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Expertcommissie Monitor TOM 

Advies december 2014

Achtergrond, opdracht en werkwijze van de Expertcommissie Monitor TOM 

HetȱdoelȱvanȱdeȱExpertcommissieȱMonitoringȱTOMȱ(deȱExpertcommissie)ȱisȱeenȱbijdrageȱteȱ
leverenȱ aanȱ deȱ succesvolleȱ invoeringȱ vanȱ TOMȱ doorȱ periodiekȱ hetȱ invoeringsprocesȱ teȱ
monitorenȱaanȱdeȱhandȱvanȱeenȱvastgesteldȱbeoordelingskader.ȱDeȱExpertcommissieȱbestaatȱ
uitȱ Janȱ Buitenwegȱ (EWIȬBSS),ȱMireilleȱClaessensȱ (NBPȬgroup,ȱ TNW),ȱHenkȱ vanȱ derȱKolkȱ
(methodoloog,ȱBMS),ȱLexȱLemmensȱ (onderwijsdecaanȱTU/e),ȱStephanȱMaathuisȱ (secretaris,ȱ
S&B)ȱenȱHansȱVossensteynȱ(voorzitter,ȱCHEPS,ȱBMS)ȱ

DeȱExpertcommissieȱneemtȱeenȱonafhankelijkeȱpositieȱ inȱenȱkomtȱopȱgrondȱvanȱhaarȱeigenȱ
inzichtenȱenȱexpertisesȱtotȱhaarȱoordelenȱenȱadviezenȱ(2ȱmaalȱperȱjaar).ȱDeȱExpertcommissieȱ
isȱingesteldȱdoorȱhetȱCvBȱvanȱdeȱUTȱenȱrapporteertȱrechtstreeksȱaanȱhetȱCvB.ȱ

OpȱbasisȱvanȱdeȱvolgendeȱdocumentenȱheeftȱdeȱExpertcommissieȱzichȱeenȱbeeldȱgevormdȱ
vanȱdeȱinvoeringȱvanȱTOM:ȱ

x Jaarbeeldȱ1eȱjaarȱTOMȱ2013Ȭ2014ȱversieȱ1.2ȱinclusiefȱaanbiedingsbrief
x InventarisatieȱZakȬSlaagregelingenȱaugȱ2014
x RichtlijnȱOERȱBacheloropleidingenȱm.u.v.ȱATLAS
x DashboardȱImplementatieȱTOMȱkwartielȱ1ȱ2014Ȭ2015
x EvaluatieplanȱPOVȱCollegejaarȱ2014Ȭ2015ȱ(achtergrondinformatie)

