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Opmerkingen FR-TNW naar aanleiding van OER-BMT/OER-TG/OER-AT

fax:

Geachte heer Bliek,
De onderwijscommissie van de FR heeft zich gebogen over de OER’s van de bacheloropleidingen TG
en AT en de masteropleiding BME. Aangehangen vindt u een overzicht van opmerkingen naar
aanleiding hiervan. Het is gebleken dat er in alle OER’s in meerdere of mindere mate nog essentiële
punten aangepast/toegevoegd moeten worden, hetgeen tot de conclusie leidt dat de FR op dit
moment geen instemming kan verlenen met de OER’s die ons zijn voorgelegd.
De FR-TNW wil tevens nog enkele punten benadrukken:
-

-

-

De toelevering van de OER’s aan de FR is onoverzichtelijk, omdat op het laatste moment
andere versies gestuurd worden, die bij nadere inspectie van eerdere datum zijn (voor TG is
de OER van november bestudeerd, terwijl onlangs de OER van augustus 2004 is verstuurd),
of waarin niet duidelijk is wat er nu eigenlijk veranderd is (AT en BME). Een begeleidende
brief is toch wel minimaal nodig om de FR dergelijke zaken op een adequate wijze te kunnen
laten afronden.
De OER voor de master BME is recentelijk in de OLC-BMT besproken waar volgens onze
informatie een behoudend positief advies is geformuleerd. De FR vindt het niet acceptabel dat
haar gevraagd wordt een beoordeling van de OER te maken waar de eigen OLC nog niet over
heeft geadviseerd. Hier is sprake van dubbel en waarschijnlijk ook overbodig werk.
Vorig jaar is gevraagd om uniformering van de OER’s voor alle opleidingen binnen TNW. Dit is
toentertijd toegezegd, maar niet in de praktijk gebracht. De FR-TNW wil graag de het MT
hierover duidelijkheid verschaft. Het zou de OLC’s en OLD’s veel tijd en moeite schelen in het
formuleren van hun examenreglementen als gebruik gemaakt wordt van een geüniformeerd
OER.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de FR-TNW,

Job Gutteling,
secretaris

Deze notulen zijn een samenvoeging van twee vergaderingen over de OER’s
Status van dit overleg
- OER-BMT is 24 januari besproken door OLC-BMT. Door gebrek aan communicatie vanuit de
OLC bestaat de kans op dubbel werk. Graag zou de FR-TNW het advies van de OC inzien.
- Voor zowel AT als TG is niet bekend of er een voltallige OC is die de OER’s bekijkt. Bij AT
gebeurt dit waarschijnlijk mondeling en bij TG via de curriculumcommissie.
Algemene opmerkingen
- vorig jaar was aan het MT gevraagd of de OER’s van alle bacheloropleidingen TNW niet beter
samengevoegd (of in hetzelfde stramien gegoten) zouden kunnen worden, omdat veel punten
op alle opleidingen van toepassing zijn. Helaas is daar dit jaar nog altijd geen gehoor aan
gegeven. De FR stelt voor dit middels een studentassistent op te lossen.
- de nakijkperiode van tentamens zou over de hele faculteit gelijkgetrokken moeten worden, om
verwarring bij docenten en studenten te voorkomen
- de zittingen van examencommissies en de frequentie hiervan zouden ook gelijkgeschakeld
moeten worden en goed gecommuniceerd naar de studenten
- de stage zou eigenlijk met een cijfer moeten worden beoordeeld. Voldoende / onvoldoende is
een te ongenuanceerde onderverdeling en doet geen recht aan eventuele hoge cijfers die
studenten halen. Ook met het oog op de ‘cum laude’ toekenning is dit een belangrijke
overweging, omdat een stage dan meetelt voor het gemiddelde cijfer.
- nog niet overal worden de studiepunten correct ECTS genoemd, er worden termen door
elkaar gebruikt: graag standaardisatie
- orde tijdens tentamens is alleen in het OER-AT opgenomen, dit zou ook in andere twee
OER’s moeten staan
Opmerkingen OER BMT-master
- gezien de officiële taal van de opleiding (Engels) ligt het in de lijn der verwachting dat er
minstens een geheel Engelse versie van het OER beschikbaar zou zijn
- de inhoudsopgave van het OER ontbreekt
- de indeling van cijfers moet opgenomen worden (1-10 met 1 slecht en 10 uitmuntend, om
verwarring bij buitenlandse studenten te voorkomen)
- Preambule: de zinsnede over het gelijkschakelen van het eindniveau is verkeerd
geformuleerd. Op deze manier snijdt deze opmerking geen hout en kan beter verwijderd
worden
- Artikel 6: waarom is dit artikel hier geplaatst? Ook bestaat er overlap met paragraaf 6 waar
ook nog over toelating wordt gesproken
- Artikel 7: de vraag is wat precies de regels en richtlijnen van de examencommissie zijn.
Daarnaast zou bij 7.1 Nederlands en Engels moeten worden omgedraaid. Ook zou bij 7.2
‘Engels en/of Nederlands’ moeten staan in plaats van ‘Engels’
- Artikel 8: De vorm van het tentamen zou hier ook bij moeten staan (bijv. schriftelijk,
mondeling)
- Artikel 15: In aanvulling op de genoemde rechten, is ook recht op de toegepaste norm van het
tentamen en het inzien van de vragen en antwoorden
- Artikel 16: dit artikel bestaat niet (!?)
- Artikel 18: Wanneer zijn de examenzittingen en wordt dit openbaar gemaakt? Wat zijn de
consequenties van het eventueel niet openbaar maken?
- Artikel 19: de regels voor het toekennen van ‘cum laude’ moeten worden vastgelegd (graag
ook in overeenstemming met andere studies)
- Een artikel over de exameneisen en de uitslag hiervan ontbreekt
- In artikel 20-22 is nog niet afdoende rekening gehouden met studenten uit opleidingen binnen
de UT
- Artikel 21: de genoemde 100 ECTS vragen om extra uitleg
- Artikel 23 is te summier; een concrete invulling van het mentoraat is gewenst met ook de rol
van de vakgroep in de studievoortgang
Naar aanleiding van:
- eisen voor studeerbaarheid ontbreken
- regels bij calamiteiten ontbreken
- regels voor beklagrecht studenten ontbreken

