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Zoals bekend bevat het Sectorplan Wetenschap & Technologie (paragraaf 12.4, pag. 53) het
voornemen om met spoed tot zes nieuwe nationale masteropleidingen aan de drie technische
universiteiten te komen.
Na de 3 TU masteropleidingen "Embedded Systems" en "Sustainable Energy Technology" is
thans het opleidingsvoorstel "Construction Management & Engineering" gereed. Het is naar de
mening van het CvB een goed onderbouwd voorstel. De opleiding bestrijkt het vakgebied
Bouwprocesmanagement,
hetgeen reeds vanaf de start van de opleiding Civiele Techniek een
belangrijke niche van de UT is.
De opleiding zal worden gesitueerd binnen de faculteit CTW. De faculteit levert in het voorstel
tevens meer dan 90% van de benodigde docentcapaciteit.
De besluitvorming binnen de faculteit CTW is reeds afgerond. De opleidingscommissie GiT
heeft positief geadviseerd, evenals de faculteitsraad CTW. Ook de CCO heeft een positief
advies uitgebracht. Het opleidingsvoorstel moet nog worden besproken in de Stuurgroep
Onderwijs. Deze vergadert pas op 10 mei en wij zullen de stuurgroep derhalve verzoeken, in te
stemmen met een schriftelijke raadpleging zoals ook bij één van de eerdere 3 TU
masteropleidingen is geschied.
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Betreft 3TU master Construction

Management & Engineering (CM&E)

Geacht college,
Het MT van de faculteit CTW stemt in met het opstarten van de procedure om te komen tot een
3TU flAaster Construction Management & Engineering.
Het MT heeft het voorstel vervolgens voorgelegd aan de faculteitsraad CTW.
De raad heeft, gehoord het advies van de Opleidingscommissie Civiele Techniek, in de
vergadering d.d. 7 maart 2006 bij besluitnummer 06.27 eveneens een positief advies uitgebracht
over de nieuw op te zetten 3TU Master CM&E.
Met vriendelijke groet,

Op 7 maartj.l. is in de vergaderingvan opleidingscommissieCiviele Techniek de adviesaanvraag
voor de instelling van de opleiding Construction Management& Engineering (CME) besproken.
De OLC adviseerdepositief m.b.t. de instelling van de opleiding maar maakte wel een paar

kanttekeningen.
De Commissie uitte haar zorg over de consequentiesdie de beoogdegezamenlijke aansturingvan
de Master CM&E heeft voor de UT Master Civil EngiI1leering& Management(CE&M) gezien de
sterke overlap met de bouwstroom van dezeMaster. Een goede afstemming tussenbeide
opleidingen wordt door de OLC van groot belang geacht. Ook wat betreft de toelatingseisenis
afstemming van belang. Om deze afstemmingte waarborgenadviseertde OLC te werken met
personeleunies en niet alleen de opleidingsdirecteurenop te nemen in het managementvan de
nieuwe Master, maar ook leden van de Opleidings- en de ExamencommissieCiviele Techniek af
te vaardingennaar de nieuw te vormen OLC en examencommissieCM&E.
De OLC constateertvoorts, kijkend naar de invulling van het programma, in vergelijking met de
huidige inrichting van de bouwstroom van Civil Engineering & Managementdat de (hardere)
engineering een nog geringere plaats heeft gekregen,en er eenlichte verschuiving optreed naar
het toch al sterk vertegenwoordigdemanagementdeel.Dit heeft eveneensconsequentiesvoor de
Master CE&M. De OLC adviseert bij de verdere inrichting van de Master eengoede de balans
tussenengineering en managementte bewaken.
De OLC constateertdat de inrichting van de nieuwe Master goede kansenbiedt om de ter
beschikking komende ontwikkelingsgelden gelijktijdig te benutten voor het ontwikkelen van
Engelstalig onderwijs voor de bouwstroom van de Master CE&M, en adviseertdeze kansente

benutten.
Met vriendelijke groet,

NamensOLC -CiT
Anne-MarieKlijnstra
Secr.
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Management en Engineering

De CCO gaat akkoord met het voorliggende concept voorstel voor Construction Management
en Engineering (CME). Daarbij wordt aangetekend dat ten aanzien van de vakken binnen CME
die raken aan de faculteiten GW en BBT overleg gewenst is.
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