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1. Opening en vaststellen agenda
Bij afwezigheid van Wormeester en Hartman zit Mojet de vergadering voor. Zij opent de
vergadering om 10:06. Voor de tijd heeft de onderwijscommissie zich beraadt over de resultaten
van het gesprek met Dhr. Pouw; het enige agendapunt was het informeren van de overige
raadsleden hierover.
Meijer vraagt echter aandacht voor nog een paar punten, waaronder het functioneren van de FR en
de cursus voor FR-leden. Daarnaast zal er nog gesproken worden over voorlichting/PR.
2. Verslag Onderwijscommissie FR-TNW
Naar aanleiding van berichten in de TNW nieuwsbrief en het UT-nieuws heeft de OC-FR zich
gebogen over de plannen rond de hervormgeving van de brede bachelor TNW. De verslagen zijn bij
deze notulen gevoegd als bijlage. Als reactie hierop is een brief geformuleerd die aan de decaan zal
worden gestuurd (kenmerk 04/FRTNW005). In deze brief uit de FR haar postief-kritische mening en
geeft te kennen graag mee te willen denken. Voor details wordt graag verwezen naar de genoemde
stukken en bijlagen.
3. Functioneren FR
Naar aanleiding van de vergaderingen over hoe de FR-TNW efficiënter kan werken en hoe dit te
bereiken is een brief gestuurd naar het MT. Bij de afgelopen vergadering zijn daarnaast nog een
aantal principeafspraken gemaakt, waaronder de snelle toezending van de notulen (wat deze keer
ook is gebeurd) en het niet bespreken van te laat ingezonden stukken. De communicatie in de FR
en naar buiten kan nog verbeterd worden, ieder lid is verantwoordelijk hier zijn/haar best voor te
doen; het (snel) beantwoorden van email is hier een voorbeeld van. Daarnaast moeten goede
afspraken worden gemaakt over taakverdeling en actiepunten.
Met oog op dit laatste wordt afgesproken dat er voortaan een lijst actiepunten wordt opgesteld en
bijgehouden, zodat voor eenieder in een oogopslag duidelijk is wat er nog wordt verwacht. Deze
lijst zal voor en na de vergaderingen (vooral met het MT) worden rondgestuurd naar alle
betrokkenen. De secretaris zal hiervoor zorg dragen.
Wormeester heeft te kennen gegeven komend jaar niet opnieuw voorzitter te willen zijn, daarom is
er afgesproken een vice-voorzitter voor de huidige raad aan te wijzen, die komend jaar de scepter
over wil nemen en de komende tijd een beetje ingewerkt zal worden. Mojet geeft aan wel
voorzitter te willen worden, maar kan wegens omstandigheden niet de rol van vice-voorzitter
vertolken. Hartman zal deze taak voorlopig blijven vervullen.
4. Cursus FR

Geerdink en Hartman hebben uitgezocht of het nog zinvol is met de huidige FR een cursus te
volgen. Dit blijkt niet zo te zijn. Afgesproken wordt dat met de nieuwe FR in september/oktober
2004 een cursus te doen, zodat gedurende de zittingstermijn hiervan de vruchten geplukt kunnen
worden.
5. Extra agendapunten (mededelingen) voor aanstaande overlegvergadering
Er zijn een aantal openstaande discussie aangehaald waarover graag de stand van zaken zou
worden vernomen bij de overlegvergadering 15 maart as. Veel punten hiervan zullen op de
actiepuntenlijst belanden:
-

toezending definitief faculteitsreglement (was toegezegd)
implementatie TG in jaarplan 2004
begroting TG 2004
definitieve begroting TNW 2004
tweedefase opleiding (knelpunten)
toezegging financiering tweedefase opleiding
gezamenlijke propedeuse
nieuwbouw (hoe deze te financieren nav. huurprijzen/m2-prijzen)
status leerstoelenplan (laatste versie maart/april 2003)
updaten TNW-website (oude reglementen + dode links!)
brede bachelor TNW (zie bijlagen)
faculteitsbrede voorlichting en PR

6. Afsluiting
Geen punten meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11:14.

Bijlagen: 2
-

overleg OC-FR nieuwe opzet brede bachelor
overleg Dhr Pouw nav nieuwe opzet brede bachelor

