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Inleiding 
Dit jaarverslag van de Opleidingscommissie (OC) geeft een overzicht van de zaken die in de periode 

van september 2014 tot juli 2015 aan de orde zijn geweest. En in korte samenvattingen de aspecten 

waar de OC in het bijzonder aandacht aan heeft besteed. Deze terugblik ondersteunt de voortgang 

van de acties voor het nieuwe jaar en verschaft nieuwe leden inzicht in de huidige stand van lopende 

zaken binnen de OC. Als laatste vindt dit verslag een plaats in de chronologie van jaarverslagen en 

biedt hiermee leerstof tot vernieuwing en verbetering in de toekomst. 

De OC is een commissie die de faculteit adviseert op het gebied van onderwijs. Door middel van het 

adviesrecht moet de OC altijd gehoord worden door de faculteit.  Wat de OC zo krachtig maakt is dat 

alle belangrijke geledingen uit de faculteit die met onderwijs te maken hebben vertegenwoordigd 

zijn. De commissie bestaat uit zowel docenten als studenten  (uit zowel BSc en MSc). Daarnaast zijn 

er ook verschillende toehoorders als de FSR, studieadviseurs en kwaliteitszorg. Hierdoor zijn de 

adviezen van de OC vanuit alle perspectieven bekeken, waardoor een belangrijke meerwaarde 

ontstaat.  

De grotere thema’s van dit jaar, naast de algemeen terugkomende thema’s, waren: 

- Aanbieden BSc6  

- Mastervernieuwing 

- Engelse bachelor 

- Docent kwaliteit 

- Online onderwijs 

- Beroepservaringperiode  

- Inteken procedure onderwijs Bouwkunde 
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Samenstelling OC 
De opleidingscommissie is samengesteld uit 6 docentleden en 6 studentleden. De leden 

worden benoemd door de decaan van de faculteit. 

De student-leden worden voor een jaar of langer benoemd en wisselen in september of februari. De 

Docentleden (benoemd voor twee jaar) treden af per augustus en zijn herkiesbaar. De docentleden 

komen zoveel mogelijk uit de verschillende afdelingen en de student-leden uit de verschillende 

studenten organisaties. 

 

Docentleden 
Peter Boelhouwer (voorzitter)  OTB   

Esther Gramsbergen   A-mastertrack  

Gerdy Verschuure    LA-mastertrack 

MaartenJan Hoekstra   U-mastertrack 

Boukje van Reijn   RE&H-mastertrack 

Hans Hubers    BT-mastertrack 

  

Student-leden 
Anne van der Meulen (voorzitter) Stylos 

Sophie Stravens   BOSS 

Pasquale van Dijk   BouT   tot februari 2015 

Ahmed Assad    BouT   vanaf februari 2015 

Tom Broersen    GEOS    vanaf februari 2015 

Nina Bohm    Urbanism 

Maël Vanhelsuwé   Bachelor 

 

Ambtelijke ondersteuning 
Tahnee van den Heuvel   Notulist 

Kim Scheffelaar    Reserve notulist 

  

Toehoorders 
Milka van der Valk Bouman  Studieadviseur 

Sietske Siebie    Studieadviseur 

Ellen Sakkers    Studieadviseur 

Mirjam Albertz    Kwaliteitszorg 

Tom van Rongen   Kwaliteitszorg 

Bob Witjes    FSR ‘14/’15 

Bob Zwanink    FSR ‘14/’15 

Charlotte Ros    FSR ‘14/’15 

Christian Maijstré   FSR ‘14/’15 

Catherine Koekoek   FSR ‘14/’15 

Lennart van Gameren   FSR ‘14/’15 

David Kooymans   FSR ‘14/’15 

Nynke Wertenbroek   FSR ‘14/’15 

Arthur Schoonenberg   FSR ‘14/’15 
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Onderwerpen september 2014 – juli 2015 in hoofdlijnen 
 

Onderwerpen algemeen 
Bouwkunde statuten 2014-2015 en 2015-2016 

De OER 

Intekenen onderwijs procedure en capaciteit studio’s 

Beroepservaringperiode 

 

Kwaliteitszorg 
Kwartaal enquêtes kwaliteitszorg  

Exitevaluatie  

Actieplannen van vakcoördinatoren 

Rendement respons 

Kwaliteit docenten 

Hoogte slagingspercentage  

 

Curriculum 
Mastervernieuwing 

Jaarplanning onderwijs 

Honours programme MSc 

Nakijktermijn 

Frequentie aanbieding BSc6  

Internationalisering bachelor 

Niveau Engels bij docenten en studenten 

Online onderwijs 

 

Flankerende onderwerpen 
Aandachtspunten n.a.v. Hoofd O&S 

Benoeming nieuwe OD en Decaan 

 

Acties voor komend jaar/voorraadagenda 
- Mastervernieuwing 

- Engelse bachelor 

- Docent kwaliteit 

- Online onderwijs 

- Beroepservaringperiode  

- Inteken procedure onderwijs Bouwkunde 
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Inhoudelijke toelichting op een aantal specifieke onderdelen 
 

Vooroverleg OC en Hoofd O&S 
Als uitgangspunt vindt er iedere 14 dagen overleg plaats tussen de voorzitters van de OC en Hoofd 

O&S. Bij veel opleidingscommissies is er vooroverleg met de opleidingsdirecteur. Er is echter in het 

verleden gebleken dat de meesten punten van logistieke aard zijn en het daarom efficiënter is om 

met het hoofd O&S het vooroverleg te plegen.  

De voorbereiding van de agenda voor de OC komt in dit overleg ter sprake. Tegelijk brengt de OC 

belangrijke zaken naar voren. Het vooroverleg is ook de directe lijn tussen de OC en O&S. Van dit 

overleg wordt mondeling verslag gedaan in de OC vergaderingen. 

De belangrijkste gespreksonderwerpen 2014 – 2015 waren: 

- MSc vernieuwing 

- Beroepservaringperiode 

- BSc6 1 keer per jaar aanbieden 

- Accreditatie van landschapsarchitectuur aspecten in de BSc 

- Internationalisering en Engelstalige BSc 

- OV enkel gratis in daluren 

- Reageren van de OC op actieplannen 

- Planning officiële documenten: 

  December/januari: 1
e
 curriculumbesluit 

  Maart: 1
e
 rapportage BSc 

  April: aanzet MSc rapportage 

  Juni: OER (en alles wat daarmee samenhangt) 

- Knelpunten Geomatics en Berlage 

- Nakijktermijn en jaarplanning (zomerherkansingen) 

- Werkdruk en kwaliteit docenten 

- Werkruimte studenten 

- Canon mappen digitaal verschaffen 

- Docentendag en gedrag van docenten 

- Respons exitenquête  

- Problemen met intekenen en capaciteit bij studio’s 

 

Komst Decaan en OD 
De Decaan en OD hebben dit jaar tweemaal samen de OC vergadering bijgewoond. Normaliter komt 

de OD vier keer per jaar langs, twee keer met de Decaan en twee keer los daarvan. Maar dit jaar 

heeft de OD de OC drie keer bijgewoond, ook eenmaal met Hoofd O&S. Deze vermindering is te 

verklaren uit het feit dat  in het begin van het jaar nog gezocht werd naar een nieuwe OD, vanwege 

het vertrek van Eric Luiten. 

