Draagvlak onder studenten 
Het draagvlak onder studenten voor het TOM onderwijs is als ‘redelijk’ te kwalificeren. Studenten 
rapporteren wel een grote werkdruk en veel studenten werken meer dan 30 uur per week, vaak ook 
meer dan 40  uur (35%). Studenten moeten ook veel samen werken, maar of zij daarmee ook samen 
leren is de vraag. Doorgaans zijn de studenten redelijk tevreden over het werken aan een project en 
wat ze daarbij leren. De koppeling met de kennisonderdelen is echter vaak nog niet geheel duidelijk. 
In het algemeen zijn de studenten tevreden over de toetsing, alleen hebben ze niet altijd voldoende 
tijd om zich daarop voor te bereiden. De SEQ lijkt hier overigens positiever te zijn dan hetgeen 
docenten, panelgesprekken, coördinatoren etc. informeel laten weten. 
De Expertcommissie heeft nog geen gestructureerd zicht op mogelijke klachten, zowel wat betreft 
het onderwijs, de projecten, BSA, studenten met een functiebeperking, etc. 
 
 
Conclusie 
Uit de geraadpleegde documenten maakt de expertcommissie op dat de UT in het algemeen al 
redelijk goed zicht heeft op de ontwikkelingen rondom de invoering van TOM. Het 
programmabureau verzamelt en analyseert al erg veel informatie en dat wekt vertrouwen m.b.t. het 
grip houden op de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. Deze informatie is met name gericht op 
het niveau van modules. Inzichten op het niveau van opleiding en eindtermen heeft de 
expertcommissie nog niet.  
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De werkdruk onder medewerkers en studenten is hoog. Dit komt vooral ook door het grote aantal 
toetsen, vaak groter dan vooraf was beoogd. De ontwikkeling van TOM bevindt zich daadwerkelijk in 
de eerste stadia van het maturity model en zal (langzaam) verder moeten groeien. Er is nog niet veel 
zicht op klachten / verbetersuggesties die bijvoorbeeld via panelgesprekken, examencommissies, 
opleidingscommissies en onderwijscommissarissen van studieverenigingen zijn geuit. Dergelijke 
informatie wordt helaas nog niet structureel bijeen gebracht. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van de evaluatie-instrumenten 
Vragen over het draagvlak onder medewerkers kunnen volgens de Expertcommissie alleen goed 
worden beantwoord met een onderzoek onder medewerkers. Tegelijkertijd adviseert de 
Expertcommissie om medewerkers niet te belasten met een onderzoek als niet duidelijk wordt 
gemaakt wat er eventueel met dergelijke informatie kan worden gedaan. Het heeft bijvoorbeeld niet 
zoveel zin ‘overbelasting’ of ‘onvrede’ te inventariseren als er met die inventarisatie vervolgens niets 
wordt of kan worden gedaan. Daarom heeft de expertcommissie een aantal prealabele vragen: 

1. Wil het CvB een medewerkersonderzoek m.b.t. TOM? Of moet worden aangesloten bij het 
promotieonderzoek van onze “TOM AIO’s”? 

2. Zo ja, welke handelingsalternatieven zijn er dan mogelijk op grond van de uitkomsten van 
zo’n onderzoek? 

3. En indien zo’n onderzoek moet worden uitgevoerd, wie gaat dat doen en wat zijn daarvoor 
de beschikbare middelen? 

Wanneer het CvB besluit tot een hernieuwd medewerkersonderzoek dan zal de bijdrage van de 
Expertcommissie aan de vormgeving van dit onderzoek via de Decaan Onderwijsvernieuwingen 
worden ingebracht. 
 
