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Schriftelijke rondvraag

Geacht College,
Met interesse volgt de URaad de koersontwikkeling van de wekelijkse vooraanmeldingscijfers.
Met genoegen is vast te stellen dat de nieuwe opleiding Create een behoorlijk aantal
aanmeldingen voor het komende studiejaar tegemoet mag zien. Tegelijkertijd werpt dit de vraag
op, op welke wijze deze opleiding in de nieuwe bachelor structuur terugkomt. Dat is in dit geval
met name van belang aangezien de instroomeisen voor aankomende studenten van deze
opleiding duidelijk anders zijn dan voor de al langer draaiende opleidingen binnen de
technische richtingen. Als gevolg daarvan moeten de ontwikkelde, nog te ontwikkelen en bij te
stellen studie eenheden afgestemd worden op dit instroom niveau. Dit is een uitdaging die
Create aangaat. Echter als deze opleiding in de nieuwe structuur in ieder geval het begin van
het curriculum moet delen met een andere opleiding zoals industrieel ontwerpen, zal het huidige
verschil in instroomeis op het gebied van de exacte vakken een sterk verschillende
studentenpopulatie opleveren. Gezien de inspanningen die nu nog voor Create als startende
opleiding moeten beginnen is het opportuun dat het College op dit moment haar standpunt
geeft over de volgende vragen:
1) Wordt bij het nu nog te ontwikkelen / bij te stellen curriculum van Create al rekening
gehouden met de filosofie van de nieuwe bachelor structuur?
2) Is het de bedoeling dat Create samen met Industrieel Ontwerpen vorm geeft aan de
nieuwe bachelor Design Engineering?
Indien het antwoord op vraag 2) ja is, zijn er de volgende vervolgvragen:
3) Wordt de instroomeis aan vwo-ers voor de nieuwe bachelor gelijk aan die nu voor IO
wordt gehanteerd of wordt de nu gehanteerde norm voor Create gebruikt?
4) Als de instroomeis voor Create verhoogd wordt, welke invloed heeft dat op het nu nog
te ontwikkelen en bij te stellen curriculum van Create?
Indien het antwoord op vraag 2) nee, is dan is er de volgende vervolgvraag:
5) Op welke wijze komt Create terug binnen de nieuwe bachelor structuur?
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