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onderwerp

Besluit Opleidings en Examenreglementen BMT en TG

Geachte heer Bliek,
De FR-TNW, bijeen op 13 juni 2005,
Gezien
- het OER BMT Bsc (2004/2005)
- het OER TG Bsc (2005/2006, kenmerk: BSS-TNW04/0097/Mma)
- het OER BMT Msc (2004/2005)
- uw vraag om instemming met deze reglementen dd 24 mei 2005
Overwegend
- toezegging voor het opstellen van een generieke OER voor de hele faculteit TNW,
gesplitst in Bachelor en Masteropleiding
- het verbeteren in de voorliggende OER’s van de punten zoals in de bijlage bij dit
besluit gevoegd
Adviseert
- positief ten aanzien van de punten genoemd in artikel 7.13 WHW, lid 2 a t/m g
voor alle drie OER’s
Besluit
- tot instemming met de regelingen als genoemd in artikel 7.13 WHW, lid 2 h t/m v
voor alle drie OER’s
Hierbij tekenen we aan dat, ondanks het ontbreken van de adviezen van de
Opleidingscommissies, er toch wordt ingestemd. De FR gaat ervan uit dat vanaf nu dit
wel volgens de afspraken zal gebeuren. In de hoop u hiermee voldoende te hebben
ingelicht, verblijf ik
Namens de FR-TNW,

Job Gutteling
Secretaris

Bijlage: 1 – Verbeterpunten OER’s

Verbeteringen OER – BMT bachelor (Bsc)
- veranderen van het het cum-laude cijfer in 8.0 (ipv 8, hoewel dit in het voordeel
is van de student, op die gronden zou 8 gehandhaafd kunnen blijven)
- schrappen van de term ECTS uit de begripsbepalingen (en veranderen in EC)
Verbeteringen OER – TG bachelor (2005/2006)
- ECTS veranderen in EC
- Definiëren van blokken en lijnen plus hun functie omschrijven
- Het opnemen van een boekenbestelperiode van 10 weken is, niet slechts 1 zoals
nu vermeld
- Definitie van virtuele studiepunten ontbreekt
- Definiëren van compensatiepunten, niet definiëren is in het voordeel van de
student
- Eén van de taken van de OLC zou ook het adviseren over het curriculum moeten
zijn
- Is de studieadviseur alleen dat of ook een mentor? In verband met de invoering
van een bindend studieadvies moet het mentoraat geregeld zijn
- In het faculteitsreglement staat de samenstelling van de examencommissie, daar
hoort wettelijk de OLD wel bij
- Tekstueel:
o Verwijzingen in 2.8 kloppen niet
o Er hoort een extra bijlage te zijn, op pag. 24 wordt verkeerd verwezen
o Art. 27 zou veranderd moeten worden in 6.3.1.9
Verbeteringen OER – BMT Master (Msc)
- In art. 8 ontbreekt elke aanduiding voor het gereed zijn van het programma en
roosters, alsmede de aankondiging van studiemateriaal. Dit moet worden
opgenomen (zie art. 3.1 en 3.2 in de bachelor-OER).
- Art. 7.1 en 10.5 zijn niet met elkaar in overeenstemming. In feite is 10.5
overbodig, 7.1 dekt de gehele lading over taal. Bovendien heeft de taal niet zoveel
met orde te maken tijdens het tentamen.
- Het is volkomen onduidelijk waarom artikel 6 en paragraaf 6 naast elkaar bestaan
aangezien beide spreken over de toelating tot de opleiding. De toelating van de
opleiding moet worden beschreven in één artikel in paragraaf 1 van de OER
(oftewel het huidige artikel 6). Art. 20 t/m 22 moeten hierin geïntegreerd worden.
- Overig:
o Artikel 19: het is niet duidelijk of de genoemde cijfers (9 en 8) een
afgerond cijfer betreft (dus ook 8.5 en 7.5 leiden tot cum laude), of dat er
8,0 en 9,0 moet staan. Zoals het nu geformuleerd is, is in het voordeel van
de student
o Artikel 15, punt 2: de uitslag van een tentamen wordt binnen 21
werkdagen vastgesteld volgens de OER: dit is waarschijnlijk een uitvloeisel
van de oude drie weken. 21 werkdagen is echter een vreemd aantal, dit
kan beter 15 werkdagen zijn (equivalent aan 3 weken)