 
Aanbevelingen ten aanzien van verdere monitoring 
Om over alle onderdelen van het beoordelingskader een uitspraak te kunnen doen, heeft de  
Expertcommissie behoefte aan aanvullende informatie. In elk geval gaat het daarbij om: 
 
• Inzicht in de documentatie van modules en de communicatie daarvan naar studenten (via o.a. 

modulehandleidingen en blackboardsites) 
• Inzicht in de leerdoelen per module en de relatie tot leerdoelen van de opleiding 
• Jaarverslagen examencommissies en opleidingskwaliteitscommissies 
• OER en overgangsregelingen 
• Inzicht in de uitval, switch, rendement en BSA gegevens jaar 1 
• Inzichten in kosten en opbrengsten TOM 
 
Graag ontvangt de Expertcommissie via de Decaan Onderwijsvernieuwing deze informatie.  
 
Rapportage 
De Expertcommissie rapporteert dit advies officieel aan het CvB. 
 
Verdere informatie 
Voor meer informatie over de Expertcommissie Monitor TOM kunt u contact opnemen met: 
Hans Vossensteyn (voorzitter): j.j.vossensteyn@utwente.nl 
Stephan Maathuis (secretaris): s.j.maathuis@utwente.nl 
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5. Rapportage studiebegeleiding 
 
In aanvulling op de evaluatiegesprekken met moduleteams, is kort na de zomervakantie ook 
gesproken met de voorzitter van het platform Studiebegeleiding en een vertegenwoordiger van de 
studentendecanen. Dit gesprek was een uitvloeisel van de ontmoeting van Ramses Wessel, decaan 
Onderwijsvernieuwing, en leden van het Platform Studiebegeleiding op 1 juli 2014. In dit overleg 
werden knelpunten aangedragen, die studieadviseurs, studentendecanen, studentenpsychologen en 
coördinator diversiteit het afgelopen academisch jaar zijn tegen gekomen. Al deze medewerkers zijn 
betrokken bij de keten studieloopbaanbegeleiding.  
 
De gesignaleerde knelpunten van de bijeenkomst 1 juli zijn onderverdeeld in TOM en niet-TOM 
gerelateerd zaken. Deze tweedeling werd weer onderverdeeld in structureel en tijdelijk. 
Punten die met betrekking tot TOM naar boven kwamen: 

- Het is lastiger geworden om studenten met erkende omstandigheden, die niet nominaal 
kunnen studeren te accommoderen en te faciliteren. Omstandigheden die wettelijk en in UT-
regelingen erkend worden zijn: excellentie; topsport en – cultuur; ziekte (al dan niet 
chronisch); psychische problematiek; functiebeperking; bijzondere (familie) omstandigheden 
(al dan niet tijdelijk)  

- Daarnaast is het veel moeizamer geworden om zij-instromers van andere universiteiten (ook 
van buiten Nederland); HBO zij-instromers; pre-master studenten; studenten die te maken 
hebben met een profileringsruimte en andere studenten, die niet in ‘reguliere TOM cohorten 
vallen’ van een studeerbaar programma te voorzien. Heel lastig is het geworden om 
studenten die 2 studies tegelijk willen doen te kunnen ‘bedienen’. 

- Uiteenlopende benaderingen  in “omgaan met TOM” -waaronder o.a. inhoudelijke opbouw 
en organisatorische vormgeving, afspraken in wijze van communiceren tussen studenten en 
staf, omgaan met extra kansen, omgaan met ‘kansrijk gezakten’, regelgeving (o.a. door de 
verschillende examen commissies) geeft naast recht aan de diversiteit van de verschillende 
disciplines, opleidingen en faculteiten ook onrust en verwarring bij studenten (en staf). 
Hierbij is verdere uniformering om de rechtsgelijkheid van studenten te waarborgen 
wenselijk. 