Inȱhetȱvervolgȱvanȱditȱadviesȱwordenȱeerstȱdeȱalgemeneȱconclusiesȱenȱaanbevelingenȱvanȱdeȱ
Expertcommissieȱgepresenteerd.ȱDaarnaȱpresenterenȱwijȱdeȱmeerȱ specifiekeȱoverwegingenȱ
perȱonderdeelȱvanȱhetȱbeoordelingskader.ȱ
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
ȱ
DeȱcommissieȱconstateertȱdatȱerȱmetȱhetȱTOMȱveelȱwordtȱgeëxperimenteerdȱenȱdatȱdeȱUTȱ
enthousiastȱbezigȱisȱmetȱeenȱfundamenteleȱonderwijsvernieuwing.ȱTevensȱzietȱdeȱcommissieȱ
datȱerȱinȱjaarȱ1ȱveelȱisȱgeleerdȱenȱvooruitgangȱisȱgeboekt.ȱNietȱalleenȱonderwijsinhoudelijkȱenȱ
didactisch,ȱmaarȱookȱorganisatorischȱenȱ logistiek.ȱOnderwijsinhoudelijkȱenȱdidactischȱ isȱdeȱ
invoeringȱvanȱhetȱTOMȱeenȱmeerjarentraject.ȱDitȱbetekentȱdatȱookȱinȱdeȱkomendeȱjarenȱnogȱ
geëxperimenteerd,ȱ geleerdȱ enȱ verbeterdȱ zalȱworden.ȱ Erȱwordtȱ veelȱ informatieȱ verzameldȱ
overȱhetȱimplementatietraject,ȱwaardoorȱdeȱcommissieȱzichȱeenȱvrijȱgoedȱbeeldȱvanȱdeȱstandȱ
vanȱ zakenȱ heeftȱ kunnenȱ vormen.ȱ Deȱ aangereikteȱ informatieȱ maaktȱ duidelijkȱ datȱ
verbeteringenȱsnelȱgaan.ȱHetȱisȱzodoendeȱpositiefȱteȱconstaterenȱdatȱdeȱUTȬopleidingenȱheelȱ
goedȱ inȱ staatȱblijkenȱomȱ teȱ lerenȱvanȱdeȱknelpuntenȱvanȱhetȱvorigeȱ jaarȱ enȱdatȱgewensteȱ
verbeteringenȱsnelȱenȱsuccesvolȱwordenȱaangebracht.ȱ
ȱ
Ditȱgeconstateerdȱhebbendeȱheeftȱdeȱ commissieȱdeȱvolgendeȱ conclusiesȱ enȱ aanbevelingenȱ
geformuleerdȱ waarmeeȱ wijȱ eenȱ positieveȱ bijdrageȱ willenȱ leverenȱ aanȱ hetȱ verdereȱ
implementatietrajectȱvanȱTOMȱenȱdeȱtevredenheidȱvanȱmedewerkersȱenȱstudenten:ȱ
ȱ
x Hetȱ valtȱ deȱ commissieȱ opȱ datȱ deȱ TOMȱ visieȱ verschillendȱ wordtȱ geïnterpreteerd.ȱ

Sommigenȱhebbenȱhetȱ beeldȱdatȱhetȱTOMȱ binnenȱ enkeleȱ randvoorwaardenȱ flexibelȱ enȱ
openȱ is,ȱ anderenȱ ervarenȱ juistȱ veelȱ restricties.ȱ Sommigenȱ zienȱ hetȱ TOMȱ alsȱ didactischȱ
principe,ȱofȱalsȱorganisatorischȱprincipe,ȱ terwijlȱanderenȱbredereȱ connotatiesȱhebbenȱbijȱ
deȱvisie.ȱVallenȱbijvoorbeeldȱdeȱwiskundelijn,ȱdeȱinvoeringȱvanȱhetȱreflectieonderwijs,ȱdeȱ
HTHTȱelementenȱonderȱdeȱTOMȱvisie,ȱofȱzijnȱdatȱbesluitenȱdieȱdaarȱbuitenȱvallen?ȱErȱisȱ
blijvendȱaandachtȱnodigȱvoorȱhetȱcommunicerenȱvanȱeenȱheldereȱTOMȱvisieȱenȱwatȱdaarȱ
welȱ enȱ nietȱ onderȱ valt,ȱ zodatȱ deȱ kadersȱwaarbinnenȱ onderwijsȱwordtȱ ontwikkeldȱ enȱ
gegevenȱduidelijkȱenȱonomstredenȱzijnȱvoorȱiedereen.ȱ

ȱ
x HetȱTOMȱonderwijsȱaanȱdeȱUTȱwordtȱuitvoerigȱenȱgedegenȱgeëvalueerdȱdoorȱzowelȱdeȱ