De belangrijkste gespreksonderwerpen: 

- Beroepservaringperiode 

- BSc6 1 keer per jaar aanbieden 

- MSc vernieuwing 

- Nieuwe Decaan 

- Engelse bachelor 

- De vier beleidsstukken: MSc vernieuwing, internationalisering, open en online onderwijs en 

docent kwaliteit. 

-  

Interim Decaan Hans Wamelink is degene die de OC vergaderingen dit jaar heeft bijgewoond. Vanaf 

mei 2015 is Peter Russel aangesteld als decaan. De OC zal dit studiejaar geen kennis meer maken met 

de nieuwe Decaan. 
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In de eerste vergadering met de Decaan en OD zijn er onderwerpen aan bod gekomen die toen 

actueel waren in de faculteit, de grote onderwerpen hiervan worden nader toegelicht in dit verslag. 

Dit zijn de punten beroepservaringperiode, BSc6 1 keer per jaar aanbieden en de MSc vernieuwing. 

Daarnaast is kort benoemd hoe de selectieprocedure verliep voor de nieuwe Decaan. 

De tweede bijeenkomst zijn de vier beleidsstukken besproken zoals hierboven genoemd. Drie 

daarvan worden ook nader toegelicht in dit verslag. Tijdens de bijeenkomst met Hans Wamelink en 

Roberto Cavallo was er niet genoeg tijd om alle stukken goed te bespreken. Daarom zijn Roberto 

Cavallo en Theo van Drunen beiden weer aangeschoven bij de vergadering van 19 mei. 

Het beleidsstuk over open en online onderwijs vond de OC een prima stuk. Wel lag hier vooral een 

focus op het onderwijs buiten de faculteit. Verder ziet de OC bepaalde voordelen in van online 

onderwijs, bijvoorbeeld de MOOC’s, maar is wel van mening dat het per vak verschilt of er sprake is 

van  kwaliteitsbevordering. De OC hecht veel waarde aan het persoonlijk contact tussen student en 

docent. De decaan en OD waren het hier mee eens. Zij zien het open en online onderwijs vooral als 

groot voordeel voor studenten uit het buitenland of internationals die van te voren bepaalde 

schakelvakken thuis willen volgen. 

 

Komst opleidingsdirecteur Geomatics 
De OC bemoeit zich met de bachelor Bouwkunde, master Architecture, Urbanism and Building 

sciences, master Geomatics en de postmasters EMU en het Berlage instituut. Om deze reden is de 

opleidingsdirecteur van Geomatics, Stefan van der Spek, eenmaal langs gekomen bij de OC. De 

volgende punten werden in deze vergadering behandeld: 

- De structuur maakt het lastig om veel keuzevakken aan te bieden 

- De voorkennis van studenten  

- Weinig werkplekken geschikt voor Geomatics studenten 

- Uitproberen nieuwe onderwijsvormen 

- Bekendheid Geomatics en loopbaan vooruitzichten  

- Er mist een studievereniging 

- Introductie op de campus voor nieuwe studenten elders uit Nederland 

- Kwaliteit vakken Q2 

Dit overleg was voor een groot deel informerend van aard. De OC is nog wel in gesprek gegaan met 

Hoofd O&S over de inbreng van Geomatics in de bachelor. Het zou kunnen helpen voor de 

bekendheid van Geomatics wanneer er bijvoorbeeld in de BSc meer met GIS gewerkt wordt.  

Ook de introductie van de studenten elders uit Nederland is besproken tijdens een vooroverleg. 

Hoofd O&S gaf aan dat dit opgevangen zou moeten worden door de nieuwe praktijkvereniging GEOS.  

Vanaf het studiejaar 2015-2016 zal de OC weer een docentlid Geomatics hebben, namelijk Theo 

Tijssen. 

 

Komst hoofd onderwijs Berlage instituut 
Van de postmaster van het Berlage instituut heeft het hoofd onderwijs, Salomon Frausto, de OC 

bijgewoond. Deze vergadering was voornamelijk van informatieve aard , over hoe de structuur nu na 

enkele hervormingen in elkaar steekt.  

De twee grote uitdagingen voor het Berlage instituut is het aantal Nederlands studenten en de kleine 

ruimtes die voor hun openbare lezingen beschikbaar worden gesteld. Er zijn op dit moment weinig 

Nederlandse studenten, maar ook het totaal aan studenten is niet genoeg op dit moment. Berlage 

hoopt  per cohort nu 12 tot 18 studenten aan te trekken. Ook wil men toewerken naar meer 

Nederlandse studenten die na de Berlage doorstromen in een PhD.  

De openbare lezingen op vrijdagmiddagen en donderdagavonden van de Berlage worden altijd goed 

bezocht, behalve door de vaste staf, maar er is te weinig ruimte om iedereen kwijt te kunnen. Dit is 

een veel voorkomend probleem erkent de OC. Daarnaast is de vaste staf lastig te bereiken wanneer 

de lezingen in de avond zijn geven. 
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Onderwerpen algemeen 
 

Bouwkunde statuten 2014-2015 en 2015-2016 

De eerste OC vergadering dit jaar heeft de OC 3 statuten ontvangen, namelijk van de opleidingen 

Berlage, Geomatics en EMU. Het verzoek was om de statuten tijdens de vergadering te bespreken. 

De OC vond het jammer dat de statuten te laat verstuurd zijn waardoor de OC weinig tijd had deze 

grondig te lezen en te bespreken. Afgesproken werd om de statuten te verdelen en opmerkingen via 

de mail naar Tahnee van den Heuvel (secretariële ondersteuning OC) te sturen.  

Voor het jaar 2015-2016 werden de statuten wederom te laat ontvangen door de OC. De OC heeft 

een extra vergadering ingelast op 25 augustus om deze statuten te bespreken. Daarnaast moet er 

komende jaren op tijd aan O&S gevraagd worden wanneer de statuten binnen komen. 

 

• Advies 2014-2015:  O&S moet de statuten voortaan voor juni opsturen naar de OC. 

• Actie 2014-2015:     De statuten bespreken op 25 augustus. 

• Actie 2015-2016:     Op tijd bij O&S nagaan wanneer de statuten binnenkomen. 

 

Intekenen onderwijs procedure en capaciteit studio’s 

In mei 2014 konden studenten weer opnieuw intekenen voor vakken van het Bouwkunde onderwijs. 

Dit heeft voor veel problemen gezorgd. Zo zat bijvoorbeeld het vak Bucky Lab binnen twee minuten 

vol. De studenten die op dit moment het snelste internet hadden zaten werden geplaatst. Dit vind de 

OC geen acceptabele procedure en heeft dit aangegeven bij het Hoofd O&S. 