- Een minder flexibel programma (o.a. volgorde modules en volgordelijkheid in 
onderwijsprogramma) kan maken dat studenten nog maar eenmaal per jaar kunnen 
afstuderen. Het missen van 1 module leidt daarmee tot een vertraging van een volledig 
studiejaar. Switchen van onderwijsprogramma/ opleiding is gedurende het studiejaar 
(administratief) wel toegestaan, maar levert in veel situaties geen studeerbaar programma / 
grote studievertraging op. Datum uitgesteld BSA voor ‘studie-switchers’ wordt uiteenlopend 
ingevuld door opleidingen. 

- Pre-TOM Studenten: uitfasering (oud) onderwijs en overgangsregelingen zijn niet altijd 
aanwezig of onduidelijk.  

- Belasting en belastbaarheid studenten. Onduidelijkheid m.b.t. inrichting onderwijs en 
regelgeving m.b.t. TOM ( o.a. zak/slaagregelingen; wel/niet extra herkansingen; wel/niet 
mogelijkheden studenten die niet nominaal (kunnen) studeren te kunnen accommoderen); 
volle roosters; verschillen tussen opleidingen; wel/niet goed geregelde overgangsregelingen 
en uitfasering ‘oud’ onderwijs geven onrust en werken voor velen als stressoren. Studenten 
hebben door de volle roosters minder mogelijkheden om van het huidige aanbod van 
diensten van o.a. de studentenpsychologen gebruik te maken. 
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- Belasting en belastbaarheid staf. Opzet nieuwe onderwijssysteem (met alles wat daarmee 
samenhangt), uitfasering ‘oud’ onderwijs en zaken die niet direct met TOM te maken 
hebben, maar wel van invloed zijn op het TOM implementatie proces ( denk b.v. aan 
reorganisaties en bezuinigen bij een aantal diensten en faculteiten; toename aantal en 
diversiteit ‘bijzondere’ studenten) hebben effect op werkzaamheden en op inzet 
medewerkers UT. 

- Ondersteunende systemen, zoals Black Board en Osiris, gaven volgens een aantal 
betrokkenen, te weinig informatie en/of mogelijkheden (o.a. registratie deelresultaten gaf 
aanleiding tot bijhouden schaduwboekhoudingen) 

 
De UT dient in haar PDCA cyclus in te zetten op onderstaande aandachtspunten met het oog op het 
bevorderen van de studeerbaarheid en het waarborgen van de rechtspositie van studenten. Naast 
bovengenoemde punten, verdient aandacht, bij evaluaties m.b.t. invoering TOM in academisch jaar 
2014/2015: 

- Met de invoering van TOM is er binnen het onderwijs bij een flink aantal opleidingen meer 
aandacht voor het begeleiden en ‘academisch en professionele vormen’ van de student (o.a. 
door de inzet van tutoren en module coördinatoren). De keten van studiebegeleiding is 
daardoor (anders en) complexer geworden; aansluiting van deze keten bij TOM; het werken 
aan een door ketenpartners gedragen visie op begeleiden 
( en ‘vormen’) van studenten verdient aandacht en monitoring. 

- Uitvoering en evaluatie besluiten UCO m.b.t. ‘Beleidskader voor beleids-/actieplan Studeren 
met een functiebeperking’ en ‘Beleidsnota Studieloopbaanbegeleiding: van visie naar 
aanpak’. Bekijk of e.e.a. van deze beleidzaken bij elkaar kunnen worden gevoegd. Een visie 
op begeleiden van studenten (al dan niet met een beperking) dient aan te sluiten op de visie 
op onderwijs. Hierdoor is deze visie niet statisch, maar afhankelijk van de processen, 
contexten etc. E.e.a. hangt sterk samen met de visie op (de keten van) studiebegeleiding. 