instellingȱ (POVȱ enȱ anderen),ȱ doorȱ deȱ opleidingenȱ alsȱ doorȱ deȱ afzonderlijkeȱ
modulecoördinatoren.ȱ Hetȱ valtȱ deȱ commissieȱ opȱ datȱ deȱ instellingȱ veelȱ gegevensȱ
verzamelt,ȱwatȱdeelsȱookȱalȱdoorȱanderenȱwordtȱgedaanȱofȱzouȱmoetenȱwordenȱgedaan.ȱ
Deȱcommissieȱbeveeltȱaanȱdatȱdeȱevaluatiesȱzoveelȱmogelijkȱwordenȱuitgevoerdȱdoorȱdeȱ
primairȱ verantwoordelijkenȱ (deȱ opleidingen),ȱ waardoorȱ hetȱ gebruikȱ vanȱ deȱ
evaluatieresultatenȱ wordtȱ verbeterdȱ enȱ deȱ relatieȱ metȱ deȱ kwaliteitscyclusȱ vanȱ deȱ
opleidingȱ beterȱwordtȱ geborgd.ȱ Deȱ instellingȱ draagtȱ erȱ zorgȱ voorȱ datȱ gegevensȱ overȱ
modulesȱenȱopleidingenȱheenȱwordenȱverzameld,ȱdatȱdieȱgegevensȱtotȱopȱzekereȱhoogteȱ
vergelijkbaarȱ zijnȱ enȱ opȱ gezetteȱ tijdenȱ beschikbaarȱ komenȱ enȱ gebruiktȱ kunnenȱwordenȱ
voorȱcentraleȱaansturingȱhetȱtotaleȱTOM.ȱVerderȱvaltȱhetȱdeȱcommissieȱopȱdatȱerȱvooralȱ
opȱmoduleniveauȱwordtȱgeëvalueerd.ȱDeȱinformatieȱdieȱterȱbeschikkingȱisȱgesteldȱmaaktȱ
nietȱ duidelijkȱ duidtȱ inȱwelkeȱmateȱ deȱUTȱ oogȱ houdtȱ voorȱ hetȱ curriculumniveau.ȱ Deȱ
commissieȱ vraagtȱ aandachtȱ voorȱ deȱ samenhangȱ tussenȱ deȱ modulesȱ enȱ hetȱ totaleȱ
curriculumȱ enȱ onvoldoendeȱ aandachtȱ voorȱ externeȱ criteriaȱ dieȱ geldenȱ voorȱ hetȱ geheleȱ
curriculum.ȱ

ȱ
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x Inȱdeȱevaluatiesȱwordenȱverschillendeȱaanbevelingenȱgedaan,ȱmaarȱvoorȱdeȱcommissieȱisȱ
hetȱookȱdezeȱkeerȱnietȱduidelijkȱgewordenȱofȱenȱwaarȱdezeȱaanbevelingenȱconcreetȱzijnȱ
belegd.ȱWieȱpaktȱwatȱop?ȱHoeȱwordtȱditȱ zichtbaarȱgemaakt?ȱWelkeȱ informatieȱgaatȱ inȱ
welkeȱkwaliteitscyclusȱmee?ȱDeȱcommissieȱwijstȱopȱhetȱbelangȱvanȱantwoordenȱopȱdezeȱ
vragen,ȱookȱ inȱverbandȱmetȱtoekomstigeȱ instellingsaccreditaties.ȱDeȱnieuweȱaanpakȱvanȱ
hetȱPOVȱ isȱmedeȱ ingegevenȱdoorȱdeȱnoodzaakȱ totȱhetȱhoudenȱvanȱoverzichtȱalsookȱ totȱ
concretiseringȱ (viaȱ eenȱ nieuwȱ dashboardȬsysteem).ȱ Deȱ resultatenȱ vanȱ dezeȱ nieuweȱ
werkwijzeȱ warenȱ opȱ hetȱ momentȱ vanȱ vaststellingȱ vanȱ ditȱ rapportȱ nogȱ nietȱ volledigȱ
beschikbaar.ȱȱ

