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Geachte Dr. Ir. Letteboer, beste Marloes,
De opleidingscommissie TN heeft in haar vergadering van 27 mei 2010 het Algemeen
gedeelte van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en
examenregeling (OER) voor o.a. de bacheloropleiding Technische Natuurkunde geldend
vanaf september 2010 (TNW10xxxx/vdh) besproken.
De Opleidingscommissie TN adviseert unaniem dit reglement over te nemen behoudens de
volgende wijzigingen/toevoegingen:
Art 4a, 2:
Art 4c
Art 6, 4

Art 6, 5
Art 7, 5

Art 7b, 1
Art 7b, 2

Art 7b, 8
Art 8, 2
Art 8, 7

Toevoegen “ studiemateriaal en studie-informatie is doorgaans in het Engels”.
Artikel 4c “Archivering” punt 1 én 2 uit het voorgaande OER toevoegen.
De OLC TN adviseert hier de richtlijn van het BSA UT over te nemen. 20
dagen na het eerte semester is later dan 25 januari en dwingt de opleiding tot
een extra advies.
De leden over studentactivisme (c,d en e uit het voorgaande OER) ontbreken.
De OLC TN zou graag zien dat deze weer opgenomen worden.
De OLC TN adviseert in verband met privacy voorzichtig om te gaan met wie
inzage heeft in de in dit artikel genoemde bescheiden. De OLC TN adviseert
de intake van de functiebeperking en de hieruit volgende aanpassingen uit
elkaar te trekken.
De tweede zin veranderen in: “De UT biedt infrastructuur aan om gebruik te
maken van een elektronische leeromgeving”
De OLC heeft bezwaar tegen de volgende twee zaken rond formulering:
‘’toekomstige studenten’’ (reglement is pas van toepassing als je student bent)
‘’NSC (geen organisatorische structuur vastleggen in de regelgeving als dit
niet noodzakelijk is)
De tekst wijzigen in: De UT biedt een infrastructuur aan om toegang te krijgen
tot de elektronische leeromgeving en de onderwijssytemen behorend bij de
studie.
“Computerfaciliteiten” wijzigen in “Faciliteiten voor gebruik van notebooks”
Laatste zin wijzigen in: “In bijzondere gevallen kan een student na
toestemming van de Examencommissie met de examinator……”
“Lid 5” wijzigen in “lid 6”

Art 11, 1
Art 11, 5
Art 12, 1
Art 17b, 3

OLC TN adviseert, net als bij het voorgaande advies, “20 werkdagen” te
wijzigen in “ 15 werkdagen”.
“ Laatste opdracht” wijzigen in “ Laatste onderdeel”
Laatste zin, beginnend met “Op zijn verzoek...” schrappen
Toevoegen “ naam, geboortedatum en datum behalen diploma”

Eveneens is besproken de Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en
examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde (TNW 10xxxx/vdh).
De Opleidingscommissie TN adviseert unaniem positief over dit stuk.

Met vriendelijke groet,

Wiemer van der Veur
Interim-voorzitter Opleidingscommissie TN

