Algemene richtlijnen voor de WB overgangsregeling
cohort 2012-2013 of eerder, versie februari 2016
Studiejaar 2013-2014: om mee te kunnen doen aan het eerste project in het tweede jaar (project R) geldt
volgens de OER:
Op 1 september 2013 moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Alle projecten uit het eerste jaar gehaald.
2. Het in totaal behaalde aantal studiepunten in de P-fase moet tenminste 45 EC zijn (inclusief de
augustustentamens).
Een student die hier per 1-9-2013 niet aan voldoet krijgt altijd te maken met het Twente Onderwijsmodel
(TOM) omdat de student het 2de jaars project R dan in 2014-2015 moet doen en dan het TOM voor het 2de
jaar start.
Daarom is besloten dat alle studenten die niet voldoen aan de Project R eis instromen in het TOM
programma van de generatie 2013-2014 per 1 september 2013 met de mogelijkheid om in een aantal
(hieronder genoemde) gevallen vrijstellingen of ontheffingen voor module onderdelen van het eerste jaar
te verkrijgen.
Studiejaar 2014-2015: Een student die per 1 september 2014 project R en/of project T nog niet heeft
afgerond en/of nog geen P-diploma heeft krijgt altijd te maken met het Twente Onderwijsmodel (TOM)
omdat de student de 2de jaars projecten R en T niet meer in de oude stijl kan doen en/of geen P-diploma
meer kan behalen.
Studiejaar 2014-2015: Een student die per 1 september 2015 project F niet heeft gehaald krijgt te maken
met het Twente Onderwijsmodel (TOM) omdat project F niet meer oude stijl gedaan kan worden (tenzij
er speciale afspraken zijn gemaakt). Daarom is besloten dat alle studenten uit bovengenoemde groep
uiterlijk per 1 september 2015 instromen in het TOM programma van de generatie 2013-2014 met de
mogelijkheid om in een aantal (hieronder genoemde) gevallen vrijstellingen of ontheffingen voor module
onderdelen te verkrijgen. Indien de student de P reeds heeft behaald zullen er vrijstellingen worden
ingevoerd op module niveau als alle onderdelen van de module zijn afgerond.








Voor de TOM wiskunde onderdelen in de 4 modulen van het eerste jaar kan alleen een vrijstelling
worden verleend als de 3 wiskunde vakken uit de P1 zijn afgerond met een 6 of hoger. Indien één
van de drie P1 wiskunde vakken onvoldoende is mag dit vak worden herkanst in 2013—2014
(maximaal 2 maal). Voor studenten die per 2014-2015 overstappen en nog wiskundevakken
hebben openstaan, geldt het volgende:
o Voor de onderdelen Math A+B1 en Math B2 wordt een vrijstelling verleend wanneer
Calculus 1 uit de B1 is afgerond met een 6 of hoger
o Voor het onderdeel Math C1 wordt een vrijstelling verleend wanneer Wiskunde II uit de
B1 is afgerond met een 6 of hoger
o Voor het onderdeel Math D1 wordt een vrijstelling verleend wanneer Calculus 3 uit de B1
is afgerond met een, 6 of hoger
Voor de TOM MODPRO onderdelen in de 4 modulen van het eerste jaar kan alleen een vrijstelling
worden verleend als de 4 BEAM vakken uit de P1 zijn afgerond met een 6 of hoger. Indien één van
de vier BEAM vakken onvoldoende is mag dit vak worden herkanst in 2013-2014 (maximaal 2
maal). Voor studenten die per 2014-2015 overstappen en nog BEAM-onderdelen hebben
openstaan, geldt een individuele regeling
Voor het onderdeel Statica in module 1 kan een ontheffing worden verleend als het vak Statica
uit de P1 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Technische Thermodynamica in module 3 en 4 kan een ontheffing worden
verleend als het vak Technische Thermodynamica uit de P1 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Stijfheid en Sterkteleer in module 2 kan een ontheffing worden verleend als
het vak Stijfheid en Sterkte 1 uit de P1 is afgerond met een 6 of hoger EN voor het 2de jaars vak
Stijfheid en Sterkte 2 een 6 of hoger wordt (is) gehaald. Indien het vak Stijfheid en Sterkte 2 nog



