Naast bepaalde vakken was er ook te weinig plek beschikbaar bij bepaalde afstudeer studio’s. Bij de 

studio Interiors zijn bijvoorbeeld dubbel zoveel inschrijvingen. Velen zijn dus niet conform hun  

eerste keuze ingedeeld, waarbij soms zelfs de vierde keuze realiteit werd.  Dit vind de OC een 

zorgwekkende ontwikkeling. 

Naar aanleiding van alle problemen rondom dit onderwerp heeft de OC meegedacht over het 

systeem van inschrijven. Wanneer de inschrijvingen bijvoorbeeld het eerste uur voor iedereen open 

blijven gaat het niet meer om het snelste internet. Vervolgens zou er geloot kunnen worden om wie 

wel of niet mee mag doen aan het vak. Ook heeft de OC het advies gegeven om de verschillende 

trends en gevolgen van het intekensysteem en nieuwe wijzigingen te onderzoeken. De OC is wel van 

mening dat bij de afstudeer fase een motivatie een betere manier van selectie zou zijn.  

Daarnaast is op dit moment een grote leegstroom van studenten bij Public Building. De OC heeft bij 

O&S aangegeven dat er veel aandacht moet gaan naar het verbeteren van het onderwijs en de 

organisatiestructuur bij deze studio. 

  

• Advies 2014-2015: Het onderwijs en de organisatie van Public Building verbeteren (misschien 

eens bij Interior meekijken). Oplossingen onderzoeken m.b.t. de trends rondom het 

intekenen. 

• Actie 2015-2016: De OC wacht de nieuwe plannen van O&S af voor de nieuwe inteken 

rondes. 

 

Beroepservaringperiode 

Met de jaarwisseling 2014-2015 is de Wet op de Architectentitel ingegaan. In deze wet staat dat een 

afgestudeerde bij onze Architecture track eerst een beroepservaringperiode moet volgen van twee 

jaar voordat hij of zij de titel van architect kan krijgen. 

De FSR, Stylos en de OC hebben zich zorgen gemaakt over de realiseerbaarheid van de 

beroepservaringperiode. De belangrijkste problemen die werden besproken: 

- Er zijn kosten verbonden aan bepaalde modules die gevolgd moeten worden en de kans is 

klein dat een bureau voor een afgestudeerde deze kosten op zich zal nemen, met name 

gezien  het huidige gure economisch klimaat.  
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- Daarnaast heeft de OC zich afgevraagd of er genoeg plaatsen op de bureaus beschikbaar zijn 

voor de grote stroom van afgestudeerden.  

Om meer studenten op de hoogte te brengen en ook de praktijk een beter inzicht te laten krijgen in 

de studenten, is er in november een debat georganiseerd over deze situatie.  

De faculteit biedt op dit moment enkele modules aan voor een acceptabele prijs en is ook in gesprek 

met de andere universiteiten (TU Eindhoven, Wageningen UR). 

 

• Advies 2014-2015: De OC heeft de faculteit geadviseerd om met het aanbieden van modules 

samen te gaan werken met andere universiteiten.  

• Actie 2015-2016: De OC zal de ontwikkelingen blijven volgen. 

 

 

Kwaliteitszorg 
De OC behandelt de onderwijsevaluaties van kwaliteitszorg in eerste instantie ter kennisname. 

Wanneer er opvallende cijfers uit voort komen, vraagt de OC hier aandacht voor. Naar aanleiding van 

de evaluaties worden er door de vakcoördinatoren actieplannen geschreven. Dit jaar is besloten dat 

wanneer de OC een actieplan ontvangt zij ad hoc zal reageren waar nodig geacht. 

 

Lage respons bij enquêtes kwaliteitszorg 

De OC maakt zich zorgen over de lage respons bij de enquêtes van de bachelor en die van de exit-

enquête van de master. De enquêtes van de bachelor zijn volgens de studenten te lang om in te 

vullen. Die lengte is tijdelijk noodzakelijk vanwege de vernieuwing van de bachelor, die de faculteit 

extra uitgebreid wilde evalueren. Uiteindelijk is, na veel middelen uitproberen, toch besloten de 

enquêtes dit jaar in te korten. De OC wacht de resultaten hiervan af. 

 

Ook de exit-enquête van de master word weinig ingevuld. Ook heeft de verantwoordelijke vanuit 

Architecture als enige geen reactie gegeven op de uitkomst van de cijfers uit de exit-enquêtes. De OC 

erkent dat de lage respons bij deze enquête  lastig te beïnvloeden is, aangezien de studenten deze 

krijgen na het afstuderen en ze dan al buiten de invloedsferen van de faculteit zijn.  

 

• Actie 2015-2016: Ontwikkeling volgen ten aanzien van het inkorten van de bachelor-

enquêtes.  

 

Kwaliteit docenten 

De FSR en Stylos hebben dit jaar tijdens de docentenbijeenkomst een presentatie gegeven over het 

perspectief op lesgeven vanuit de student. Er is op verschillende punten ingegaan maar vooral op de 

gewenste houding van docenten. De visie op ontwerponderwijs en hoe het ontwerpproces begeleid 

wordt, verschilt nogal tussen de docenten. Er zijn docenten die studenten benaderen als stagiaires. 

Dit is didactisch niet juist vinden zowel faculteit als studenten.  

 

Het huidige systeem voor het controleren van docentkwaliteit is vaak besproken in de OC. Een vaste 

docent moet beschikken over een BKO-certificaat (Basis Kwalificatie Onderwijs) waarin de 

ontwerpdidactiek wordt onderwezen. Belangrijkste aandachtspunten in dit systeem zijn:  

- Nog niet alle vaste docenten zijn in het bezit van een BKO en bij gastdocenten is het pas op 

langere termijn verplicht om die te volgen.  

- Daarnaast blijkt dat docenten die wel over een BKO beschikken niet altijd op de juiste manier 

doceren.  

De OC vraagt zich af hoe deze groep docenten die volgens de faculteit en de studenten niet op een 

juiste manier het ontwerponderwijs uitoefenen toch bereikt kunnen worden. Er is besloten dat in 

ieder geval verschillende ‘gouden regels’ opgesteld zullen worden die een leidraad zijn voor hoe een 

docent aan Bouwkunde les moet geven. 
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In de vergadering van 19-05-2015 is het beleidsstuk van de faculteit besproken ten aanzien van de 

docentkwaliteit. In dit beleidsstuk worden de doelen van de faculteit tot 2020 omschreven. Volgens 

de OC kan er nog gezocht worden naar manieren om docent kwaliteiten te behouden ook na het 

behalen van het BKO. Een van de suggesties van de OC is om een peerreview systeem voor docenten 

aan te moedigen.  

 

• Advies 2014-2015: Blijven zoeken naar manieren om docent kwaliteit te behouden, ook na 

behalen BKO.  

• In de zomer van 2015 stellen FSR en Stylos gezamenlijk de ‘gouden regels’ voor docenten op.  

• Actie 2015-2016: Het controleren van de docentkwaliteit moet een belangrijk aandachtspunt 

blijven in de OC.  