ȱ
x InȱhetȱkaderȱvanȱstudeerbaarheidȱisȱdeȱanalyseȱvanȱdeȱuitvalȬȱenȱswitchpercentagesȱinȱhetȱ

eersteȱ jaarȱTOMȱinteressant.ȱDeȱcommissieȱconstateertȱdatȱinstellingsbreedȱerȱaanzienlijkȱ
meerȱ studentenȱ nominaalȱ studerenȱ enȱ datȱ deȱ uitvalȱ inȱ hetȱ eersteȱ jaarȱ slechtsȱ enkeleȱ
procentenȱhogerȱ isȱdanȱvoorheen.ȱWelȱzijnȱerȱ relatiefȱhogeȱuitvalpercentagesȱbijȱenkeleȱ
opleidingenȱ(metȱnameȱIBAȱenȱCW).ȱDitȱrechtvaardigtȱoverigensȱnogȱnietȱdeȱconclusieȱdatȱ
hetȱeersteȱjaarȱmeerȱ/ȱbeterȱselecterendȱisȱgeweestȱvanuitȱdeȱfilosofieȱvanȱeenȱoriënterendȱ
eersteȱ jaar.ȱHetȱ isȱnogȱnietȱbekendȱofȱdeȱ juisteȱ studentenȱblijvenȱenȱdeȱ juisteȱ studentenȱ
vertrekken.ȱDeȱcommissieȱbeveeltȱaanȱomȱdezeȱwezenlijkeȱvraagȱalsnogȱteȱbeantwoorden,ȱ
bijvoorbeeldȱ doorȱmiddelȱ vanȱ exitgesprekken.ȱOokȱmoetȱ blijkenȱ ofȱweȱ hierȱ teȱmakenȱ
hebbenȱmetȱeenȱgeconcentreerdeȱvroegtijdigeȱuitvalȱ(enȱdusȱnauwelijksȱuitvalȱinȱjaarȱ2ȱenȱ
verder)ȱofȱniet.ȱ

ȱ
x EenȱlaatsteȱalgemeenȱpuntȱbetreftȱdeȱaansluitingȱvanȱhetȱTOMȱopȱdeȱstudeerbaarheidȱinȱ

relatieȱ totȱ verschillenȱ inȱ leerstijlenȱ enȱ mogelijkeȱ studiebeperkingen.ȱ Hoeȱ geschiktȱ /ȱ
studeerbaarȱ isȱhetȱTOMȱvoorȱdeȱnietȱstandaardȱstudentenȱ(studiebeperking,ȱzijinstroom,ȱ
switcher)?ȱ Deȱ commissieȱ beveeltȱ aanȱ omȱ onderȱ andereȱ viaȱ deȱ studieadviseursȱ (enȱ
eventueelȱ examencommissies)ȱ teȱ inventariserenȱ welkeȱ ȱ problemenȱ hierȱ zijnȱ enȱ hoeȱ
daarmeeȱ moetȱ wordenȱ omgegaan.ȱ Wellichtȱ zijnȱ erȱ alȱ goedeȱ ervaringenȱ dieȱ gedeeldȱ
kunnenȱworden.ȱ