- Bij uitvoering en evaluatie besluiten UCO m.b.t. ‘Beleidskader voor beleids-/actieplan 
Studeren met een functiebeperking’ kan er expliciet aandacht worden besteed aan zaken, 
die nu vaak als knelpunten worden benoemd. Flankerend beleid op onderstaande thema’s is 
aan te bevelen: 
- eenduidige richtlijnen en transparante procedures over documentatie (bewijs) bij 

persoonlijke omstandigheden, chronische ziekte en functiebeperking (vergroting 
transparantie ketenpartners) 

- Inzicht in en waar mogelijk / nodig enige uniformering in het proces van toekenning 
voorzieningen aan deze groepen studenten 

Uit een globale inventarisatie van door studieadviseurs ervaren problemen met betrekking tot het 
Twents Onderwijs Model en gevonden oplossingen, bleek ook dat ervaren problemen veelal te 
maken hadden met accommoderen van studenten, die niet nominaal (kunnen) studeren; ‘under 
construction’ problematiek; omgaan met TOM en regelgeving (waaronder het Bindend Studie 
Advies). 
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Gegevens van studieadviseurs van de bachelor opleidingen (minus University College Atlas) cohorten 
2013 en 2014.  
 Hoeveel studenten met*: Hoe vaak programma 

aangepast i.v.m.: 
Hoeveel studenten 
lijken er afgehaakt te 
zijn i.v.m.TOM*** en: 

  
2013/14** 

 
2014/15*/** 

 
2013/14 

 
2014/15* 

 
2013/14 

 
2014/15* 

Ziekte, tijdelijk 76 10 4 2 2 1 
Ziekte, langdurig 30 28 7 3 7  
Ziekte, chronisch 39 31 8 3   

handicap 15 20 3 2   
functiebeperking  157 109 9 3 11  
bijzondere (familie) 
omstandigheden  

93 27 5 3 20  

zwangerschap/ 
bevalling 

1      

Top sport, Top 
cultuur, Top 
ondernemen 

14 11   1  

dubbele studie 5 6 8 10   
‘zij-instroom’ (van 
andere opleiding of 
andere universiteit) 

56 37 6 6   

anders 11 4 18  14  
Totaal 497 283 68 32 55 1 
Totaal aantal 
studenten 

1667 1468 + BMT     

 
*voor zover nu bekend. Dit is mede afhankelijk van hetgeen student aangeeft. Het aantal zal hoger 
liggen, omdat studenten nog niet zijn gediagnosticeerd; nog “in de kast” zitten en/of er nog geen 
‘last’ van hebben. Bij cohort 2014 hebben nog niet alle kennismaking gesprekken plaatsgevonden 
en/of zijn de gegevens nog niet verwerkt. 
**de gegevens zijn ‘ruw’. Nadere definiëring van de begrippen en uniforme indeling zijn van belang. 
Een voorbeeld: dyslectie kan nu zowel onder het kopje handicap, chronische ziekte als 
functiebeperking zijn geplaatst. 
***dit zijn zeer grove inschattingen. Niet altijd is helemaal duidelijk wat ertoe heeft geleid dat een 
student stopt met een opleiding. Ook niet altijd wordt dit gecommuniceerd. 
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Gegevens studentenbegeleiding (studentendecanen en studentenpsychologen) en BSA TOM cohort 
2013-2014 
290 contacten geweest tussen eerstejaars TOM studenten en studentendecanen 

• 13 keer studiestaken voor 1 februari 
• 11 keer vanwege uitschrijven op grond van ziekte / bijzondere familieomstandigheden 
• 15 keer om aanvullende voorzieningen handicap te bespreken 
• 7 keer vanwege topsportvoorzieningen 
• 2 keer specifiek contact over studievertraging in relatie tot TOM 

 
140 van deze contacten over studievertraging in relatie tot het BSA, hierbij ging het om studenten 
met een dusdanige studievertraging dat ze de BSA-norm niet dreigden te halen. In bijna alle gevallen 
(138 in totaal) maakte de student daarbij melding van bijzondere omstandigheden die een rol 
speelden in de studievertraging: 