 

Niveau Engels 

Het niveau van het Engels van docenten en studenten is vaker aan bod gekomen in de OC. Er werd 

geconcludeerd dat er zowel bij studenten als docenten de beheersing van de voertaal een probleem 

is.  

 

• Advies 2014-2015: Het International Office gaat vaker communiceren dat er mogelijkheden 

zijn om Engels cursussen te volgen voor studenten.  

• Actie 2015-2016: Dit onderwerp opnieuw evalueren. 

 

Hoogte slagingspercentage 

Gemiddeld halen op Bouwkunde 80-85% van de studenten in de bachelor een vak. Dit roept  enkele 

vragen op bij de OC. Betekent dit dat een vak te makkelijk behaald wordt? Of doen de 

bouwkundestudenten het daadwerkelijk zo goed?  

 

Er is opgemerkt door de OC dat een hoog slagingspercentage gezien wordt als iets zeer positiefs door 

O&S. De OC denkt dat hiervoor gewaakt moet worden en ongeacht het slagingspercentage de 

leerdoelen altijd voorop moeten staan. Wanneer deze realistisch zijn is het vak van goede kwaliteit. 

De zorgen van de OC waren op dit moment volgens het Hoofd O&S niet terecht. Hij beaamde dat 

bouwkundestudenten volgens het tijdschrijven hard werken. Daarom is een hoog slagingspercentage 

volgens het hoofd O&Sook niet zorgwekkend. 

 

• Actie 2015-2016: Houding ten opzichte van slagingspercentages in de gaten houden.  

 

Curriculum 
 

Mastervernieuwing 

In 2012 is een visitatierapport verschenen waarin de kwaliteit van onze master opleiding  beoordeeld 

is. Dit visitatierapport is een van de aanleidingen om de master te gaan verbeteren. De grootste 

thema’s voor de OC uit het rapport zijn: 

 

- “De commissie constateert dat de eindtermen een generiek beeld geven van de doelen die 

voor de masteropleiding gehanteerd worden, maar moedigt de opleiding aan om het 

masterniveau en de accenten die de opleiding wil kiezen in de mastertracks duidelijker terug 

te laten komen in de eindtermen. De eindtermen zouden kracht winnen bij een sterkere 

formulering van de maatschappelijke positie en rol van het TUD bouwkunde onderwijs in het 

licht van het veranderende werk- en beroepsveld.” 

- “adviseert de commissie om de aanwezige kennis binnen de tracks meer met elkaar te 

verbinden waardoor de masteropleiding ook multidisciplinaire samenhang krijgt.” 
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- “De commissie is van oordeel dat de relatie tussen onderzoek en ontwerp in de eindwerken 

meer geïntegreerd zou kunnen worden.” 

Er wordt uitgelicht dat er meer verbinding tussen de tracks moet komen om de multidisciplinariteit 

te bevorderen. De OC ziet veel waarde in de mogelijkheid voor studenten om meer 

multidisciplinariteit op te zoeken in de master, maar is wel van mening dat dit een keus moet zijn van 

de student zelf. Een zeer groot goed van onze opleiding is de mogelijkheid om in een track ook de 

verdieping te zoeken. De beoogde multidisciplinariteit zal niet ten kosten mogen gaan van de 

mogelijkheid om ook zo veel mogelijk die verdieping op te zoeken.  

Daarnaast vindt de OC dat het eerste semester van de master in het teken moet blijven staan van de 

verdieping. Dit is het eerste moment, na de algemene Bouwkunde bachelor, wanneer de student 

dieper ingaat op een track. Vervolgens zou er de mogelijkheid kunnen zijn om met de opgedane 

expertise samen te werken met andere tracks (Ook ziet de OC kansen voor multidisciplinaire studio’s, 

bijv. het AMS).  

 

• Advies 2014-2015: Meer multidisciplinariteit biedt studenten zeker interessante 

mogelijkheden, maar het belang van verdieping in master opleiding  moet niet uit het oog 

worden verloren.  

 

Een volgend aandachtspunt uit het visitatierapport zijn de eindtermen. Deze zouden meer kracht 

winnen bij een sterke formulering van de maatschappelijke positie en rol van het bouwkunde 

onderwijs met betrekking tot het veranderende werk- en beroepsveld. De OC denkt dat een sterkere 

verbinding met de praktijk een verbetering zal zijn voor de master. Vooral met het oog op de 

ontwikkelingen rond de beroepservaringperiode en bijvoorbeeld BIM (Bouw Informatie Model).  

 

De beroepservaringperiode vraagt vooral veer ervaring in de praktijk. Iets wat nu in de curricula 

ontbreekt. De mening van de OC is dat praktijkervaring in de vorm van stage niet per definitie 

onderdeel moet zijn van onze master. Een universiteit is geen beroepsopleiding. Wel is het voor 

studenten die meer praktijk gericht willen zijn wenselijk om het makkelijker te maken om een stage 

te doen tijdens hun studie.  

 

• Advies 2014-2015: Een duidelijkere relatie met het werkveld zou een verbetering kunnen zijn 

voor de kwaliteit van de master. De rol van stage lopen tijdens de studie staat daarom ter 

discussie.  

 

Tot slot vraagt het rapport naar meer relatie tussen onderzoek en ontwerp. Tijdens de 

masterbrainstormsessie in november werd er geopperd om het onderzoek bij alle leerstoelen onder 

verschillende thema’s te plaatsen. Deze thema’s zijn overkoepelend voor de leerstoelen en zorgen 

ervoor dat er over het zelfde thema bij verschillende leerstoelen onderzoek wordt gedaan. De OC is 

van mening dat wanneer er meer multidisciplinariteit verwacht wordt van de studenten, dit ook 

moet worden weerspiegeld in een deel van het onderzoek.   

Tijdens de laatste OC van dit studiejaar is het voorstel van Roberto Cavallo besproken om toetsing 

van het reflectie onderdeel van het afstuderen van de P4 naar de P3 te verschuiven. De OC vindt het 

een goed voorstel om de reflectie naar de P3 te verplaatsen om deze vervolgens bij de P4 te laten 

terugkomen. Het zou nog beter zijn om de reflectie beter in het onderzoeksrapport te integreren (in 

plaats van de reflectie als apart document). De OC is verdeeld over op welke manier dat evt. zou 

kunnen worden vormgegeven. 

 

• Advies 2014-2015: De OC is het eens over het voorstel de reflectie te toetsen bij de P3 ipv de 

P4 en adviseert de reflectie beter in het onderzoeksrapport te integreren. 
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De faculteit moet bij de mastervernieuwing ook de overeenstemming met het rooster van de 

bachelor goed in de gaten houden. Docenten die les geven in zowel bachelor als master hebben vaak 

problemen om alles te combineren vanwege de verschillende piekmomenten bij de vakken of 

studio’s.  

 

• Advies 2014-2015: Een nieuwe structuur voor alle tracks zal voor de studenten en docenten 

goed kunnen en moeten uitpakken op deze verschillende punten. 

