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Telematica

Geacht College
Al enige jaren trekt de bacheloropleiding Telematica weinig studenten, de laatste twee jaar zelfs
minder dan 10. Meer dan de andere opleidingen in het ICT -veld (INF I BIT) is Telematica
getroffen door de dalende tendens die in 2002 is ingezet.
De faculteit heeft al enige tijd geleden besloten de bachelorprogramma's
INF en TEL sterk met
elkaar te verweven. Daardoor kan in feite al sinds 2005 gesproken worden van twee stromen
binnen een programma, met het bijzondere kenmerk dat de stromen leiden tot twee verschillende
diploma's. De wervingsinspanningen
concentreren zich ook op instroom voor het gezamenlijke
programma, en niet op de twee afzonderlijke opleidingen met hun afzonderlijke diploma's.
Het handhaven van de mogelijkheid een zelfstandig bachelordiploma Telematica te kunnen
verstrekken is in deze context niet meer zinvol.
We kunnen het onderwijsaanbod in op bachelorniveau ook onder één noemer brengen, en het
geslaagd doorlopen van een stroom binnen dat programma (welke stroom dan ook) honoreren
met het diploma Technische Informatica.
Wij verzoeken u dan ook de bacheloropleiding
opleiding bij de IBG kenbaar te maken.

Telematica op te heffen, en het opheffen van de

Wij gaan er vanuit dat het opheffingsbesluit in de praktijk zal betekenen dat diploma's nog
kunnen worden uitgegeven tot het moment waarop de accreditatie verloopt, maar dat inschrijving
van nieuwe studenten voor de opleiding onmiddellijk zal worden gesloten.
Dit alles heeft geen betrekking op de masteropleiding Telematics. Wij achten dat een
waardevolle vervolgopleiding naast Computer Science, Human Media Interaction en Embedded
Systems. De masteropleiding Telematics blijft dus bestaan.
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Geachte heer Van Dijk, beste Rob,
Bijgaand ontvangt u een kopie van de brief van de Faculteitsraad
adviseren over de opheffing van de opleiding Telematica.
Op verzoek van Gerrit van der Hoeven wil ik u verzoeken
opheffing van TEL in gang te zetten.
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Allereerst willen wij reageren op de eerste alinea In de aanbiedIngsbrIef, d.d. EWI08/B:Hvn/142/tnc
29 februari 2008, waarin u zegt: "Ik realiseer miJ nu echter dat de FR over de kwestie van het
opheffen van de bacheloropleiding Telematica nog geen uitspraak heeft gedaan. Dit voornemen
stond aangekondigd het aan u voorgelegde jaarplan voor 2008, maar u heeft dat plan niet In
behandeling genomen.".
Ten eerste heeft de FR het jaarplan 2008 wel In behandeling genomen, maar afgezien van het
uitbrengen van een advies erover. De decaan is op de hoogte van de beweegredenen daar\l'oor.
Daarnaast maken wij u er op attent dat ook In het geval de faculteitsraad wel advies had ge~leven,
de decaan gehouden is de In het plan genoemde voorstellen separaat en tijdig aan de
faculteitsraad aan te bieden.
De faculteitsraad is met u van mening dat een bacheloropleiding Telematica niet meer
verantwoord is en adviseert positief over het opheffen van deze opleiding. De faculteitsraad çJaat
er wel vanuit dat het opheffen van deze opleiding geen negatieve gevolgen heeft voor de zittende
studenten. We vragen u dan ook om aan te geven hoe dit In de praktijk wordt Ingevuld.

Met vriendelijke groet,
namens de faculteitsraad EWI,

---;1
Martin

Straver
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