Verslag overleg onderwijscommissie (OC) FR-TNW
02 maart 2004
Aanwezig: Devaraj van der Meer, Job Gutteling, Marloes Hartman, Pascal Verheijden, Erwin
Bielert, Timo Rozendal, Barbara Mojet (voorzitter/notulist)
Naar aanleiding van de publicaties in de TNW-nieuwsbrief (dd. 23-02-2004) en het UTnieuws (dd. 26-02-2004) is de OC-FR bij elkaar gekomen om te praten over de gang van
zaken rondom de brede bachelor.
Een inventarisatie levert de volgende punten op (in willekeurige volgorde):
- Kannibalisme
Het belang/succes van een extra brede opleiding wordt in twijfel getrokken, zeker omdat er
gevaar bestaat van kannibalisme met betrekking tot de bestaande disciplineopleidingen.
Aangezien dit echter een strategische beslissing die vorig jaar al genomen is, is het op dit
moment niet zinvol om het bestaansrecht van de opleiding te heroverwegen.
Wel zal goed in de gaten gehouden moeten worden hoeveel studenten zich inschrijven en of
dit ten koste gaat van de andere opleidingen, wat wel de verwachting is gezien de vrij
constante instroom van VWO-studenten naar technische studies.
- Betrokkenheid FR
Doordat de publicaties zijn verschenen voordat de FR op de hoogte is gebracht van de
uitkomsten van de stuurgroep, is de indruk gewekt dat de communicatie met de FR niet als
van belang wordt beschouwd. Ook de inrichting/onderwerpen van de brede bachelor lijken op
persoonlijke voorkeuren/interesses te berusten. Er wordt de vraag gesteld waarom studenten
en FR buiten de stuurgroepdiscussies zijn gehouden.
- Goedkeuring naam, OER, accreditatie
Er zal door de FR ingestemd moeten worden met een nieuwe naam en nieuwe inhoud
(weergegeven het studentenstatuut/OER) van de studie. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat
een nieuwe invulling binnen de oorspronkelijke ACO aanvraag zal vallen, maar dit zal ook
nog besproken worden met de decaan.
- Haalbaarheid
Uit de beide artikelen komt naar voren dat de nieuwe invulling gebaseerd is op het toepassen
van andere onderwijsconcepten zoals bijvoorbeeld projectonderwijs. Nieuw onderwijs
betekent dat er nieuwe vakken ontwikkeld moeten worden en docenten eventueel
bijgeschoold moeten worden. Hierover zijn vier vragen:
1. Is dit op zo korte termijn nog wel haalbaar in tijd?
2. Is dit haalbaar met betrekking tot de onderwijslast voor docenten en de minimale
financiële compensatie die gegeven zal worden?
3. Is er een minimaal aantal studenten nodig om de studie in de nieuwe vorm in
september 2004 al van start te laten gaan?
4. Is het een optie om de start van de opleiding een jaar uit te stellen, zodat de inhoud
terdege voorbereid kan worden en iedereen weet waar aan toe te zijn?

- Voorlichting
Het blijkt dat bij de voorlichtingsactiviteiten eigenlijk niemand precies weet waarvoor de
brede bachelor staat. Het is daarom moeilijk om wervend over deze opleiding te spreken,
hetgeen niet aantrekkelijk is voor potentiële studenten. Om dit op te lossen zal er een duidelijk
beeld gegeven moeten worden door de opleidingsdirecteur en decaan waarin deze brede
bachelor nu anders is dan de disciplineopleidingen. Daarbij moet gewaakt worden voor het
populariseren van de brede bachelor waarmee (in)direct de disciplineopleiding als saai
gekenmerkt worden.
- Voertaal
Wat wordt de voertaal van de opleiding? In de publicaties worden engelse namen en
richtingen gegeven, betekent dit dat de opleiding engels als voertaal heeft?

De OC-FR zou het jammer vinden als fouten die in het recente verleden zijn gemaakt bij
bijvoorbeeld de studie biomedische technologie weer gemaakt worden bij het opnieuw
inrichten van de brede bachelor. Voor het eerstvolgende FR-MT overleg (15 maart) zal
daarom gesproken worden met de opleidingsdirecteur voor de brede bachelor (Clemens
Pouw) en indien mogelijk met de decaan, waarbij bovengenoemde punten aan de orde zullen
komen.
De OC-FR heeft momenteel drie punten van aanbeveling:
- Er zou iemand aangesteld (of vrijgesteld) moeten worden voor het organiseren en
ontwikkelen van het onderwijs voor de brede bachelor. Zeker als dit op zo korte termijn
gerealiseerd moet worden.
- Er zou heldere gezamenlijke PR moeten komen waarin alle opleidingen binnen TNW op
een duidelijke manier ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. Dan kunnen de
verschillen goed geïllustreerd worden, zonder dat er aan bepaalde opleidingen afbreuk
wordt gedaan (geen kannibalisme in de eigen PR).
- Er zou een docententraining moeten komen voor het implementeren van op dit moment
nauwelijks in het onderwijs binnen de faculteit gebruikte onderwijsvormen, zoals
projectgericht onderwijs.
Daarnaast zal er met het MT gesproken moeten worden over het tijdpad, ook in verband met
naamgeving en studentenstatuut/OER.