 

Jaarplanning onderwijs 

Een normaal kwartaal bestaat uit tien lesweken, een uitzondering daarop is Q4, dat kwartaal duurt 

elf weken. Dit verschil is ter compensatie van de vele vakantiedagen. O&S centraal kwam dit jaar met 

het verzoek om dit te veranderen. Het plan was om de herkansingen in augustus naar eind juli te 

schuiven om het voor studenten eerder duidelijk te krijgen waar ze na de zomer aan toe zijn.  

 

In principe een goed idee vonden de studenten, maar volgens de OC is dit onhaalbaar aangezien 

week 4.11 zou moeten vervallen om dit mogelijk te maken. Feitelijk zou dit betekenen dat er voor 

het laatste semester een week minder beschikbaar is, want vakantie dagen zijn vakantiedagen en 

geen zelfstudiedagen. De laatste week is hoog nodig in het vierde kwartaal met alle 

ontwerpprojecten. Daarnaast zou dit voor docenten een lastig te verdelen werkdruk in de 

vakantieperiode betekenen.  

 

• Besluit O&S centraal: Het blijkt dat bij O&S centraal dit plan nu van de baan is. 

 

Nakijktermijn 

O&S centraal heeft besloten de nakijktermijn in te korten van 15 naar 10 werkdagen. Ook dit besluit 

vindt de OC geen goed idee met name voor papers en essays. Bijvoorbeeld voor de history thesis in 

de track Architecture of voor een tentamen waarbij meerdere afdelingen worden betrokken is tien 

werkdagen erg kort. Hiervoor zouden na goedkeuring van Hoofd O&S uitzonderingen aangevraagd 

kunnen worden. Dit maakt het voor studenten weer erg onduidelijk wat de regel precies is.   

De studentleden uit de OC zijn ook van mening dat een nakijktermijn van vijftien dagen werkbaar  is. 

Men heeft liever dat de docent het goed nakijkt en dat het goed wordt gecontroleerd of het binnen 

die vijftien dagen gebeurt dan dat de termijn nu naar tien werkdagen wordt verplaatst. 

 

• Advies 2014-2015: Vijf dagen sneller nakijken brengt de kwaliteit in gevaar en brengt ook in 

het oog van studenten niet genoeg voordelen met zich mee.  

• Besluit O&S centraal: De plannen nu zijn dat deze regeling doorgaat en dat voor de 

uitzonderingen vijftien dagen blijft gelden. Een mogelijkheid waar O&S centraal nog naar 

kijkt is om te rekenen vanaf het einde van de betreffende onderwijsperiode.  

 

Frequentie aanbieding BSc6 

Een veel besproken onderwerp in het jaar 2014-2015 was het plan om van tweemaal naar  eenmaal 

per jaar aanbieden van de BSc6 (ON5, ON6, MA3 en AC3) over te gaan. Dit plan vanuit O&S was 

gebaseerd op het vermoeden dat er niet zoveel studenten zijn die de BSc6 in het eerste semester van 

het jaar volgen. Daarnaast is een onderdeel van de BSc6, de ON5, het duurste vak om te geven van 

de hele bachelor. Dit zou niet in evenwicht zijn met het aantal studenten in het eerste semester. 

 

De FSR en de OC zijn altijd tegen dit besluit geweest omdat het zou kunnen leiden tot een jaar 

vertraging voor sommige studenten. Ook zou het de vrijheid wegnemen van studenten om in het 

tweede semester naar het buitenland te gaan in plaats van tijdens het reguliere minor-semester (het 

eerste semester).  
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Tijdens een van de decaanberaden van de OC is afgesproken dat het afhankelijk zal zijn van het 

aantal studenten dat de BSc6 in het eerste semester volgt. Vervolgens is tijdens een van de 

decaansberaden van de FSR uit cijfers gebleken dat dit een groot aantal was en heeft de faculteit 

besloten dat de BSc6 tweemaal per jaar aangeboden blijft worden. 

 

• Besluit O&S 2014-2015: De BSc6 blijft tweemaal per jaar aangeboden.  

 

Voorgenomen curriculumbesluit 2015-2016 

Het voorgenomen curriculumbesluit 2015-2016 is besproken in de vergadering van 6-1-2015. De 

belangrijkste opmerkingen waren: 

- De OC denkt dat de voorgenomen besluiten voor curricula na 2015-2016 niet in dit 

curriculumbesluit moeten worden genoemd. Wel zouden ze als toelichting toegevoegd 

kunnen worden.  

- Er wordt aangegeven dat de 10% verlaging van de werkdruk van docenten niet gehaald zal 

worden. Worden er aanvullende maatregelen genomen om de 10% wel te halen? 

- Bij Bucky Lab (BT) worden maximaal 45 studenten toegelaten, waarvan 15 plaatsen voor 

Architectuurstudenten gereserveerd zijn. De limiet is logisch, maar dit zou betekenen dat 

maar 60 BT studenten en 30 AE studenten dat studiejaar Bucky Lab kunnen volgen. De OC is 

van mening  dat elke BT en AE student  binnen een jaar Bucky Lab moeten kunnen volgen. 

 

Internationalisering bachelor 

Vanuit het CvB is een verzoek gedaan aan alle faculteiten om te onderzoeken wat een Engelstalige 

bachelor voor hun zou betekenen. Op de faculteit Bouwkunde is al een groot aantal internationale 

studenten, deze zitten vrijwel allemaal in de master, 30% van de masterstudenten op onze faculteit is 

international. Naar aanleiding van het verzoek van het CvB is ons ook de vraag gesteld vanuit het CvB 

wat wij zouden vinden van een Engelstalige bachelor.  

De OC is van mening dat een Engelstalige bachelor geen goed idee is voor het Bouwkunde onderwijs. 

De OC vraagt zich sterk af waarom we internationalisatie van de bachelor moeten willen. We hebben 

al een zeer internationaal gerichte master waarvan een groot deel van de studenten ook 

international is. Moeten we als faculteit niet de focus houden op de internationalisering van de 

master en de bachelor juist in het Nederlands te houden? En wat bedoelen we precies met een 

internationale bachelor? Is dit een bachelor die over een Nederlandse context gaat en in het Engels 

wordt gedoceerd? Of is dit een bachelor die gaat over een internationale context? En wat zou van 

deze mogelijkheden het nut en/of het voordeel zijn?  

De OC vraagt zich af of een Engelstalige bachelor veel meer internationale studenten oplevert. Het 

zou kunnen zijn dat er uit Europa weinig studenten de bachelor aan de TUD willen volgen, er is 

namelijk in bijna ieder Europees land een bachelor Bouwkunde.  

Daarnaast is middelbare school Engels wel degelijk iets anders dan wetenschappelijk Engels. 

Wanneer je een bachelor opleiding gaat volgen die een compleet ander vakgebied is dan je al kent 

vanuit de middelbare school, en dan ook nog in een taal die tot informatieverlies kan leiden, zal 

volgens de OC dit hoogstwaarschijnlijk tot vermindering van de onderwijskwaliteit leiden. Hier komt 

nog bij dat het niveau van het Engels van veel docenten ook niet voldoende is nu. Dit zal betekenen 

dat veel docenten een cursus Engels moeten gaan doen. 

