
CvB stukken voor agenda Universiteitsraad 
 
Overlegvergadering d.d. : 20 juni 2012 
 
Agendapunt   : Nieuw Onderwijsmodel UT  
 
Bijgevoegde stukken :  
 
0. Brief van CvB aan URaad inzake instemmingsverzoek nieuw onderwijsmodel UT 

(kenmerk 397.088/pov d.d. 14 mei 2012) 
1a. Samenvatting visie, filosofie en uitgangspunten nieuw onderwijsmodel UT 
1b. Een nieuw model bacheloronderwijs voor de UT 
2. Brief van CvB aan decanen en OLD's inzake Ontwerpkader en financiële kaders voor de 

ontwikkeling van het nieuwe bacheloronderwijsmodel UT (kenmerk 396.955/pov, d.d. 14 
mei 2012) 

3. Notitie transitie naar het nieuwe bacheloronderwijs UT 
4. Notitie operationele haalbaarheid nieuw onderwijsmodel UT 
5. Voortgangsrapportage beantwoording vragen en advies UR d.d. 22 december 2011 
6a. Leeswijzer evaluatie pilot kwartiel 1 BMT_conceptversie 
6b. Evaluatie pilot kwartiel 1 BMT_conceptversie 
6c. Projecthandleiding pilot kwartiel 1 BMT 
6d. Modulehandleiding pilot kwartiel 3 BMT 
6e. Modulehandleiding pilot kwartiel 4 BMT 
7a. Management samenvatting concept bachelorlandschappen 
7b.  Concept bachelorlandschappen  
 
8. Terugkoppeling bijeenkomst onderwijsvernieuwing 15 mei 2012 (wordt nagezonden) 
 

 
Betrokken concerndirectie: Algemene Zaken paraaf: ________ 
 
Secretaris: Van Keulen paraaf: ________ 
 
Portefeuillehouder: Brinksma paraaf: ________ 
 
 

 
1. Status agendapunt: 

Rol URaad:  
o Ter instemming 

 

 
2. Eerder behandeld in:  

Nvt 
 

 
3. Toelichting/samenvatting: 
 
Het CvB streeft met de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel de volgende 
hoofddoelstelling na: het bieden van duurzaam, toekomstbestendig en inspirerend/motiverend 
onderwijs. In deze doelstelling is behoud van kwaliteit geborgd. 
 
De prestaties van ons onderwijs zullen hoe dan ook moeten bijdragen aan de volgende kaders: 

 studierendement van minimaal 70% vanaf 2017 

 in 2015 heeft 60% van de herinschrijvers (van cohort 2011) in 4 jaar het bacheloronderwijs 
afgerond 

 substantiële reductie van het aantal langstudeerders  



 de studenten zijn sneller op juiste plek en uitval en switch concentreren zich in het eerste 
jaar 

 het nieuwe onderwijsmodel draagt bij aan het behouden en zo mogelijk vergroten van ons 
marktaandeel in Nederland 

 orde grootte 10 % goedkoper onderwijs 
 
In bijgevoegde documenten wordt nader ingegaan op de visie, kaders en beheersbaarheid van 
het nieuwe onderwijsmodel met inachtneming van de vragen en het advies van de UR in 
respectievelijk de overlegvergadering van 14 december 2011 en de brief met kenmerken UR 11-
323. 
 

 
4. (Voorgenomen) besluit CvB: 

 
Het College van Bestuur besluit de UR instemming te vragen op het instellingsbreed 
introduceren van modulair projectonderwijs in de bachelor door de verdere uitwerking van het 
model voort te zetten en definitief tot invoering per 1 september 2013 over te gaan. 

 

 
GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja, op 
o Conclusie toen:  

 
Nadere toelichting:  (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten 
nadere toelichting behoeft) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 