Verslag overleg onderwijscommissie (OC) FR-TNW met Clemens
Pouw (beoogd opleidingsdirecteur Brede Bachelor)
03 maart 2004
Aanwezig: Devaraj van der Meer, Marloes Hartman, Barbara Mojet
Naar aanleiding van het overleg van de OC-FR heeft een delegatie van de OC-FR een gesprek
gehad met Clemens Pouw over de door ons geanalyseerde punten.
Hieronder volgt een korte samenvatting per punt.
- Kannibalisme
De doelgroep van studenten moet gezocht worden in de hoek van de aankomende technische
bedrijfskunde studenten, waar techniek eigenlijk praktisch uit het curriculum is verdwenen.
Pouw verwacht niet direct kannibalisme van de disciplineopleiding CT en TN, hoewel dit op
voorhand niet uit te sluiten valt. Uiteindelijk gaat het erom om het totaal aantal eerstejaars in
de technische natuurwetenschappen op te krikken.
- Betrokkenheid FR
Het is geenszins de bedoeling om de FR buiten te sluiten, maar in verband met de
aankomende voorlichtingsdagen moest er actie ondernomen worden in de richting van de
pers.
- Goedkeuring naam, OER, accreditatie
De nieuwe invulling past uitstekend binnen de oorspronkelijke ACO aanvraag. Over de naam
van de opleiding zijn een aantal inventarisatierondes geweest, onder andere onder aankomend
studenten. Zeer waarschijnlijk wordt de nieuwe naam: Advanced technology – science and
innovation.
-

Haalbaarheid
5. Is dit op zo korte termijn nog wel haalbaar in tijd?
Volgens Pouw is dit alleen mogelijk als er mensen voor vrijgesteld worden om dit
onderwijs te gaan trekken en vormgeven. Hij streeft naar een docententeam, waarvan
de samenstelling binnen twee weken (d.w.z. half maart) bekend moet zijn.
6. Is dit haalbaar met betrekking tot de onderwijslast voor docenten en de minimale
financiële compensatie die gegeven zal worden?
Volgens Pouw heeft de decaan heeft toegezegd dat er geld beschikbaar is om dit te
realiseren.
7. Is er een minimaal aantal studenten nodig om de studie in de nieuwe vorm in
september 2004 al van start te laten gaan?
Er valt geen exact aantal studenten te noemen wat als grens dient of de opleiding al
dan niet van start zal gaan in september 2004. Wel is het duidelijk dat met slechts
weinig aanmeldingen het niet rendabel is..
8. Is het een optie om de start van de opleiding een jaar uit te stellen, zodat de inhoud
terdege voorbereid kan worden en iedereen weet waar aan toe te zijn?
Pouw verwacht dat uitstel het probleem alleen een jaar op zal schuiven gezien de
algemene werkwijze (onder druk van de deadline presteert men) van onze
medewerkers.

- Voorlichting
In verband met de aankomende voorlichtingsdagen is er al overleg gaande met de afdeling
voorlichting. Ook is het de bedoeling medewerkers en betrokken studenten zo snel mogelijk
extra te informeren. De publicatie in het TNW-nieuws van 23-02 was hiervan het begin. Pouw
realiseert zich dat niet alleen voorlichters, maar ook huidige studenten en medewerkers goed
op de hoogte moeten zijn van de exacte verschillen tussen de brede bachelor en de
disciplineopleidingen. Pouw is tegen een gezamenlijke PR in de zin van tegelijkertijd, maar
vindt wel dat iedereen op de hoogte moet zijn van de verschillen tussen alle opleidingen. Door
de aanwezigheid van een coördinator voorlichting (Marlies Drent), verwacht hij dat dit geen
problemen zal opleveren.
- Voertaal
Het eerste jaar zal uit een mix van Engels en Nederlands bestaan, terwijl er in het 2e en 3e jaar
meer engels gebruikt zal gaan worden.
- Aanbevelingen
Naar aanleiding van het gesprek herformuleren wij onze aanbevelingen. Pouw adviseert om
deze schriftelijk naar de decaan te sturen voor het overleg van 15 maart.
-

-

Om de brede bachelor op zo korte termijn kwalitatief goed te kunnen vormgeven moeten
er mensen vrijgesteld worden om de opleiding (1) te trekken en (2) te ontwikkelen en uit
te voeren.
Er zou heldere PR moeten komen waarin alle opleidingen binnen TNW op een duidelijke
manier ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. Dan kunnen de verschillen goed
geïllustreerd worden, zonder dat er aan bepaalde opleidingen afbreuk wordt gedaan (geen
kannibalisme in de eigen PR).
In verband met de nieuwe vormgeving van het onderwijs zal er een docententraining
moeten komen voor het implementeren van op dit moment weinig in het TNW-onderwijs
gebruikte onderwijsvormen, zoals projectgericht/gestuurd onderwijs.