O&S is bezig met een beleidsplan over internationalisering en is nu aan het onderzoeken wat een 

Engelstalige bachelor voor de faculteit zal betekenen. FSR en Stylos  hebben over dit onderwerp op 8 

juni een debat georganiseerd waarin werd gezocht naar alle thema’s die volgens de faculteit 

onderzocht moeten worden voor dat er een besluit genomen kan worden.  

De OC adviseert om alle voor- en nadelen, zoals die ondermeer blijken uit (Hoekstra & Rooij (2015)), 

zorgvuldig af te wegen voordat een kostbaar onderzoek en beleidsplan wordt opgezet. De OC en FSR 

hebben na afloop van dit studiejaar een brief opgesteld aan de faculteit waarin dit advies verder 

staat beschreven. 
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• Advies 2014-2015: Alle voor- en nadelen moeten zorgvuldig worden onderzocht door O&S 

voor er een besluit word gevormd.  

• Actie 2015-2016: De OC ziet eventuele onderzoeken tegemoet voordat er grote besluiten 

worden genomen. 

 

Honours programma MSc 

Het honours programma van de master wil de faculteit zo indelen dat studenten naast de master nog 

een extra onderwerp kunnen kiezen. Dit onderzoek loopt naast het reguliere programma van de 

master waarin studenten tijdens het afstuderen ook een onderzoek doen. Deze vorm van een 

honours programma is niet voor alle soorten studenten aantrekkelijk. Er zijn namelijk ook studenten 

die i.p.v. nog meer onderzoek misschien meer vakken willen volgen. De OC heeft het advies gegeven 

om het honours programma vrijer op te stellen.  

 

• Advies 2014-2015: Het honours programma vrijer op te stellen.  

 

Rustmomenten 

De FSR heeft dit jaar een stuk geschreven over het belang om rustmomenten in het curriculum in te 

bouwen. Vroeger was er nog de zo gehete ‘witte week’, deze bestaat op Bouwkunde nu niet meer. 

Uit verschillende cijfers, bijvoorbeeld de NSE uitslag, en organen blijkt dat de studiedruk voor de 

student maar ook de werkdruk voor de docenten erg hoog ligt. Er wordt een continue studie- en 

werkdruk ervaren zonder rustmomenten. Ook in de OC geven de docenten aan dat de werkdruk erg 

hoog ligt. 

In het studiejaar 2013-2014 is bij de onderwijsdirecteur opgevraagd om 1 of 2 dagen te hebben 

tussen eindpresentatie en start van een nieuw vak. Daarnaast kan het helpen om voor studenten 

geen inlever momenten over een vrij weekend heen te tillen. 

De  FSR opperde om in de structuur van het curriculum iets meer te zoeken naar bepaalde 

rustmomenten voor zowel studenten als docenten. Hier steunt de OC de FSR in. 

 

• Advies 2014-2015: In het curriculum moet meer gezocht worden naar rustmomenten. 

• Actie 2015-2016: De werk- en studiedruk bij docenten en studenten moet een belangrijk 

aandachtspunt blijven in de OC. 
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Samenvattende actie- en besluitenlijst 
Als samenvatting van dit jaarverslag is hieronder te lezen wat de adviezen, acties en besluiten zijn 

geweest van dit studiejaar 2014-2015. Dit zal een goede basis zijn voor de onderwerpen van de OC 

van het studiejaar 2015-2016. 

 

Bouwkunde statuten 2014-2015 en 2015-2016 

• Advies 2014-2015:  O&S moet de statuten voortaan voor juni opsturen naar de OC. 

• Actie 2014-2015: De statuten bespreken op 25 augustus. 

• Actie 2015-2016: Op tijd bij O&S nagaan wanneer de statuten binnenkomen. 

 

Intekenen onderwijs procedure en capaciteit studio’s 

• Advies 2014-2015: Het onderwijs en de organisatie van Public Building verbeteren (misschien 

eens bij Interior meekijken). Oplossingen onderzoeken m.b.t. de trends rondom het 

intekenen. 

• Actie 2015-2016: De OC wacht de nieuwe plannen van O&S af voor de nieuwe inteken 

rondes. 

 

Beroepservaringperiode 

• Advies 2014-2015: De OC heeft de faculteit geadviseerd om met het aanbieden van modules 

samen te gaan werken met andere universiteiten.  

• Actie 2015-2016: De OC zal de ontwikkelingen blijven volgen. 

 

Lage respons bij enquêtes kwaliteitszorg 

• Actie 2015-2016: Ontwikkeling volgen ten aanzien van het inkorten van de bachelor-

enquêtes.  

 

Kwaliteit docenten 

• Advies 2014-2015: Blijven zoeken naar manieren om docent kwaliteit te behouden, ook na 

behalen BKO.  

• In de zomer van 2015 stellen FSR en Stylos gezamenlijk de ‘gouden regels’ voor docenten op.  

• Actie 2015-2016: Het controleren van de docentkwaliteit moet een belangrijk aandachtspunt 

blijven in de OC.  

 

Niveau Engels 

• Advies 2014-2015: Het International Office gaat vaker communiceren dat er mogelijkheden 

zijn om Engels cursussen te volgen voor studenten.  

• Actie 2015-2016: Dit onderwerp opnieuw evalueren. 

 

Hoogte slagingspercentage 

• Actie 2015-2016: Houding ten opzichte van slagingspercentages in de gaten houden.  

 

Mastervernieuwing 

• Advies 2014-2015: Meer multidisciplinariteit biedt studenten zeker interessante 

mogelijkheden, maar het belang van verdieping in de gekozen moet niet uit het oog worden 

verloren.  

• Advies 2014-2015: Een duidelijkere relatie met het werkveld zou een verbetering kunnen zijn 

voor de kwaliteit van de master. De rol van stage lopen tijdens de studie staat daarom ter 

discussie.  

• Advies 2014-2015: De OC is het eens over het voorstel de reflectie te toetsen bij de P3 ipv de 

P4 en adviseert de reflectie beter in het onderzoeksrapport te integreren. 
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• Advies 2014-2015: Een nieuwe structuur voor alle tracks zal voor de studenten en docenten 

goed kunnen en moeten uitpakken op deze verschillende punten. 

 

Jaarplanning onderwijs 

• Besluit O&S centraal: Het blijkt dat bij O&S centraal dit plan nu van de baan is. 

 

Nakijktermijn 

• Advies 2014-2015: Vijf dagen sneller nakijken brengt de kwaliteit in gevaar en brengt ook in 

het oog van studenten niet genoeg voordelen met zich mee.  

• Besluit O&S centraal: De plannen nu zijn dat deze regeling doorgaat en dat voor de 

uitzonderingen vijftien dagen blijft gelden. Een mogelijkheid waar O&S centraal nog naar 

kijkt is om te rekenen vanaf het einde van de betreffende onderwijsperiode.  

 

Frequentie aanbieding BSc6 

• Besluit O&S 2014-2015: De BSc6 blijft tweemaal per jaar aangeboden.  

