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C
Onderwijsorganisattie

Gea
achte leden van
v het Colle
ege van Besttuur,
De O
Opleidingsco
ommissie Te
echnische Na
atuurkunde/A
Applied Physics (OLC-TN
N/APH) heeft in haar
verg
gadering van
n 20 septemb
ber 2012 de adviesnota van
v de Comm
missie Onderrwijsorganisa
atie
besproken. In de
e begeleiden
nde brief worrdt advies ge
evraagd met betrekking toot de voorgenomen
clussterindeling van
v de Bache
eloropleiding
gen. Naast he
et gevraagde
e advies, wo rdt tevens
ongevraagd advvies gegeven
n ten aanzien
n van de hoo
ofdlijnen voorr de toekomsstige
onderwijsorganisatie.
Voo
or de OLC-TN
N/APH is me
et name de p
positie van TN
N binnen de clusterindeli ng relevant. De
OLC
C-TN/APH ad
dviseert posiitief ten aanzzien van de voorgenomen
v
n clustering w
waarin de
ople
eidingen Sch
heikundige Te
echnologie, A
Advanced Te
echnology en
n Technischee Natuurkunde
ondergebracht worden
w
in he
et cluster Scie
ence & Tech
hnology. Wel willen we beenadrukken dat
d de
MT) sterk is; BMT heeft eeen duidelijke
e
band met de opleiding BioMedische Tecchnologie (BM
mee
erwaarde voo
or de bacheloropleiding T
TN. Tevens is
i er een nau
uwe band meet de opleidin
ng
Toe
egepaste Wisskunde, welk
ke tot op hed en veel van het onderste
eunende wiskkunde onderrwijs
hee
eft aangeleve
erd. Tevens is er een bep
perkte overlap met de oplleiding Electrrical Enginee
ering.
We gaan ervan uit dat in de nieuwe clustterindeling deze
d
koppelin
ngen clusterooverschrijden
nd zal
blijvven bestaan.
Ookk is uitgebreid
d stilgestaan
n bij de beoo gde structuu
ur van de ond
derwijsorgannisatie, zoals die
worrdt geschetstt in de advies
snota. Hoewe
el hierover geen
g
concree
et advies worrdt gevraagd, willen
we tten aanzien van dat deel wel onze zo
orgen en reserveringen to
oelichten. In de nieuwe
orga
anisatiestrucctuur zijn vierr functies om
mschreven, he
etgeen implic
ceert dat er eeffectief twee
e
orga
anisatielagen
n bijkomen. Momenteel
M
iss er per ople
eiding een op
pleidingsdireccteur, met on
nder
zijn//haar verantw
woordelijkheid de docentten die feiteliijk de uitvoerring van het oonderwijs ve
erzorgen.
De vvoorgestelde
e uitbreiding lijkt weinig e
effectief. Op basis
b
van de beperkte fu nctieomschrrijvingen
en d
de nu nog on
ntbrekende bevoegdhede
b
en, achten we
w een dergelijke uitbreidiing niet wens
selijk.
Een
n aantal conccrete suggesties:
 Beschouw de
d modules als
a een omva
angrijk vak dat door meerdere docentten wordt verzorgd,
zoals nu ookk het geval is
s. Eén van d
de docenten kan de rol va
an hoofddoceent vervullen
n, en
zou daarme
ee alleen inho
oudelijk vera
antwoordelijk moeten zijn voor de aannsturing van de
overige docenten. De on
ndersteuning
g met betrekk
king tot onde
erwijsorganissatie (roosterrs,
zaalreserveringen, cijferradministratie
e) zou volled
dig en effectie
ef aan anderren moeten worden
w
overgelaten. Overigens blijkt dit laattste momentteel een struikelblok in veeel gevallen; de
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organisatorische last wo
ordt door vee
el docenten nu
n al als een probleem errvaren bij vakken
met een aan
nzienlijk klein
nere omvang
g.
Nauw gerela
ateerd aan het
h vorige pu nt: Wat word
dt de rol van de huidige
Opleidingsccoördinatoren
n? Als zij blijvven bestaan (in het stuk wordt deze ffunctie nerge
ens
genoemd), kunnen
k
zij de
e organisato rische zaken
n coördineren
n.