ȱ
ȱ

Tim Schuitema
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Specifieke overwegingen 
ȱ
Organisatorischeȱprincipesȱ
ȱ
x TOMȱonderwijsprincipes:ȱ
Inȱalleȱmodulesȱzijnȱprojectenȱopgenomenȱenȱditȱwordtȱgewaardeerdȱdoorȱdeȱstudenten.ȱDeȱ
integratieȱvanȱdeȱmodulesȱisȱeenȱblijvendȱpuntȱvanȱaandacht.ȱ
ȱ
x Verbredingȱvanȱopleidingenȱ
Onderwijsdelingȱwordtȱvooralȱeenȱissueȱinȱhetȱ3eȱjaar,ȱwaarinȱerȱruimteȱisȱvoorȱ
keuzeonderwijsȱenȱwaarinȱdeȱprofileringsruimteȱisȱondergebracht.ȱDeȱdelingȱkomtȱnuȱnogȱ
langzaamȱopȱgang.ȱNaastȱinhoudelijkeȱoorzakenȱheeftȱditȱookȱpraktischeȱoorzaken,ȱzoalsȱ
logistiek,ȱorganisatorischȱofȱfinancieel.ȱDezeȱpraktischeȱproblemenȱzullenȱinȱhetȱ3eȱjaarȱ
grotendeelsȱverholpenȱmoetenȱzijn.ȱ
ȱ
x Reglementenȱenȱregelingenȱ
DeȱTOMȱstudentenȱervarenȱnogȱaltijdȱonduidelijkheidȱtenȱaanzienȱvanȱdeȱinhoudȱenȱ
organisatieȱvanȱhetȱprogramma.ȱEnerzijdsȱkomtȱdeȱonduidelijkheidȱvoortȱuitȱhetȱontbrekenȱ
ofȱnietȱtijdigȱbekendȱzijnȱvanȱregelingen,ȱzoalsȱinȱhetȱgevalȱvanȱovergangsregelingen.ȱ
Anderzijdsȱwordtȱdeȱdiversiteitȱbinnenȱbepaaldeȱregelingenȱalsȱonduidelijkȱervaren.ȱDeȱ
diversiteitȱinȱzakȬȱenȱslaagregelingenȱtussenȱmodules/opleidingenȱisȱhiervanȱeenȱvoorbeeld,ȱ
maarȱookȱdeȱcompensatieregelingenȱverschillenȱtussenȱopleidingen.ȱTenslotteȱwordtȱerȱ
onduidelijkheidȱervarenȱtenȱaanzienȱvanȱhetȱmandaatȱvanȱdeȱexamencommissies.ȱDezeȱ
onduidelijkheidȱbeïnvloedtȱdeȱwaarderingȱvoorȱTOMȱaanzienlijkȱinȱnegatieveȱzin.ȱDeȱ
commissieȱadviseertȱwaarȱmogelijkȱuniformeringȱvanȱreglementenȱenȱregelingenȱnaȱteȱ
strevenȱenȱdaarmeeȱdeȱtransparantieȱenȱdeȱinformatievoorzieningȱteȱbevorderen.ȱ
ȱ
Onderwijskwaliteitȱ
ȱ
x Studiesuccesȱ
MeerȱvanȱdeȱgestarteȱTOMȱstudentenȱstudeertȱnominaalȱ(52%)ȱDeȱcommissieȱvermoedtȱookȱ
datȱerȱeenȱpositiefȱverbandȱisȱtussenȱdeȱhogereȱstudieȬinzetȱvanȱstudentenȱenȱhetȱhogereȱ
studiesucces,ȱechterȱookȱandereȱfactorenȱhebbenȱhierȱmogelijkȱeenȱwezenlijkȱeffectȱgehad,ȱ
zoalsȱdeȱinvoeringȱvanȱBSAȱenȱhetȱgebruikȱvanȱeenȱnieuweȱtoetsingsȬȱenȱ
normeringssystematiek.ȱ
ȱ
x Studeerbaarheidȱ
Deȱopleidingsprogramma’sȱzijnȱduidelijkȱminderȱflexibelȱgeworden.ȱStuderenȱmetȱeenȱ
studiebeperkingȱisȱcomplexerȱgeworden,ȱzijȬinstromersȱzijnȱlastigerȱteȱbedienenȱenȱswitchersȱ
