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Adviesnota commissie onderwijsorganisatie

Geachte prof. Van der Steenhoven,
Naar aanleiding van de mail van 13 juni jongsleden, werd ons gevraagd om advies te
geven over de ‘onderwijsorganisatie’. De opleidingscommissie Biomedische Technologie
heeft een aantal kanttekeningen t.a.v. de voorgenomen clustering.
Het is aannemelijk dat de voorgenomen clustering met TG kan leiden tot efficiëntie
verhoging, maar het is onduidelijk of dat niet ten koste zal gaan van de kwaliteit, door de
toegenomen grootte van de groep studenten. Welke concrete maatregelen worden
genomen ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding? De OLC twijfelt over GZW als
cluster partner, gezien de geringe gemeenschappelijke aspecten van beide opleidingen.
Er wordt een managementlaag toegevoegd, maar het is niet duidelijk hoe praktische
voordelen zullen opwegen tegen deze extra overhead. In de huidige situatie is er al een
gezamenlijke OLD voor BMT en TG, de voordelen van uitbreiding naar 1 OWD en 2 OLH’s
zijn niet duidelijk.
Het is de OLC niet duidelijk waarom de rol OLH wordt ingevuld door een hoogleraar, een
alternatief is bijvoorbeeld de voorzitter van de curriculum commissie van BMT. Deze
heeft goed overzicht over de gehele opleiding en grote betrokkenheid bij de inhoudelijke
ontwikkeling en kwaliteitszorg.
Bij de invoering van het project onderwijs in de bachelor BMT is gebleken dat de rol
modulecoördinator een grote belasting vormt voor de docent in kwestie, niet alleen
inhoudelijk, maar ook qua planning. Het is wellicht mogelijk om administratieve
ondersteuning te bieden aan modulecoördinatoren.
Het is onvoldoende duidelijk wat de rol wordt van de decaan en de faculteiten die
momenteel onderwijs voor BMT verzorgen. Blijven faculteiten bestaan en komt de
clusterhervorming hierboven of vervangt de clustervorming de faculteiten? Bestaat de
mogelijkheid om buiten het cluster samen te werken met andere clusters? Omdat
biomedische technologie veel overlap heeft met bijv. werktuigbouwkunde, is het gewenst
om daarmee samen te kunnen werken. Ook is het verschil tussen UCO 2.0 en UCO 3.0
onduidelijk, is er in UCO 3.0 geen studentenvertegenwoordiging?
Ten slotte wil de OLC graag haar bezorgdheid uitspreken over het risico van te krappe
planning en daardoor overhaaste invoering van de voorgenomen veranderingen. De OLC
vraagt zich af of er al OLH’s zijn benaderd en hoe zeker wordt gesteld dat de OLH breed
wordt gesteund binnen de opleiding.
Samengevat vindt de OLC dat er nog veel onduidelijkheden bestaan in de uitvoering van
de voorgenomen clustering en dat ook de te behalen voordelen onvoldoende helder zijn.
Bovendien is de tijdsplanning erg krap, wat het moeilijk maakt de voorgenomen
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verandering op weloverwogen wijze en met brede steun binnen de opleiding door te
voeren.
Met vriendelijke groet,
namens de OLC-BME

Dr.ir. Joost le Feber,
Voorzitter Opleidingscommissie Biomedische Technologie / Biomedical Engineering

2/2