De rol van opleidingshoo
o
ogleraar (OL
LH) is een vre
eemde ingev
voegde functtie die weinig
g
toevoegt. Err is omschrev
ven dat de O
OLH onder an
ndere het curriculum ontw
werpt en
onderhoudt.. Echter, in het
h beoogde onderwijsmo
odel wordt ve
eel gezamennlijk met ande
ere
majors binnen het cluste
er gedaan, he
etgeen een major-oversc
m
chrijdende vissie verlangt. Ook
vragen we ons
o ten zeers
ste af hoe me
en denkt hier geschikte kandidaten
k
vvoor te vinden,
aangezien het
h een omva
angrijke taakk betreft. Con
ncreet advies
s is dan ook oom de taken
n van de
OLH bij de clustertrekke
c
er, de onderw
wijsdirecteur (OWD) onde
er te brengenn.
De functie van
v OWD is een
e voltijdsfu
unctie, die de
e taken van de
d huidige 222
opleidingsdiirecteuren (m
met een deelttijdaanstellin
ng) over zal nemen.
n
In dee voorgesteld
de
structuur wo
ordt gesteld dat
d de OLH d
de inhoudelijjke verantwo
oording van dde opleidinge
en
bewaakt. Ecchter, wij ach
hten het esse
entieel dat de
eze inhoudelijke kennis bbij de OWD
aanwezig iss, waarmee de
d rol van OL
LH niet meerr nodig is. Ditt betekent daat naar onze mening
de functie va
an OWD een
n veel meer iinhoudelijke functie betre
eft, waar het in de beoogd
de
structuur me
et name een managemen
ntfunctie betreft met gede
elegeerde innhoudelijke
verantwoord
delijkheden.
Bij de functieomschrijvin
ng van de OW
WD staat verrmeld dat ‘BO
OZ activiteiteen worden
aangestuurd
d’. Mede gez
zien de huidig
ge problema
atiek ten aanz
zien van de vvaak gebrekkige
onderwijson
ndersteuning door S&O iss het essentieel dat duide
elijk wordt om
mschreven wie
w welk
onderdeel aanstuurt
a
en dat daarbij o
ook de bevoe
egdheden concreet wordeen omschrev
ven. Dat
impliceert da
at de gehele organisatiesstructuur van
n S&AO duidelijk moet zijjn, zodat alle
e
betrokkenen
n weten wat centraal en w
wat lokaal aa
angestuurd wordt.
w
Tot onze verbazing kom
men (naast de
e opleidingsc
coördinatoren
n) de opleidinngscommiss
sies
(OLCs) niet voor in de beoogde orga
anisatiestructuur. De adv
viestaken vann de OLH ten
n
aanzien van
n indeling van
n modules e n eventueel inzet van onderwijsstaf kkan ook doorr deze
commissie vervuld
v
word
den. Met and ere woorden
n, naast het bovenstaand
b
d advies om de
d rol
van OLH te laten vervalllen en onderr te brengen bij de OWD, suggereren wij om de OLCs
O
otere rol te laten vervullen
n. Derhalve adviseren
a
wijj om aan ieddere opleiding
g (dus
hier een gro
binnen het cluster
c
S&T 3 OLCs) te la
aten bestaan
n.

Tot slot, meer algemeen, willlen wij onze zorg uiten met
m betrekkin
ng tot het beooogde tijdpad
d waarin
alle ontwikkeling
gen omtrent onderwijsverrnieuwing en
n governance
e geïmplemeenteerd worden. In
veel gevallen leiidt de volgordelijkheid tott concrete prroblemen. Waar HR mom
menteel bezig
g is met
het opstellen van een functie
eprofiel voor de OWD, en
n de werving nog moet p laatsvinden, is het
teve
ens essentiee
el dat curricu
ula en daarm
mee roosters uiterlijk in he
et begin van 2013 concre
eet
inge
evuld worden
n . Een ander punt betrefft de bachelo
orvoorlichting
g in novembeer, waar we
aankomende stu
udenten een getrouw bee
eld van het toekomstige onderwijs mooeten geven
n, terwijl
er o
op dat moment zeer weinig concreet b
bekend is.
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