vindenȱmoeilijkerȱaansluitingȱbijȱdeȱnieuweȱopleiding.ȱDitȱallesȱresulteertȱinȱnieuweȱ
uitdagingenȱookȱvoorȱdeȱstudiebegeleiding.ȱErȱisȱbehoefteȱaanȱeenȱnieuweȱvisieȱhierop.ȱ
DeȱstudeerbaarheidȱvoorȱenȱwaarderingȱvanȱdeȱTOMȱpioniersȱisȱeenȱserieusȱpuntȱvanȱ
aandacht.ȱZorgȱvoorȱgoedeȱcommunicatieȱmetȱdezeȱgroep,ȱgeefȱzeȱvoldoendeȱaandachtȱenȱ
biedtȱindienȱnodigȱmaatwerkȱvanwegeȱhunȱspecifiekeȱpositie.ȱ
ȱ
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KostenȱenȱEfficiëntieȱ
ȱ
OpȱbasisȱvanȱdeȱgeraadpleegdeȱdocumentenȱkanȱdeȱExpertcommissieȱnietȱconcluderenȱdatȱ
deȱkostenȱenȱefficiëntieȱinȱbeeldȱwordenȱgebrachtȱenȱdatȱhieropȱactiefȱwordtȱgestuurd.ȱDeȱ
informatieȱenȱookȱdeȱervaringȱvanȱTU/eȱlatenȱechterȱondubbelzinnigȱzienȱdatȱ
projectonderwijsȱarbeidsintensiefȱenȱdaardoorȱookȱduur(der)ȱis.ȱErȱisȱveelȱtijdȱnodigȱvoorȱhetȱ
docerenȱenȱhetȱorganiserenȱvanȱhetȱonderwijs.ȱ
Deȱcommissieȱadviseertȱenerzijdsȱomȱblijvendȱzorgȱteȱdragenȱvoorȱeenȱpassendeȱfinancieringȱ
vanȱhetȱTOMȱ(enȱjuichtȱdeȱrecenteȱfinanciëleȱinjectieȱtoe)ȱenȱanderzijdsȱomȱnietȱmeerȱdeȱ
monitoringȱvanȱkostenȱenȱefficiëntieȱnaȱteȱstreven,ȱmaarȱhetȱaccentȱteȱverleggenȱnaarȱ
werkdrukȱenȱmogelijkhedenȱtotȱverlichtingȱhiervan.ȱOpȱbasisȱvanȱeenȱnadereȱanalyseȱvanȱdeȱ
oorzakenȱvanȱdeȱwerkdrukȱvanȱdocentenȱkanȱwordenȱgewerktȱaanȱmaatregelenȱterȱ
verlichtingȱhiervanȱenȱdaarmeeȱeenȱpositieveȱbijdrageȱwordenȱgeleverdȱaanȱdeȱinvoeringȱ
vanȱhetȱTOM.ȱFinanciëleȱeffectenȱzullenȱvooralȱontstaanȱdoordatȱuiteindelijkȱrelatiefȱmeerȱ
studentenȱzullenȱafstuderenȱenȱdatȱbinnenȱeenȱgemiddeldȱkortereȱstudieduur.ȱ
ȱ
Medewerkersȱ
ȱ
x Tijd,ȱvaardigheden,ȱmotivatieȱenȱwaarderingȱ
Deȱdocentenȱzijnȱergȱdrukȱmetȱdeȱ invoeringȱvanȱhetȱTOM.ȱ Inȱdeȱ terȱbeschikkingȱgesteldeȱ
documentenȱ isȱgeenȱ informatieȱopgenomenȱtenȱaanzienȱvanȱdeȱvaardigheden,ȱmotivatieȱenȱ
waarderingȱ vanȱ medewerkers.ȱ Deȱ commissieȱ adviseertȱ omȱ inȱ maart/aprilȱ 2015ȱ hetȱ
onderzoekȱnaarȱ tijd,ȱvaardigheden,ȱmotivatieȱ enȱwaarderingȱmeeȱ teȱnemenȱ inȱdeȱ enquêteȱ
vanȱhetȱpromotieonderzoekȱ vanȱ InkenȱGastȱ (geplandȱmaart/aprilȱ 2015)ȱ en/ofȱ teȱ bezienȱ inȱ
welkeȱmateȱhetȱreedsȱgeplandeȱUTȱmedewerkersonderzoekȱhierinȱeenȱrolȱkanȱspelen.ȱ
ȱ
x Draagvlakȱonderȱmedewerkersȱ
OpȱbasisȱvanȱdeȱgeraadpleegdeȱdocumentenȱkanȱdeȱExpertcommissieȱhierȱgeenȱuitsprakenȱ