 

Internationalisering bachelor 

• Advies 2014-2015: Alle voor- en nadelen moeten zorgvuldig worden onderzocht door O&S 

voor er een besluit word gevormd.  

• Actie 2015-2016: De OC ziet eventuele onderzoeken tegemoet voordat er grote besluiten 

worden genomen. 

 

Honours programma MSc 

• Advies 2014-2015: Het honours programma vrijer op te stellen.  

 

Rustmomenten 

• Advies 2014-2015: In het curriculum moet meer gezocht worden naar rustmomenten. 

Actie 2015-2016: De werk- en studiedruk bij docenten en studenten moet een belangrijk 

aandachtspunt blijven in de OC.  
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Slotwoord  
 

Tijdens dit studiejaar 2014-2015 heeft de OC de verschillende overleggen tussen de 

opleidingsdirecteur, interim decaan en hoofd O&S als constructief ervaren. De interim decaan, Hans 

Wamelink, heeft de OC als zeer prettig ervaren. De OC is verheugd met de aanstelling van de nieuwe 

decaan Prof. Peter Russel en wacht de eerste ontmoeting af. 

Het komende studiejaar zal de OC de actie- en besluitenlijst goed in de gaten houden, de volgende 

thema’s zullen daarin een leidende rol hebben: 

- Mastervernieuwing 

- Engelse bachelor en het internationaliseringbeleid 

- Docent kwaliteit 

- Online onderwijs 

- Inteken procedure onderwijs Bouwkunde 

- Beroepservaringperiode  

 

Wij danken een ieder die zich de afgelopen periode heeft ingezet voor de opleidingscommissie. 

 

 

Namens de voorzitters, 

 

Peter Boelhouwer (docentvoorzitter) 

Anne van der Meulen (studentvoorzitter) 
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Appendix I 
 

Organisatie en Taakstelling OC 
Taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie (OC): (Uit artikel 1.6 van het Studentenstatuut 

Bouwkunde volgens artikel 9.18 WHW)  

‘De opleidingscommissie heeft tot taak: 

a. het adviseren over de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling (OER) 

b. het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER) 

c. het adviseren – gevraagd en ongevraagd – van de decaan en de opleidingsdirecteur (OD) over de 

opleiding en alle daarop betrekking hebbende onderwijsaangelegenheden, in ieder geval over korte-, 

middellange en lange termijn beleid van de opleiding Bouwkunde.’ 

Dit is het artikel uit het studentenstatuut van de bachelor Bouwkunde. De OC van de faculteit 

Bouwkunde is echter ook verantwoordelijk voor alle andere opleidingen op de faculteit. Al deze 

opleidingen zijn: 

- De bachelor Bouwkunde 

- De master Architecture, Urbanism and the Built Environment 

- De master Geomatics 

- De postmaster Berlage 

- De postmaster EMU 

 

Wat is de opleidingscommissie 
De opleidingscommissie (OC) is een wettelijk vastgesteld onafhankelijk orgaan dat, samen 

met de facultaire studentenraad (FSR) en de onderdeelscommissie (OdC), een plaats heeft in 

de structuur van de faculteit Bouwkunde. De OC heeft adviesrechten over bepaalde 

onderwijszaken, waardoor zij een belangrijke rol speelt in het kwaliteitsbewakingproces van 

het onderwijs. In 1995 werd de nieuwe wet voor het onderwijs, de MUB (Wet Modernisering 

Universitaire Bestuursstructuur) ingesteld, waardoor medebestuur van studenten en 

personeel volledig werd afgeschaft en vervangen door een medezeggenschap, dus advies- en 

instemmingrechten. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs kwam bij de decaan te 

liggen. De taak van de OC veranderde eigenlijk niet, maar doordat medebestuur werd 

afgeschaft, werd advies- en instemmingsrecht wel de hoogste vorm van inspraak bij het 

bepalen van het onderwijs. 

Bijzonder van deze OC is de verantwoordelijkheid voor de verschillende opleidingen, de bachelor 

Bouwkunde, de master Architecture, Urbanism and the Built Environment, de master Geomatics, de 

postmaster Berlage en de postmaster EMU. 

 

Wat doet de opleidingscommissie 
 

Kwaliteitszorg 

De OC heeft een rol in het bewaken van het kwaliteitszorgsysteem. De OC adviseert jaarlijks de 

directeur onderwijs, Hoofd O&S en Bachelorcoördinator inzake planning en uitvoering van 

evaluaties. Naar aanleiding van resultaten bewaakt de OC of er adequate acties ter verbetering 

worden ondernomen. 

 

Signaalfunctie 

De leden van de OC – zowel docenten als studenten – zijn een informele dwarsdoorsnede 

van de faculteit. Dit betekent dat uit alle gelederen – afdelingen, praktijkverenigingen, Stylos, 

- docenten en studenten vertegenwoordigd zijn. De leden zijn niet vertegenwoordigd in de 

zin van belangenbehartiging van speciale groeperingen. Wel zullen alle leden zo goed 

mogelijk contact onderhouden met die verschillende groeperingen binnen de faculteit. Dit 

varieert van overleg binnen een praktijkvereniging of afdeling tot het in algemene zin 
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opvangen van signalen. 

Bovendien zijn in de OC enkele toehoorders aanwezig om contacten met de faculteit te 

versterken. In deze contacten kan overigens sprake zijn van tweerichtingensverkeer: ook 

terugkoppeling van de OC naar de faculteit. 

 

Advisering en meedenken 

De OC ziet meedenken als een van de opties in het hele scala aan mogelijke reacties. De OC zal actief 

zijn op punten die wij essentieel achten voor de kwaliteit van het onderwijs; tegelijk nodigen wij ook 

anderen in de faculteit uit om vraagstukken aan ons voor te leggen. Dit kan betekenen dat wij de 

agenda van een onderwerp mee bepalen. Ook kan ons in een vroeg stadium een schets van een 

probleem worden voorgelegd. 

Een aantal factoren zijn grensstellend: teveel informatie (een onderwerp niet te vaak in te 

kleine stappen voorleggen aan de OC) en de beschikbare tijd. Daarnaast geldt natuurlijk dat 

de OC brieven en andere probleemstellingen alleen behandelt zolang ze individuele belangen 

overstijgen. 

 

Vergaderschema 
 

De vergaderingen van de opleidingscommissie vinden twee keer per maand plaats op dinsdag van 

12:00 tot 14:00 uur. 

 

Vaste agendapunten zijn: 

1 openingen, vaststelling agenda en mededelingen 

2 goedkeuring verslag vorige vergadering 

3 ingekomen post 

4 Uitgaande post 

5 Informatie uit overleg met Hoofd O&S 

6 Update vanuit FSR 

7 Rondvraag en sluiting 

 

De reguliere vergaderdata in 2014-2015 waren: 

2 september, 16 september, 7 oktober, 21 oktober (verviel), 14 november, 18 november, 2 

december, 16 december, 6 januari, 20 januari, 3 februari (verviel), 17 februari, 3 maart, 17 maart, 7 

april, 21 april, 16 juni en 30 juni. 

