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3. Toelichtinq/samenvatting:

Tijdens de heraccreditatie van de Professional Master “Geo-information Science and Earth
Observation (Master)”(CROHO: 70043) bleek dat de nieuwe wetgeving voor HBO-titels anbedoeld oak
gaat gelden voor deze opleiding. Per 1 januari 2016 is de Universiteit Twente (UT) verplicht hiervoor
oak de titel MSc af te geven, in plaats van Master I Professional Master. Uit overleg met OCW blijkt
dat er een probleem ontstaat; enerzijds omdat Master” in de CROHO-opleidingsnaam niet anger van
toepassing is en anderzijds omdat de UT al een MSc aanbiedt met precies dezelfde naam:
Geoinformation Science and Earth Observation (MSc.) (CROHO: 75014). OCW zal niet akkoord gaan
met de verwerking van de beoogde heraccreditatie in het CROHO.
Een naamswijziging van de professional master in Applied Geoinformatics is een relatief makkelijke
oplossing en bovendien sluit deze naam goed aan bij de inhoud van de opleiding. Bij instemming van
de UR en een pasitief advies van de voorzitter van het accreditatiepanel (al ontvangen, zie bijlage)
wordt de NVAO opnieuw am heraccreditatie gevraagd evenals am toestemming am de naam te
veranderen. Na verwerking van de nieuwe opleidingsnaam in het CROHO zal deze wijziging mee
warden genomen in de update van het BBR die voor het najaar van 2015 gepland staat.

Naast de hierboven beschreven aanleiding warden hierander de argumenten beschreven waarom
“Applied Geoinformatics” een goede opleidingsnaam is. N.a.v. de aanbevelingen van de
heraccreditatie van 2009 hebben de MSc en PM een meer eigen gezicht gekregen. Specifiek voor de
PM betekent dit dat er sinds een aantal jaren nag maar 1 track wordt aangebaden: Geainformatics. Dit
is een track speciaal ontwikkeld voor de doelgroep van professionals en is als tracknaam opgenomen
op het diplomasupplement.
Het is ongebruikelijk dat op een Research University een HBO-master, gericht op de toepassing van
wetenschappelijk kennis, wordt aangeboden. Het woord “Applied” in de voorgestelde naam “Applied
Geoinformatics” geeft het voar universiteiten bijzandere karakter van deze master goed weer & maakt
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het verschil met de MSc GIS duidelijk. De naam van de track als opleidingsnaam & het benadrukken
van het onderscheidende karakter van deze opleiding past volgens de UT goed bij de inhoud van het
programma. Tevens leidt deze naam niet tot een nieuwe opleiding; de naam “Applied Geoinformatics”
sluit naadloos aan bij de bestaande praktijk.

ENGLISH SUMMARY
Recently the law about degrees of the university of Applied Sciences has changed. Now these
organizations are allowed, after accreditation, to give the degree “Master of Sciences” to graduated
students. During the accreditation of the Professional Master “Geo-information Science and Earth
Observation (Master)”(CROHO: 70043) it became clear that this is not optional. When no action is
taken, we will have a problem as of the 1st of January 2016. There is another programme at the UT
with the same name and also the degree “MSc”, but with a different target group, study load and
curriculum. After consulting the NVAO and the ministry, a name change of the educational programme
is the best and easiest solution. The proposed new name is “Applied Geoinformatics”. This name fits
the programme; it is the name of the sole available track and “Applied” fits the target group of
professionals.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:

Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om de naam van de
opleiding Geoinformation Science and Earth Obse,vation (Master) (CROHO: 70043)
te wijzigen in Applied Geoinformatics (afkorting AG). Omdat dit een wijziging van het
BBR betekent, wordt dit voorgenomen besluit ter instemming voorgelegd aan de UR
in haar overlegvergadering van 26 augustus.

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

o Nee.
o Ja,op

Conclusie toen:

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

De visitatiecommissie Geo-lnformation Science and Earth Observation heeft op 6— 8
oktober 2014 uw masteropleidingen Geo-lnformation Science and Earth Observation
beoordeeld. De commissie is voor beide opleidingen tot een positief eindoordeel gekomen.

lnmiddels is gebleken dat de onlangs ingevoerde wetgeving voor hbo-titels gevolgen heeft
voor een van de opleidingen die de commissie beoordeeld heeft, namelijk de professionele
masteropleiding Geo-lnformation Science and Earth Observation (CROHO-nummer 70043).
Na overleg met OCW en NVAO bent u daarom voomemens de naam van deze opleiding te
wijzigen in Applied Geoinformatics.

Als voorzitter van de commissie die de opleiding in 2014 beoordeeld heeft verklaar ik hierbij
dat de door u voorgestelde nieuwe naam voor de opleiding goed aansluit bij de
doelstellingen en het programma van de opleiding. 1k heb kennis genomen van de
inhoudelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan het voorstel en ik herken en
onderschrijf die argumenten. 1k stel vast dat u de naam van een bestaande opleiding wilt
wijzigen en dat u dus niet voornemens bent om een nieuwe opleiding in te richten.

1k vertrouw erop dat u met deze verkiaring in staat zult zijn om met succes heraccreditatie
voor de opleiding bij de NVAO aan te vragen.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. G. van Straten
Voorzjtter visitatiecommissie Geo-Information Science and Earth Observation
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