• 15 keer tijdelijke medische omstandigheden 
• 57 keer psychische problematiek 
• 23 keer handicap / chronische ziekte (met name ASS en ADD/ADHD) 
• 8 keer dyslexie 
• 1 keer RSI 
• 34 keer bijzondere familie- omstandigheden 
• 0 keer onvoldoende studeerbaarheid 

 
Het voorkomen van de verschillende oorzaken van studievertraging, geeft een indicatie van de 
impact van specifieke omstandigheden op het vermogen tot studievoortgang. Hoewel het aantal 
erkende dyslectici ongeveer 4% is in het Hoger Onderwijs, is het relatief weinig oorzaak voor grotere 
studievertraging, vanwege effectieve inzet van voorzieningen op opleidingsniveau en “centraal”. 
Voor andere omstandigheden, zoals ernstige bijzondere familieomstandigheden of 
handicap/chronische ziekte blijkt de impact op de studievoortgang in sommige gevallen groter te 
zijn. 
BSA commissie heeft 109 toetsingsverzoeken in behandeling genomen. Dit studiejaar waren de 
meeste toetsingsverzoeken adequaat onderbouwd en op grond van omstandigheden zoals 
gedefinieerd in het OER. De BSA commissie is daarbij tot de volgende uitspraken gekomen (waarbij 
ziekte zowel op lichamelijke als psychische problematiek kan duiden): 

 
studiebelastbaarheid beperkt niet erkend 

(afgewezen) 
vervallen geen 

advies 
mogelijk 

TOTAAL 

0% 25% 50% 75%           
9 5 42 29 3 9 10 2 109 
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Omstandigheid aangegeven in aanvraag Aantal 
bijzondere familieomstandigheden 38 
bijzondere omstandigheden 3 
handicap 17 
handicap, bijzondere familieomstandigheden 1 
Ziekte  31 
ziekte, bijzondere familieomstandigheden 13 
ziekte, handicap 3 
ziekte, handicap, bijzondere 
familieomstandigheden 

2 

zwangerschap en bevalling 1 
TOTAAL 109 
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6. Toezeggingen UR 
 
25 juni 2012 397.776/MZ 
A.  Het NOM voor alle opleidingen wordt ingevoerd per September 

2013; dat de voortgang van de implementatie in alle opleidingen 
kritisch wordt gemonitord; en dat uiterlijk in December 2012 wordt 
besloten of er opleidingen zijn die een jaar uitstel kunnen krijgen.  

Afgerond 

B.  Gehaalde onderdelen van een module deelcijfers opleveren 
waarmee uitzonderingen bij erkende studievertraging kunnen 
worden gefaciliteerd.  

Bij erkende bijzondere omstandigheden 
wordt maatwerk geleverd, een van de opties 
binnen het maatwerk is het behalen van 
deelcijfers.  

C.  Een goede herkansingsregeling expliciet onderdeel uitmaakt van het 
module-ontwerp, en deze regeling ook in het OER wordt 
opgenomen.  

Elke module kent een toetsschema, die 2 
weken voorafgaand aan de module 
beschikbaar moet zijn. Dit is onder 4.4. 
opgenomen in de OER.  

D.  Een concept romp-OER ten eerste advies in januari 2013 wordt 
voorgelegd aan iedere faculteitsraad 

Afgerond 

E.  Expliciete afspraken te maken tussen leerstoelhouders en iedere 
individuele docent t.a.v. (tijdelijke) mindere onderzoeksprestaties 
dan wel taken die (tijdelijk) niet uitgevoerd worden i.v.m. het verder 
ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum; en UT-
breed HR-beleid te ontwikkelen gericht op onderwijscarrieres 
waarmee ook voor de lange termijn de aandacht voor onderwijs en 
en onderwijskundige expertise wordt geborgd.  

HR heeft ter ondersteuning van dit punt een 
handleiding onderwijsprestaties jaargesprek 
opgeleverd, via deze link te raadplegen 
http://www.utwente.nl/hr/loopbaan/jaarges
prek/handleiding_onderwijsprestaties/. De 
ontwikkeling van HR-beleid gericht op 
onderwijs carrières is gaande.  

