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Betreft

Advies m.b.t. Onderwijs- en Examenregeling

Geacht Managementteam,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) heeft in haar vergaderingen van 25 mei 2009 en 8 juni 2009 de conceptOnderwijs en Examenregeling besproken. De Faculteitsraad,
Gezien
 Het concept voor het algemeen gedeelte van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief
de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen AT, BMT, ST, TG en TN,
kenmerk TNW09xxxx/vdh, hierna aangehaald als “concept-OER”;
 De concepten voor de opleidingsspecifieke bijlagen van de onderwijs- en examenregeling van de
bacheloropleidingen AT, BMT, ST, TG en TN (kenmerken TNW09xxxx/vdh);
 De adviezen van de verschillende opleidingscommissies, te weten:
o OLC-AT over het algemeen gedeelte, d.d. 25 mei 2009, van P.B. Rossen BSc.;
o OLC-AT over het opleidingsspecifieke gedeelte, d.d. 25 mei 2009, van P.B. Rossen BSc.;
o OLC-TN over het algemeen en het opleidingsspecifieke gedeelte, d.d. 28 mei 2009, van Ir.
B.M. Tel;
o OLC-TN “Bezwaarpunten en vraagtekens bij de definitieve versie (!) van het OER voor de
bacheloropleidingen van de UT door de OLC en Examencommissie van TN”;
o OLC-ST over het algemeen en het opleidingsspecifieke gedeelte, d.d. 13 mei 2009, van dr.ir.
M. van Sint Annaland, kenmerk S&OA-ST09/LW/0278;
o OLC-BMT over het algemeen en het opleidingsspecifieke gedeelte, d.d. 28 mei 2009, van
dr.ir. T. Heida;
o OLC-TG over het algemeen en het opleidingsspecifieke gedeelte, d.d. 27 mei 2009, van
prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, kenmerk S&OA-TG09/ck/309 en kenmerk S&OATG09/ck/0311;
 De voorgestelde veranderingen zoals beschreven in de “aanvullende voorstellen voor aanpassing
van de OER voor de TNW-bacheloropleiding”, d.d. 5 juni 2009, van Henk van den Hengel, hierna
aangehaald als “aanvullende voorstellen”;
 De voorgestelde veranderingen zoals beschreven in de “Vragen van de FR n.a.v. de OER voor de
TNW-bacheloropleidingen”, d.d. 11 juni 2009, van Henk van den Hengel, en;
Gehoord
 De toelichting op onze openstaande vragen omtrent de concept-OER in onze gezamenlijke
vergadering van 15 juni 2009, en;

Overwegende dat

Faculteitsraad TNW










De faculteitsraad niet content is met een te hoge mate van oplegging van richtlijnen vanuit het CvB;
De faculteitsraad zich in het onderhavige geval in grote mate kon vinden in de tekst van de
richtlijnen en dat het daarom hier niet veel problemen met zich mee brengt;
De faculteitsraad zeer tevreden is met het proces omtrent het instellen van de centrale OER zoals dit
binnen de faculteit TNW is gevoerd;
De aanvullende voorstellen waar niet weerlegd worden doorgevoerd in de OER;
Artikel 4 lid 5, omtrent het mandateren van de taaltoets aan de commissie bijzondere toelatingen,
vermoedelijk een zaak is van de examencommissie, die dat in het verleden ook hebben
gemandateerd aan de commissie bijzondere toelatingen, dat de examencommissies voornemens
zijn dit punt duidelijk in hun regels op te nemen en dat daarom opname volgens de richtlijn geen
direct bewaar is, ook al zou deze opname hier formeel niet op zijn plaats zijn
Het bindend studieadvies zoals genoemd in lid 7a van de concept-OER een pilot is, maar dat opname
van het woord ‘pilot’ in de OER niet wenselijk is in verband met onduidelijkheid richting studenten;
Het invulling geven van de hoogte van de tijdsbesteding in artikel 8a tot op weekniveau teveel eist in
de planning van het curriculum, maar dat dit onverlet laat dat er waar mogelijk gestreefd wordt naar
een tijdsbesteding die iedere week gelijk is;
Relevante suggesties vanuit opleidingscommissies op zowel algemeen maar met name ook het
opleidingsspecifieke gedeelte van de concept-OER zijn overgenomen of met motivering weerlegd
zijn, en;

Gehoord de toezegging in onze gezamenlijke vergadering van 15 juni 2009, dat
 Beoordelingen zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 van de concept-OER in voorkomende gevallen door de
examencommissies gemandateerd zullen worden aan een van de leden van de examencommissie,
zodat snelle afhandeling mogelijk is;
 De faculteit TNW zich zal inzetten om een universiteitsbreed beleid te voeren omtrent de ‘ernstige
studievertraging’ zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 5 sub e van de concept-OER, en;
Onder voorwaarde dat
 Adviezen van opleidingscommissies die niet zijn overgenomen door de decaan, beargumenteerd
worden teruggekoppeld naar de betreffende opleidingscommissies;
 Totdat de discussie over het universiteitsbrede beleid omtrent ‘ernstige studievertraging’ zoals
hierboven aangehaald is geconvergeerd, gevallen van ‘ernstige studievertraging’, zoals gedefinieerd
in artikel 6 lid 5 sub e van de concept-OER, bij alle opleidingen van de faculteit TNW gelijkwaardig
behandeld zullen worden en dat erkend activisme geen deel uitmaakt van studievertraging;
 De faculteit TNW zich bij de aanbieding van de OER aan het college van bestuur zich hard zal maken
voor het wijzigen van artikel 6 lid 6 van de concept-OER van ‘De examinator beslist over dit verzoek’
naar ‘De examencommissie beslist over dit bezoek’.
Besluit
 In te stemmen met het algemeen gedeelte van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief
de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen AT, BMT, ST, TG en TN,
exclusief artikel 5, daar deze pas op een later tijdstip UT-breed behandeld zal worden.
 Positief te adviseren over de opleidingsspecifieke bijlagen behorende bij het opleidingsdeel van het
studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen AT,
BMT, ST, TG en TN.
Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW,

Emiel Kappert, BSc.
Secretaris
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