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Geachte heer Brinksma, 

 

Graag breng ik u op de hoogte van de voortgang van de implementatie van het College-

besluit van 1 maart 2010 aangaande de 30EC-profileringsruimte in het derde bachelor-

jaar. 

Na de bespreking van dit besluit in de URaad op 7 april en 19 mei 2010 is bewust 

gewacht tot ná het begin van het opleidingsjaar 2010-2011 alvorens de opleidingen en 

minors bij de implementatie van het besluit te betrekken. Dit om verwarring te voor-

komen en de minors niet extra te belasten in de aanloop naar het nieuwe opleidingsjaar. 

Hiervoor was ook voldoende tijd: indien het derde jaar van (eventueel) gewijzigde 

bacheloropleidingen per 1 september 2014 moet zijn ingericht, moet het tweede jaar van 

die curricula per 1 september 2013 en het eerste jaar per 1 september 2012 zijn ingericht 

en is het kalenderjaar 2011 het juiste moment om die curricula vorm te geven. 

Om opleidingen en minors correct en compleet te informeren en om hun wensen en 

ideeën voor implementatie te inventariseren zijn twee (identieke) minordiscussie-

middagen georganiseerd op de donderdagen 4 en 25 november 2010. Voor deze discus-

siemiddagen zijn (bachelor-)opleidingsdirecteuren, (bacherlor-)opleidingscoördinatoren 

en minorcoördinatoren uitgenodigd met de expliciete aantekening dat andere belang-

stellenden (leden opleidingscommissies, examencommissies, etc.) eveneens van harte 

welkom zijn. De keuze voor twee middagen, gespreid over het eerste en tweede kwartiel 

en gespreid over een tentamen- en een collegeweek, vergroot de kans dat belangstellen-

den in de gelegenheid zijn aan de discussie deel te nemen. 

Na de beide minordiscussiemiddagen zullen Erik van Dijk (S&C) en ondergetekende de 

aangeleverde ideeën verwerken in het gevraagde implementatieplan. We houden u 

vanzelfsprekend op de hoogte. 

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en groet u vriendelijk, 

 

 

 

 

dr.ir. Martin F. Beusekamp, S&O, 

centrale coördinator Major-minor. 