F.  Naast de middelen uit de universitaire stimulering en het 3TU-
sectorplan extra middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een 
fonds waaruit onvoorziene kosten gedekt kunnen worden 

Afgerond 

G.  Iedere bacheloropleiding minus de vrije keuzeruimte toegang 
behoudt tot minimaal 1 inhoudelijk gerelateerde Masteropleiding 

Dat iedere bacheloropleiding toegang 
behoudt tot minimaal 1 inhoudelijke 
gerelateerde Masteropleiding is in lijn met de 
richtlijnen van het ministerie van OCW. Met 
uitzondering van de opleidingen CreaTe en 
AT, heeft de student ook de modules 3.1. en 
3.2 niet nodig om aan de disciplinaire 
toelatingseisen van de Master te voldoen. 
CreaTe en AT zijn zeer brede 
bacheloropleidingen, wil een student aan de 
toelatingseisen van een Master voldoen, dan 
is het opnemen van discipline kennis in 
modules 3.1 en 3.2 in de meeste gevallen een 
vereiste. Deze optie maakt sinds het begin 
deel uit van het ontwerpkader TOM, p. 28. 
http://www.utwente.nl/onderwijs/twents-
onderwijsmodel/intra/documenten/visiestuk
_tom_vmei2013.pdf  

H.  Indien de clusters organisatorische eenheden worden, in september 
2012 opnieuw zal worden vastgesteld tot welk cluster de opleiding 
behoren, met medeneming van het advies van de behorende OLC; 
en dat deze indeling middels het BBR ook voor instemming aan de 
UR wordt voorgelegd;  

Er is gekozen voor een indeling langs 
facultaire lijnen. Clusters zijn geen 
organisatorische eenheden geworden. 
Toezegging niet relevant meer. 

I.  Dat het college zich zoveel mogelijk inzet voor behoud van, een 
voldoende breed palet, in de vrije keuzeruimte, zoals minoren.  

Dit punt is meegenomen in de uitwerking van 
de profileringruimte.  

J.  In het kader van IKS een plan voor monitoring en verbetering van 
modules wordt ontwikkeld met eenduidige prestatienormen; dit plan 
dient uiteindelijk april 2013 aan de UR voorgelegd te worden.  

Afgerond, behandeld in de cyclus van mei 
2013.  

K.  Als expliciete eis in het programma governance wordt opgenomen 
dat de OLD’s voldoende daadwerkelijke sturing op het onderwijs 
krijgen;  

In de notitie over de onderwijsorganisatie zijn 
de rol en het inhoudelijke primaat van de OLD 
(toen werd nog gesproken van OLHoogleraar 
om verschil met OWD te verduidelijken) 
benadrukt conform WHW.   

L.  Uiterlijk een half jaar voor de start van een module, het voorlopig 
ontwerp van die module klaar is (dit betekent informatie t.b.v. 
rooster, leerdoelen, toetsmatrijs, werkvormen, opzet en inhoud). Dit 
ontwerp dient ter goedkeuring aan de decaan worden voorgelegd 
voorzien van advies door de OLC, de examencommissie over 
respectievelijk de inhoud en de toetsing.  

Deze toezegging is verwerkt in het protocol 
onderwijsplanning.  

M.  Er tijdig een heldere en duidelijke communicatie wordt opgezet 
richting studenten (zowel de huidige als aankomende) en docenten 
over onder meer wat de effecten zullen zijn van het nieuwe 

Afgerond. 
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onderwijsmodel en wie in eerdere cohorten zit (voor huidige 
studenten), wat de herkansingsregelingen is (voor nieuwe 
studenten), hoe het Onderwijs is vormgegeven en wat dat betekent 
voor studie-inzet (voor aankomende studenten);  

N.  Voor december 2012 een evaluatieplan  met een tijdspad, 
verantwoordelijkheden en toetsbare criteria wordt opgesteld en ter 
instemming aan de UR wordt voorgelegd; en samen met de UR 
voorzieningen te treffen om te monitoren hoe de verdere 
ontwikkelingen en implementatie verloopt.  