niet is behaald dient in het tweede of vierde kwartiel van het jaar 2014-2015 het onderdeel knik
gedaan te worden, dit wordt aangeboden aan een selecte groep studenten die onder de
overgangsregeling vallen. Daarnaast dient het onderdeel elasticiteitstheorie in module 6 gevolgd
te worden.
Voor het onderdeel Materiaalkunde in module 2, 3 en 8 kan een vrijstelling worden verleend als
het vak Materiaalkunde 1 uit de P1 is afgerond met een 6 of hoger EN voor het 2de jaars vak
Materiaalkunde 2 een 6 of hoger wordt (is) gehaald.
Voor de onderdelen Statische – en Roterende Werktuigonderdelen (2013-2014) in de modules 2
en 4 of Werktuigonderdelen (per 2014-2015) kan een vrijstelling worden verleend indien project
B is afgerond met een 6 of hoger EN voor het 2de jaars vak CAD/CAM een 6 of hoger wordt (is)
gehaald. Indien CAD/CAM niet wordt gedaan, kan in 2013-2014 alleen vrijstelling verleend
worden voor Statische werktuigonderdelen.
Voor de onderdelen Productie 1a en Productie 1b (2013-2014) of Productie 1 (per 2014-2015) in
module 1 kan een vrijstelling worden verleend indien project A is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Heat Transfer kan een ontheffing worden verleend als het vak Stromingsleer
en Warmteoverdracht uit de B2 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Fluid Mechanics 1 kan een ontheffing worden verleend als het vak Inleiding
Stromingsleer uit de B2 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Math D2 kan een vrijstelling worden verleend als het vak Calculus 3 uit de B1
is afgerond met een C5, 6 of hoger.
Voor het onderdeel Verwerking en eigenschappen van Kunststoffen in module 6 kan een
ontheffing worden verleend als het vak Verwerking en eigenschappen van Kunststoffen uit de
B2is afgerond met een 6 of hogerVoor het onderdeel Oppervlakte Technologie en Materialen in
module 6 kan een vrijstelling worden verleend als het vak CAD/CAM uit de B2 is afgerond met een
6 of hoger.
Voor het onderdeel Math C2 kan een vrijstelling worden verleend als het vak Lineaire Algebra uit
de B2 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Dynamica 1 in module 7 kan een ontheffing worden verleend als het vak
Dynamica 1 uit de B2 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Systeemanalyse in module 7 kan een ontheffing worden verleend als het vak
systeemanalyse uit de B2 is afgerond met een 6 of hoger EN het vak Analyse B is afgerond met
een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Systeem en Regeltechniek 1 in module 8 kan een ontheffing worden verleend
als het vak System en Regeltechniek 1 uit de B2 is afgerond met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Dynamica 2 in module 8 kan een ontheffing worden verleend als het vak
Dynamica 2 uit de B3 is afgerond met een 6 of hoger.
Het vak Statistiek uit de B2 leidt tot een ontheffing vooreen soortgelijk vak in module 11.
Het vak IEE uit de B3 leidt tot een ontheffing voor een soortgelijk vak in module 11.
Het vak PS2 uit de B3 leidt tot een ontheffing voor een soortgelijk vak in module 11.
Het vak ITO uit de B3 leidt tot een vrijstelling voor een soortgelijk vak(ken) in module 11+12.
EC’s behaald voor goedgekeurde keuze- en/of minorvakken kunnen in mindering worden
gebracht op de profileringsruimte (30 EC, module 9+10). De profileringsruimte moet worden
goedgekeurd door de examencommissie. Studenten kunnen een beargumenteerd verzoek doen
aan de examencommissie om EC’s uit het oude programma in de profileringsruimte op te nemen.
Een formulier om het teveel aan EC te bepalen is verkrijgbaar bij de studieadviseur of de
secretaris van de examencommissie.
Voor het project in module 1 kan vrijstelling worden verkregen als project A is afgerond met een 6
of hoger.
Voor het project in module 2 kan vrijstelling worden verkregen als project B is afgerond met een 6
of hoger.
Voor het project in module 3 en 4 kan vrijstelling worden verkregen als project C is afgerond met
een 6 of hoger.
Voor het project in module 5 kan vrijstelling worden verkregen als project T is afgerond met een 6
of hoger.
Voor het project in module 6 kan vrijstelling worden verkregen als project R is afgerond met een 6
of hoger EN het vak CAM/CAM is afgerond met een 6 of hoger.









