
Aan het College van Bestuur 

uw kenmerk 
ons kenmerk UR 13 -168 
datum 5 december 2013 
bijlage(n) 

telefoon 
fax 
e-mail 

UNIVERSITEIT TWENTE. 

053-4892027 

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl 

cc. 
onderwerp Evaluatie eerste kwartiel TOM en informatievoorziening hierover 

Geacht college, 

In de afgelopen weken zijn in alle bacheloropleidingen de eerste ervaringen opgedaan met de 
implementatie van het Twentse Onderwijsmodel. Nu het eerste kwartiel is be~indigd wil de 
universiteitsraad samen met u een eerste balans op maken: hoe is dit kwartiel in de diverse 
opleidingen verlopen, welke studieresultaten zijn bereikt, hoe oordelen de betrokken studenten 
en docenten over deze eerste ervaring en wat is er op dit moment al te leren voor de verdere 
implementatie van TOM in de nog komende modules en komende studiejaren? 
Als voorbereiding op dit opmaken van een eerste balans vraagt de universiteitsraad u nu om op 
korte termijn de volgende gegevens over alle afzonderlijke UT-bacheloropleidingen bijeen te 
brengen en aan de universiteitsraad ter beschikking te stellen: 

Productiecijfers: 
• Hoeveel studenten zijn met de eerste module gestart? 
• Hoeveel van die studenten zijn tot nu toe voor de eerste module geslaagd? 
• Hoeveel van de studenten die nog niet zijn geslaagd kunnen via 

herkansingsmogelijkheden de eerste module alsnog binnen dit studiejaar afronden? 
• Wat is momenteel het (geschatte) uitvalpercentage uit de studie? 

Evaluatie door studenten: 
• Hoe beoordelen de studenten het eerste kwartiel van TOM in algemene zin? (welk 

rapportcijfer geven ze aan de module) 
• Hoe beoordelen de studenten de studiebelasting in het eerste kwartiel van TOM? 

Evaluatie door docenten: 
• Hoe evalueren de betrokken docenten en tutoren het eerste kwartiel van TOM? 
• Zijn volgens de deelnemende docenten de beoogde leerdoelen voldoende behaald? 
• Hoe beoordelen de docenten de werkbelasting in het eerste kwartiel van TOM? 

(Voorlopige) ervaringen examencommissies: 
• In hoeverre is de examencommissie benaderd met individuele klachten of voor 

individuele regelingen voor studenten die een of meer onderdelen niet hebben 
behaald? 

• In hoeverre is de examencommissie benaderd met verzoeken/voorstellen tot 
aanpassing van tentamenregels? (of zijn examencommissie van dergelijke 
aanpassingen op de hoogte) 
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• Heeft de examencommissie al een nadere invulling gegeven aan de wijze waarop zal 
warden omgegaan met de vaststelling van het BSA wanneer de student er niet in slaagt 
3 volledige modules geheel af te ronden? Zo ja, wat is die regeling? 

(voorlopige) ervaringen OLD's: 
• Hoe beoordelen de OLD's de eerste ervaring met TOM? 
• Welke eventuele knel- en verbeterpunten zijn inmiddels geconstateerd? 
• Op welke wijze warden deze punten aangepakt? 