overȱdoen,ȱmetȱuitzonderingȱvanȱdeȱopmerkingȱdatȱiedereenȱergȱdrukȱbezigȱisȱmetȱhetȱTOM,ȱ
maarȱookȱdatȱhetȱwerkenȱinȱteamsȱenȱhetȱopfrissenȱvanȱhetȱonderwijsȱalsȱpositiefȱwordtȱ
ervaren.ȱOmȱdezeȱredenenȱadviseertȱdeȱcommissieȱomȱhetȱonderwerpȱdraagvlakȱonderȱ
medewerkersȱnietȱmeerȱinȱdeȱmonitoringȱopȱteȱnemen.ȱTOMȱisȱinmiddelsȱeenȱrealiteitȱenȱ
draagvlakȱisȱverwordenȱtotȱproces.ȱHetȱisȱbeterȱomȱnuȱdeȱaandachtȱteȱconcentrerenȱopȱdeȱ
ondersteuningȱvanȱditȱprocesȱenȱwatȱdeȱmedewerkersȱbetreftȱbijȱteȱdragenȱaanȱdeȱbeheersingȱ
vanȱdeȱwerkdrukȱzoalsȱaangegevenȱinȱdeȱsectieȱ’KostenȱenȱEfficiëntie’.ȱ
ȱ
Studentenȱ
ȱ
x Studeerbaarheidȱ
Inȱaanvullingȱopȱdeȱopmerkingenȱinȱdeȱsectieȱ‘Onderwijskwaliteit’,ȱisȱhetȱvoorȱdeȱcommissieȱ
nogȱnietȱduidelijkȱinȱwelkeȱmateȱdeȱstudentenȱdieȱextraȱuitdagingȱnodigȱhebbenȱnogȱkunnenȱ
wordenȱbediendȱbinnenȱofȱbuitenȱTOM.ȱInȱhetȱbijzonderȱgaatȱhetȱdaarbijȱomȱstudentenȱvanȱ
deȱhonoursȱtracksȱenȱdeȱsterprogramma’s.ȱ
ȱ
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x Tevredenheidȱoverȱinhoud,ȱvormȱenȱtoetsingȱ
Deȱstudenttevredenheidȱmetȱdeȱinhoud,ȱvormȱenȱtoetsingȱvanȱhetȱonderwijsȱwordtȱgoedȱinȱ
kaartȱgebracht.ȱHetȱbeeldȱdatȱuitȱdeȱanalysesȱnaarȱvorenȱkomtȱisȱwisselend.ȱ77%ȱvanȱdeȱ
studentenȱisȱtevreden,ȱmaarȱerȱwordenȱookȱduidelijkeȱverbeterpuntenȱgeïdentificeerd.ȱDeȱ
belangrijksteȱzijnȱwederomȱhetȱgebruikȱenȱhetȱdoelȱvanȱtoetsingȱenȱdeȱstudiedruk.ȱDeȱeersteȱ
generatieȱTOMȱstudentenȱheeftȱdeȱindrukȱdatȱbijȱnieuweȱmoduleȱbekendeȱfoutenȱopnieuwȱ
wordenȱgemaakt.ȱ
ȱ
x Tevredenheidȱoverȱorganisatie,ȱprocedures,ȱregelingenȱ
Studentenȱzijnȱnogȱnietȱvoldoendeȱtevredenȱmetȱdeȱorganisatie,ȱproceduresȱenȱregelingen.ȱ
Belangrijksteȱklachtenȱzijnȱdatȱerȱnietȱvoldoendeȱduidelijkȱenȱconsistentȱwordtȱ
gecommuniceerdȱenȱdatȱerȱteȱweinigȱtransparantieȱisȱtenȱaanzienȱvanȱdeȱproceduresȱenȱ
regelingen.ȱDeȱverschillenȱtussenȱopleidingen,ȱonderȱandereȱinȱzakȬȱenȱslaagregelingen,ȱzijnȱ
opvallendȱenȱdragenȱhieraanȱbij.ȱ
ȱ
ȱ
Verdere informatie 
VoorȱmeerȱinformatieȱoverȱdeȱExpertcommissieȱMonitorȱTOMȱkuntȱuȱcontactȱopnemenȱmet:ȱ
HansȱVossensteynȱ(voorzitter):ȱj.j.vossensteyn@utwente.nlȱ
StephanȱMaathuisȱ(secretaris):ȱs.j.maathuis@utwente.nlȱ
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