Voor de projecten in module 7 en 8 kan vrijstelling worden verkregen als project F is afgerond
met een 6 of hoger.
Voor het onderdeel Ontwerpprincipes van Mechanische Systemen in module 7 kan een
vrijstelling worden verkregen als project F is afgerond met een 6 of hoger.
Wanneer een vrijstelling is gegeven voor het project in module X, wordt ook een vrijstelling
gegeven voor het onderdeel Academische Vaardigheden in module X.
Voor het onderdeel Academic Research & Skills in module 11 kan een ontheffing worden
verkregen als het vak Inleiding Technologisch Onderzoek of het vak Academic Research Skills
(premaster) is afgerond met een 6 of hoger
Voor het onderdeel Introductie Eindige Elementen Methode in module 11 kan een ontheffing
worden verkregen als het vak Inleiding Eindige Elementen Methode is afgerond met een 6 of
hoger
Voor het onderdeel Project Production Systems Engineering in module 11 kan een ontheffing
worden verkregen als het vak Productiesystemen 2 is afgerond met een 6 of hoger
Voor het onderdeel Statistiek in module 11 kan een ontheffing worden verkregen als het vak
Statistiek 1 is afgerond met een 6 of hoger

Voor specifieke vragen omtrent de overgangsregelingen van de studie werktuigbouwkunde en advies
voor jouw persoonlijke situatie kan contact worden opgenomen met de studieadviseur van
werktuigbouwkunde: Mevr. Annet de Kiewit.

Vrijstellingen / ontheffingen oud versus nieuw onderwijs
Er is sprake van een ontheffing wanneer aantal EC, inhoud en toetsing (groep/individueel) voor een oud
vak (vrijwel) overeenkomen met het aantal EC, inhoud en toetsing (groep/individueel) van een onderdeel
in het TOM. Er is sprake van een vrijstelling wanneer dit niet het geval is. Bij een ontheffing wordt het
resultaat van het oude vak overgenomen bij het onderdeel en wordt het oude vak inclusief resultaat
verwijderd. Bij een vrijstelling wordt het resultaat VR genoteerd bij het onderdeel en blijft het oude vak
inclusief resultaat staan. Een VR telt als 6,0 bij het bepalen van het eindresultaat van de module.
Vrijstellingen wordt verkregen voor
Module 1 Project Ontwerpen van een Werktuig
Productie 1a
Werktuigbouwkundige tekenen
Modelleren en programmeren
Math A+B1
Module 2 Project Ontwerpen van een Constructie
Productie 1b
Materiaalkunde
Statische werktuigonderdelen
Modelleren en programmeren
Math B2
Module 3 Project Energie en Materialen
Modelleren en programmeren
Materiaalkunde
Math C1
Module 4 Project Energie en Duurzaamheid
Ketenbeheer
Roterende werktuigonderdelen
Modelleren en programmeren
Math D1
Module 5 Project Fluid Mechanics & Heat Transfer
Math D2
Module 6 Project Consumentenproduct
Math C2
Module 7 Project Mechanische Systemen
Ontwerpprincipes voor mech. systemen
Module 8 Project Systeemontwerpen
Materiaalkunde 3
Module
Profileringsruimte
9+10

op basis van
Project A
Project A
Project A
BEAM reeks
Wiskunde reeks
Project B
Project A
Materiaalkunde 1 en 2 (oud)
Project B
BEAM reeks
Wiskunde reeks
Project C
BEAM reeks
Materiaalkunde 1 en 2 (oud)
Wiskunde reeks
Project C
Project C
Project B en CAD/CAM
BEAM reeks
Wiskunde reeks
Project T
Wiskunde reeks
Project R en CAD/CAM
Wiskunde reeks
Project F
Project F
Project F
Materiaalkunde 1+2 (oud)
#EC o.b.v. verschil in EC tussen het oude en nieuwe
programma

Ontheffing wordt verkregen voor
Module 1 Statica
Module 2 Stijfheid en Sterkteleer

Technische Thermodynamica
Technische Thermodynamica
Stromingsleer
Warmteoverdracht
Elasticiteitstheorie
Verwerking van kunststoffen
Dynamica 1
Systeemanalyse

op basis van
Statica
Stijfheid en Sterkte 1 (oud) plus Stijfheid en Sterkte 2
(oud) of deel v/d toetsen Stijfheid en Sterkteleer uit
module 2
Technische Thermodynamica (oud)
Technische Thermodynamica (oud)
Inleiding Stromingsleer
Stromingsleer en Warmteoverdracht
Stijfheid en Sterkte 2 (oud)
Verwerking van Kunststoffen (oud)
Dynamica 1 (oud)
Systeemanalyse (oud) + Analyse B (cijfer SA)

Dynamica 2
Systeem en Regeltechniek 1

Dynamica 2 (oud)
Systeem en Regeltechniek 1 (oud)

Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

Module 8

Module
9+10
Module
11

Profileringsruimte
Statistiek
Inleiding Eindige Elementen Methode
Academic Research & Skills
Project Production Systems Engineering

# EC o.b.v. al behaalde keuze- en/of minorvakken in
het oude onderwijs
Statistiek 1 (oud)
IEE (oud)
ITO
Productiesystemen 2