Afgerond, het heeft een vervolg gekregen in 
de expertcommissie TOM die rapporteert aan 
het CvB.  
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- B1/P rendement gestegen van 37% naar 52%
- Verschuiving van aantal studenten uit groep 15 EC-44 EC naar groep 

45EC-60EC; studenten halen meer EC’s

Voorzichtig signaal dat uitval vervroegd:
- Uitval voor 1-2 is hoger t.o.v. 2009-2012
- Uitval totaal B1 is hoger t.o.v. 2009-2012

Maar geen indicator dat de totale uitval stijgt. 
- Uitval B1 is kleiner dan uitval B1-B3 cohorten 2009-2012
- Herinschrijvers staan er gemiddeld beter voor (meer EC’s). 
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CIJFERMATIG JAARBEELD (1)

- Bachelorrendement bij BMT: de KPI is gebaseerd op n+1, pas in 
september 2015 conclusie. 

- BSA: (1721 studenten)
- 65% positief BSA
- 16% negatief BSA
- 5% uitgesteld BSA
- 13% ontvangt geen BSA omdat ze voor 1-2 met de studie gestopt 

zijn. 
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CIJFERMATIG JAARBEELD (2)
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Tussenconclusie: 
De eerste cijfers zijn in lijn met wat we met TOM proberen te bereiken, 
definitieve conclusies kunnen pas getrokken worden als minimaal 1 
volledige nominaal TOM-cohort + 1 jaar gehad hebben. 
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CIJFERMATIG JAARBEELD (3)

- Werkdruk docenten
- Experimenteren
- Waardering
- Verantwoordelijkheid van studenten
- Toetsing
- Jaarzalen
- Reparatie week 30
- Moduledeelname
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EVALUATIES MODULE 1 – 4 
TRENDS 
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EVALUATIES MODULE 1 – 4 
MATURITEITS MODEL

. - Geen grote verschillen in de modules 
zichtbaar, 

- Alle 4e modules zitten bij het aspect  
“Karakter” minimaal in fase 3,5

- Toetsing: de trend van het naar 
rechts schuiven zet ook in module 4 

door
- Minder uitschieters in module 4, meer 

gelijkheid over de modules heen

- Conclusie: Waar mogelijk en relevant zijn de aanbevelingen opgepakt. 
Echter ontbreekt vaak een gemeenschappelijke aanpak en prioritering is 
wenselijk. 
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OPVOLGING AANBEVELINGEN M1 – M4



21-10-2014

5

Advies op basis van evaluaties M1 – M3
Gaat in op TOM onderwijsprincipes, verbreding van opleiding, 
onderwijskwaliteit & draagvlak. 
Conclusie: 
- Redelijk goed zicht op ontwikkeling rondom invoering van TOM, met 

name gericht op modules. 
- Werkdruk onder medewerkers en studenten is hoog. Gevolg van aantal 

toetsen, meer dan vooraf was beoogd
- Ontwikkeling in eerste fase maturiteitsmodel en zal verder moeten 

groeien
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EXPERTCOMMISSIE TOM

- Onderzoek onder medewerkers, mits duidelijk is wat er met deze 
informatie kan worden gedaan. 

