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Besluit Opleidings- en Examenreglement Master Technical Medicine

Geachte heer Bliek,
De FR-TNW, bijeen op 27 maart 2006,
Gezien
- het OER TM Msc, herziene versie dd. 22 maart 2006;
- de vraag om advies en instemming met betrekking tot dit reglement dd 20 maart
2006;
Gehoord
- dat dit OER voor 1 jaar - het studiejaar 2006-2007 - wordt vastgesteld;
- dat het advies van de Opleidingscommissie TM positief is;
Besluit
- positief te adviseren ten aanzien van de punten genoemd in artikel 7.13 WHW, lid
2 a t/m g;
- in te stemmen met de regeling zoals genoemd in artikel 7.13 WHW, lid 2 h t/m v;
Onder voorwaarde
- dat de volgende punten aangevuld/opgenomen worden in het voorliggende OER:
• artikel 10 ‘goedkeuringsprocedure vrij studieprogramma’: een aanvulling over
deelname aan andere studie-gerelateerde activiteiten zoals studiereis,
faculteitsraad of bestuur van de studievereniging;
• artikel 12 ‘volgorde tentamens’: een aanvulling waarin wordt aangegeven dat de
examencommissie een uitzondering kan maken ten gunste van de student;
• artikel 26 ‘kwaliteitszorghandboek’: opnemen van vier vergelijkbare punten
zoals genoemd in het Master OER AP, BME, CE en NT (kenmerk: TNW060009/CP)
bij artikel 29 (studiebegeleiding), aangezien dit bij wet is vastgelegd (WHW 7.13,
lid 2u);
• artikel 26: versie en datum van het kwaliteitshandboek, in verband met de
rechtsgeldigheid van het OER. Het kwaliteitshandboek dient bovendien
beschikbaar te zijn als bijlage, aangezien hierin de studiebegeleiding volledig
uitgewerkt is.
De FR ontvangt gaarne zo spoedig mogelijk de definitieve versie van het OER, inclusief
het schriftelijke advies van de opleidingscommissie.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,
Namens de FR-TNW,
Simone Boerema
Secretaris

