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Nieuwe 3 TU opleidingen SEC en S&C

Hierbij sturen wij u de dossiers van 2 nieuwe 3TU opleidingen. Deze opleidingen volgen uit
"Slagkracht in innovatie!", Sectorplan Wetenschap en Technologie. Het betreft de 3TU opleiding
Science, Education and Communication (SEC) welke bij de faculteit GW (ELAN) zal worden
ondergebracht en de plaats inneemt van de huidige technische lerarenopleidingen (TULO). De
reeds bestaande 3TU lerarenopleiding Informatica (behandeld in uw vergadering op 21 juni
2005) zal hier in opgaan. Daarnaast gaat het om de 3TU opleiding Systems and Control (S&C)
welke zal worden gesitueerd binnen de faculteit EWI; vanuit de faculteit CTW zullen modules
worden toegeleverd. Beide dossiers zijn, omwille van de tijd, parallel ter advisering aangeboden
aan de betreffende Faculteitsraden.
Het College van Bestuur verzoekt u conform het UR reglement artikel 11 sub 4 b instemming te
verlenen om beide opleidingen vanaf het studiejaar 2007/2008 aan te bieden. Voor uw
informatie melden wij dat beide dossiers ook naar de NVAO zijn gestuurd ten behoeve van de
toets nieuwe opleidingen. Gezien de te verwachten doorlooptijd van de toets nieuwe opleidingen
bij de NVAO en de daar op volgende macrodoelmatigheidstoets
bij OC&W is hiermee in de tijd
zeker gesteld dat de opleidingen daadwerkelijk in het studiejaar 2007/2008 van start kunnen
gaan (er vanuit gaande dat de verschillende gremia positief adviseren).
Daarnaast is voor de SEC master extra haast geboden omdat de accreditatie van de bestaande
TULO opleidingen eind 2008 vervalt. Een eventueel verzoek om heraccreditatie komt aan de
orde indien er een onverhoopt negatief advies over SEC plaatsvindt. Dit zou dan tot gevolg
hebben dat als eerste stap van het proces van heraccreditatie, de zelfevaluatie juli 2007 bij de
QANU moet worden ingeleverd.
\.Wij realiseren ons dat de voorgestelde versnelde procedure niet gebruikelijk is, maar wij
..Op
deze manier
perspectief bestaan dat de opleidingen in augustus 2007 van start kunnen gaan. Wij
op een zo spoedig mogelijke behandeling van de beide aanvragen in uw raad.
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