- De informatievoorziening aan de Expertcommissie uitbreiden, met bijv. 
financiële informatie, OER, instroom en rendementsgegevens etc. 
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EXPERTCOMMISSIE TOM
AANBEVELINGEN VOOR VERVOLG ADVIEZEN
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Het College, 
- is tevreden met het advies en met de constatering dat de invoering van 
TOM een groeitraject is met faseringsverschillen tussen opleidingen. 
- Benadrukt dat de gesignaleerde aandachtspunten herkend en opgepakt 
worden. 
- Gaat het verzoek tot een evt. medewerkersverzoek koppelen aan het 

toegezegde medewerkerstevredenheidsonderzoek i.h.k. Vision 2020. 
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EXPERTCOMMISSIE – CVB REACTIE

Ervaren problemen m.b.t. TOM hebben betrekken op accommoderen van 
studenten, die niet nominaal (kunnen) studeren; “under construction” 
problematiek; omgaan met TOM en regelgeving (bv. BSA). 
- Uit grove schattingen is af te leiden dat 30% van de studenten 

gedurende het jaar te maken gehad heeft met ziekte, handicap, 
zwangerschap, topsport, dubbele studie, zij-instroom of een andere 
bijzondere omstandigheid. 

- 4% van de studenten heeft een aangepast programma gekregen
- 3% van de studenten lijkt te zijn afgehaakt vanwege TOM i.c.m. de 

bijzondere omstandigheid

16-10-2014Jaarbeeld TOM 12

RAPPORT STUDIEBEGELEIDING
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- Landelijk onderzoek stelt dat het aandeel studenten dat structureel extra 
voorzieningen nodig heeft door een functiebeperking ca 8% is. Hiervan 
moet ongeveer de helft een fundamenteel aangepast curriculum volgen. 
Dit ligt in lijn met de ervaringen van de studiebegeleiding. 

- De constatering dat studenten uitvallen door TOM in combinatie met een 
persoonlijke omstandigheden heeft de aandacht van het College

- 0-meting ontbreekt
- Balans zoeken hoever de UT kan/wil gaan met maatwerk en het 

welbevinden van de student. 
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RAPPORT STUDIEBEGELEIDING

- Toezeggingen Uraad A – N bij instemming
- Alle toezeggingen zijn of afgerond, nog gaande of niet relevant meer.

- Toezegging G: Iedere bacheloropleiding minus de vrije keuzeruimte 
toegang behoudt tot minimaal 1 inhoudelijk gerelateerde Masteropleiding

- Niet mogelijk bij AT en CreaTe, vanwege brede bacheloropleiding. 
Wil de student voldoen aan toelating tot Master dan disciplinaire 
kennis in profileringsruimte. Maar vrije keuze van de student!

- Opleiding voldoet wel aan OCW-richtlijn: elke bachelor heeft 
toegang tot minimaal 1 inhoudelijke MSc. 
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TOEZEGGINGEN UR
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Te vroeg om conclusies te trekken of de oorspronkelijke doelstelling van 
TOM behaald zijn. 
1. TOM moet het Twents onderwijsprofiel ondersteunen (HTHT, 3 O’s + 
ondernemende houding)
2. De uitval in de opleidingen moet fors teruggebracht en vervroegd worden. 
3. Het studietempo moet omhoog. Nominaal studeren moet de norm zijn. 
4. Structureel meer instroom, met name in de technische opleidingen. 
5. De kosten moeten omlaag. 
6. TOM moet leiden tot een effectieve en duurzame onderwijsorganisatie. 
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EINDCONCLUSIE

- Majeure operatie
- Al veel gebeurd, 20 Bachelors totaal veranderd
- Grote onderwijsveranderingen hebben meerdere jaren nodig. 
- Veel waardering voor de inzet van medewerkers
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EINDCONCLUSIE
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Aandachtspunten:
- de werkdruk voor docenten en studenten;
- het gebruik en het doel van toetsing in TOM;
- de integratie van de wiskundeleerlijn;
- de integratie van de module-onderdelen;
- het doorontwikkelen van de didactische visie achter TOM (verder richting 
‘student driven education’);
- en tot slot vraagt ook de onderwijs-organisatie aandacht om alles in goede 
banen te kunnen blijven leiden.
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AANDACHTSPUNTEN
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