-

eindtermen van de studie staan er wel in, zou wel iets uitgebreider kunnen
doel van de opleiding staan er wel in, zou wel iets uitgebreider kunnen
opleidingseisen en exameneisen ontbreken wel

OER TG-bachelor
- er zouden meer definities moeten worden genoemd, conform de andere OER’s
- 2.7 havo???
- 2.8: hier wordt bijlage A bedoeld
- 2.11 art 2.9 is art 2.8?
- 2.13: geadviseerd wordt dat de eisen die aan een notebook worden gesteld, bekend worden
gemaakt, gezien de kosten die de aanschaf met zich meebrengt
- 3.1 de termijn die wordt genoemd is veel te kort voor het kunnen bestellen van studieboeken.
Hier is in een eerdere stadium ook al een keer op gewezen
- 4.2.2 er wordt een stagecoördinator genoemd, waarschijnlijk wordt hier tutor/begeleider
bedoeld (pag 13)
5.1.2: wellicht moet bij de begrippenlijst de functie van blok- en lijncoördinator worden
toegelicht geen OLD en decaan in examencommissie?
5.2.2: beter definiëren compensatiepunten
- 5.3.5: moet het cijfer 8 niet 8,0 zijn? Zo wordt een 7,5 gemiddeld niet onterecht ook als
genoeg gerekend
- Pagina 19: wat is artikel 8, artikel 27, lid 4? Dit komt waarschijnlijk uit het oorspronkelijke
wetsartikel WHW
6.1 lid 2: het lijkt zinvol de resultaten van de evaluatie ook naar de OLC te sturen
- 6.3.2 lid 4 curriculumcommissie i.p.v. opleidingscommissie?
- 6.3.3 lid 4 wat gebeurt er met de gemaakte notulen, zijn deze openbaar?
- 6.3.4: is er voor elk jaar een SVC, of blijft dit een commissie voor alle jaargangen?
- 8.1 faculteitsbibliotheek? Welke?
- 8.2: ‘modernste’ kan beter worden vervangen in ‘moderne’
- 9.1.2: hier is de verkeerde bijlage genoemd, welke hoort hier wel bij?
Naar aanleiding van:
- is het mentoraat zo bedoeld dat de studieadviseur alle studenten persoonlijk kan helpen, of
wordt hier nog iets anders voor geregeld?
- In de bijlage moeten nog een aantal vakcodes worden opgenomen
- Bij het mondelinge tentamen moet de (al dan niet) openbaarheid hiervan worden beschreven
- Het maximale aantal tentamenpogingen staat niet beschreven
- Definitie van virtuele studiepunten ontbreekt nog
- De vraag is of bij de examencommissie ook de decaan en de OLC moeten worden genoemd
als leden
- Het beklagrecht van studenten ontbreekt nog
- De precieze invulling van de minor is onduidelijk, ook de grootte hiervan (21 ECTS) lijkt niet te
kloppen
OER AT-bachelor
- 2.2 onderaan "trimesters"; dit moet kwartielen/semesters zijn
- 2.3: in plaats van ‘Natuurkunde en Natuurkunde 1,2’ alleen de laatste noemen
- 2.11: Is er een matermogelijkheid bij de faculteit EWI (E staat voor elektrotechniek)? Als dit
niet het geval is kan de opleiding in problemen komen
- 3.1: Betere definitie van de taal van het onderwijs (nu kan ook Chinees college worden
gegeven) à vorig jaar ook al opgemerkt bij CT/TN
- 3.3: VIST wordt genoemd, wie is er verantwoordelijk is voor het up to date zijn van vist
- 3.5: de verwijzing naar bijlage 5 klopt niet, welke bijlage wel?
3.8 lid 2: bijlage 6 bestaat nog niet (programma). Wanneer is dit te verwachten?
4.1.2 lid 2?: verwijzing naar artikel klopt niet art 4.2.3 is 4.2.2 lid 3?
- 4.2.1 sub 4: bij een 5 moet een tweede corrector beoordelen, als de beide correctoren het niet
met elkaar eens zijn wordt een gemiddelde cijfer genomen, dat betekent dus altijd een 6 als
de tweede corrector dat wil (5+6=>5.5)
- 4.2.5 verwijzing naar 4.2.5 (zichzelf)?
- 5.1 verwijzing naar 4.13 moet 4.1.3 zijn
- 5.4.1. van waar de keuze voor deze opleidingen en geen andere?

-

8.5: dit klopt niet
Bijlage 4 klopt nog niet helemaal
Bijlage 4 moet cum laude condities nog definiëren
TNW Nieuws graag bij de naam noemen

Naar aanleiding van:
- aantal tentamenherkansingen moet gedefinieerd worden
- hoe wordt het SO-AT ingekleed?
- De datum voor het P-examen kan beter worden gedefinieerd
- Wanneer zijn nu precies de gelegenheden voor snelle herkansingen?
- De omschrijving van de OLC mist! Dit is wettelijk verplicht
- Het hoofdstuk calamiteiten bevat een vreemde constructie
- Heeft AT ook een laptopregeling? Dit anders ook opnemen

