
 
Inrichting van de opleiding Mechanical Engineering 
Commissies en functionarissen betrokken bij management en kwaliteitszorg 
 
Het onderwijs kent vele actoren die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding en de 
kwaliteit hiervan. De hieronder genoemde taken en verantwoordelijkheden worden uitgevoerd in lijn 
met de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Universiteit Twente. 
 
Faculteitsbestuur 
Het faculteitsbestuur is belast met de inrichting en de algemene leiding van de faculteit en al zijn 
activiteiten inclusief het onderwijs. Direct voor de opleiding relevante taken zijn o.a. 

 Het vaststellen van het algemene (facultaire) deel en het opleidingsspecifieke deel van de 
Onderwijs en Examenregeling na gehoord hebbende de Faculteitsraad; 

 Het goedkeuren van het curriculum van de opleiding inclusief de toelatingscriteria en 
eindtermen (onderdel van de OER); 

 Toezicht houden op de uitvoering van de OER; 

 Instellen van de examencommissie en opleidingscommissie; 

 Aanstellen van het opleidingsbestuur (opleidingsdirecteur). 
Het faculteitsbestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.  

 
Opleidingsbestuur (opleidingsdirecteur) 
Het opleidingsbestuur is belast met het bestuur en de inrichting van de bachelor en masteropleiding, 
evenals de ontwikkeling van het curriculum en de uitvoering daarvan. De taken van het 
opleidingsbestuur is: 

 Inrichten van de opleiding; beheer financien, selecteren staf en docenten; 

 Bepalen van het curriculum; 

 Vaststellen inrichting van de kwaliteitszorg; 

 Meebepalen inhoud onderwijsvoorlichting en wijze van studentenwerving; 

 Vertegenwoordiging van de opleiding in overleg en beleidsorganen binnen en buiten de 
faculteit. 

Het opleidingsbestuur legt verantwoording af aan het faculteitsbestuur.  
 
Onderwijscoordinator 
De onderwijscoordinator is verantwoordelijk voor de coordinatie van de uitvoering van het 
onderwijs. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 Aansturen uitvoering curriculum, onderwijsontwikkeling en ondersteuning daarvan; 

 Onderwijsuitvoering, inclusief verroostering en (her) tentamens; 

 Administreren docenturen en financiele afhandeling daarvan; 

 Organiseren en voorzitten van onderwijsoverleggen; 

 Mede bepalen van het curriculum van de bachelor en masteropleidingen; 

 Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en de borging daarvan; 

 Werven en coordineren van studentassistenen. 
De onderwijscoordinator rapporteert aan het opleidingsbestuur.  
 
Kwaliteitszorgcoordinator 
De kwaliteitszorgcoordinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne kwaliteitszorg. De 
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 Organiseren van en deelnemen aan de evaluatievergaderingen; 

 Aanleveren kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ten behoeve van interne kwaliteitszorg; 

 Analyseren van alle evaluatiegegevens; 



 Adviseren van docenten, opleidingsbestuur over mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering; 

 Ontwikkelen , beheren en evalueren van procedures in het onderwijs; 

 Voorbereiden Onderwijs en Examenregeling (OER) voor opleidingsbestuur, BEX en MEX. 
De kwaliteitszorgmanager rapporteert aan het onderwijsbestuur. N.B. de taken van de 
kwaliteitszorgmanager kunnen ook als deeltaak van de taken van de onderwijscoordinator worden 
gezien.  
 
Examencommissie (BEX/MEX) 
BEX is de examencommissie voor de bacheloropleiding; MEX voor de masteropleiding. De 
examencommissie stelt vast of de student voldoet aan alle eisen die de OER stelt ten aanzien van 
kennis, inzicht en vaardigheden voor het verkrijgen van de bachelor respectievelijk master graad. Dit 
vereist dat de examencommissie betrokken wordt bij alle aspecten van toetsing. De belangrijkste 
taken zijn: 

 Borging van de kwaliteit van elk afzonderlijk tentamen en borgen dat alle tentamens samen 
de eindtermen van de opleiding toetsen; 

 Benoemen val alle examinatoren en beoordelingscommissies; 

 Vaststellen van regels ten behoeve van examens binnen het kader van de OER; 

 Bijdragen aan en vaststellen van het kwaliteitszorg systeem van de opleiding voor zover het 
toetsing betreft en het toetsingbeleid; 

 Besluiten over afwijkingen van het formele curriculum;  

 Verlenen van vrijstellingen voor tentamen; 

 Vaststellen van bindend studie advies aan individuele studenten; 

 Verlenen van de bachelor respectievelijk master graad aan individuele studenten; 

 Acteren als klachtencommissie voor klachten over tentamens en toetsing. 
De examencommissie is onafhankelijk. Ze brengt een keer per jaar verslag uit aan het 
faculteitsbestuur.  
 
Opleidingscommissie (OLC) 
De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten van de opleiding. De OLC heeft tot taak 
gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het opleidingsbestuur over alle taken betreffende 
het onderwijs en de organisatie. Dit behelst o.a.: 

 Advies uitbrengen over het curriculum inclusief de toelatingseisen en eindtermen en de 
uitvoering daarvan; 

 Advies uitbrengen over het kwaliteitszorgsysteem en de uitvoering daarvan; 

 Advies uitbrengen over onderwijsbeleid en regels en procedures, waaronder de OER en de 
uitvoering daarvan; 

 Gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over andere aspecten van het onderwijs. 
De OLC rapporteert aan het faculteitsbestuur en het opleidingsbestuur.  
 
Studieadviseur 
De studieadviseur geeft op verzoek van de student studieadviezen en begeleiding aan studenten en 
kan het opleidingsbestuur en/of docenten gevraagd en ongevraagd adviseren.  
 
Afspraken omgaan met bilocatie 
Vanaf september 2019 heeft de opleiding Mechanical Engineering twee vestigingen, te weten een 
vestiging in Amsterdam en een vestiging in Enschede. Beide opleidingen vallen onder dezelfde 
CROHO en hebben dus dezelfde eindtermen.  
 
Er is 1 bachelorexamencommissie verantwoordelijk voor beide vestigingen. Het is wenselijk dat in de 
BEX ook docenten van de VU plaats nemen. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een 
evenwichtige samenstelling van de BEX.  



 
Er is 1 opleidingscommissie verantwoordelijk voor beide vestigingen. Het is wenselijk dat in de OLC 
ook docenten en studenten van de VU plaats nemen. Er wordt gestart met 1 VU docent in de OLC, 
later eventueel aangevuld door een tweede afhankelijk van de groei van de opleiding. De 
studentvertegenwoordiging in de OLC gaat naar rato van het aantal studenten in de beide 
vestigingen. De rato wordt eens per 3 jaar vastgesteld op basis van de dan bekende instroom. Het 
faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige samenstelling van de OLC.   
 
Het opleidingsbestuur zal dan bestaan uit twee opleidingsdirecteuren met een eigen 
verantwoordelijkheid per vestiging. De opleidingsdirecteuren hebben regelmatig overleg over o.a. de 
afstemming van de leerdoelen van de modules, de kwaliteitszorg, de inzet van personeel en de inzet 
van faciliteiten. In het eerste jaar overlegt het opleidingsbestuur eens per 2 maanden met de 
portefeuillehouder onderwijs om alle processen te stroomlijnen.  
 
Er is 1 Faculteitsraad. Hier zitten geen VU docenten in (omdat er alleen UT medewerkers in de FR 
kunnen zitten). De FR staat wel open voor studenten van de bilocatie Amsterdam.  
 

 