 

 

Vooroverleg OC  

Tussen iedere OC vergadering vindt een overleg plaats met de twee voorzitters van de OC, Peter 

Boelhouwer en Anne van der Meulen,  en Hoofd O&S Theo van Drunen.  

In het vooroverleg worden actuele punten besproken die de OC belangrijk vindt en houdt hoofd O&S 

de OC up-to-date van alles wat er speelt in de faculteit.  

De data van de vooroverleggen 2014-2015 waren: 16 september, 16 oktober, 27 oktober, 13 

november, 24 november, 8 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 2 maart, 12 maart, 26 

maart, 13 april, 28 april, 9 juni en 25 juni. 

 

Overleg OC met de OdC, FSR en PhD council 

Vanaf januari 2015 vindt er een overleg plaats tussen de OdC, FSR, PhD council en de OC. Er is 

besloten om dit vier keer per jaar te laten plaatsvinden. Het overleg dient ervoor om elkaar up to 

date te houden van wat er allemaal speelt bij de verschillende organen binnen de faculteit. 
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Komst decaan en directeur onderwijs 

Dit jaar hebben interim decaan, Hans Wamelink, en directeur onderwijs, Roberto Cavallo, tweemaal 

de OC vergadering bijgewoond. Dit overleg is zowel evaluerend als toekomstgericht.  De data waren 

18 november en 21 april. 

 

 

Opleidingsdirecteuren uitnodigen 

Tevens hebben we dit jaar de opleidingsdirecteur van Geomatics, Stefan van der Spek, en hoofd 

onderwijs van het Berlage Instituut, Salomon Frausto, uitgenodigd. Ook dit overleg is evaluerend en 

toekomstgericht. De data waren 17 februari voor Geomatics en 3 maart voor Berlage. 

 

  



Jaarverslag 2014-2015 21 30 juli 2015 

 

Appendix II 
 

Overzicht onderwerpen per vergadering 
 

Verslag OC 2014-09-02  

- 3 statuten ontvangen Berlage, Geomatics en 

EMU 

- BEP, inventarisatie overlap BK en BEP 

- Cijfers herkansingsateliers pas vrijdag voor 

nieuwe jaar bekend 

- MSc vernieuwing begin fase 

- Student-assistent voor kwaliteitszorg? 

- Honours programme MSc 

- Statuten 

- Deelcijfers blijven 365 dagen staan, kan 

problemen opleveren wanneer een tentamen 

niet op dezelfde dag valt het jaar erna.  

- Benoeming Roberto Cavallo tot directeur 

onderwijs (en opleidingsdirecteur BSc en MSc) 

 

Verslag OC 2014-09-16 

- MSc vernieuwing 

- TvD akkoord met eventueel uitbreiden van 6 

studenten en 6 docenten naar beide 7 

- BEP, binnenkort debat. Hoe zit het met 

modules in andere steden? 

- BSc6 maar een keer, vraagt TvD 

- Herkansingsatelier 

- TvD vindt student-assistent bij KZ niet nodig. 

- Erkenning Diploma’s Amerika 

- Honours MSc 

 

Verslag OC 2014-10-07 

- Student-lid architectuur 

- BEP, modules in Eindhoven 

- BSc6, moeten we geen brief opstellen? AvdM 

en PB bespreken dit eerst met TvD 

- Statuten reactie TvD 

- OC, FSR, OdC en PHD council meetings 

- Onderwijsevaluaties 

- Visitatierapport deels besproken 

 

Verslag OC 2014-11-04 

- Nieuw agendapunt, update uit FSR 

- Besloten 2x per jaar een meeting FSR, OdC, OC 

en PhdCouncil 

- Actieplan GR4, MV mailt Remon Rooij 

tijdsplanning i.v.m. excursie, waarom anders? 

- BSc6 als blijkt dat er onvoldoende argumenten 

zijn om de BSc6 eenmaal aan te bieden, zal de 

OC een brief opstellen 

- De faculteit neemt zich niet voor om de BSc in 

het Engels aan te bieden 

- OV-jaarkaart, plannen overheid enkel gratis 

reizen in daluren. Universitair rooster hierop 

aanpassen? 

- Tentamenvragen hergebruiken? Zou niet 

moeten gebeuren, doet het wel vaak 

- Voorbereiding komst decaan 

- Visitatierapport conclusies OC 

- Niveau Engels docenten 

- P-momenten, zijn strak gepland, is hier speling 

mogelijk? 

 

Verslag OC 2014-11-18 

- Herkansingsateliers, verslag evaluatie en 

beoordelingsformulieren 

- Reactie verstuurd op verbeterplan GR4 

- Uitwisseling met Amerika, weinig, OC laat dit 

onderwerp rusten 

- Planning officiële documenten, actieplannen 

ad-hok op reageren 

- BSc6, nogmaals aankaarten bij TvD 

- Overleg met decaan: BSc6, BEP, MSc 

vernieuwing en nieuwe decaan 

 

Verslag OC 2014-12-02 

- Terugkoppeling komst decaan 

- AvdM doet verslag over MSc vernieuwing 

brainstorm 

- Actieplannen ad-hok reageren, wordt 

aangekaart bij TvD 

- OV-kaart veranderingen voor daluren 

- BEP, faculteit gaat modules aanbieden 

- NSE, Stylos en FSR gaan brainstormen hierover 

met Hans W. 

- RDTG’en BSc1 en 3 verslag 

 

Verslag OC 2014-12-16 

- Actieplannen ON4, MA2, AC1 (AC1 negatief 

bonuspunt) en ON2 

- Jaarverslag Examencommissie, openbaar? 

- Zelfevaluatie track LA, voor accreditatie titel in 

register ook haalbaar zonder minor 

landschapsarchitectuur 

- Sharepoint, wat vinden de docenten van de 

graduation registration? 

- MT heeft besloten dat er wordt gekeken naar 

de mogelijkheden om de BSc in 2017 in het 

Engels aan te bieden. 

- FSR stuk over studiedruk, er moeten meer 

rustmomenten in het onderwijs zitten 
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- FSR en Stylos onderzoeken online 

tentamenpunt  

- Niveau Engels docenten en toch ook bij 

studenten, laat vanuit international office 

meer communiceren dat er Engelse cursussen 

zijn 

- Opbouw jaarrapport BSc BK onderwijskwaliteit 

 

Verslag OC 2015-01-06 

- Engelse BSc, CvB voorstander 

- Grondslagen wijze van doceren canonmap, 

digitaal aanbieden mappen? 

- Curriculumbesluit 2015-2016 (neem niet 

voorgenomen besluiten hierin op/werkdruk en 

studeerbaarheid/BSc 6 1x te stellig/aantal 

studenten Bucky Lab) 

- Komst Opleidingsdirecteur Geomatics 

- Voorbereiding kennismaking andere 

commissies 

 

Verslag OC 2015-01-20 

- Nakijktermijn van 15 naar 10, waarom? 

- Werkdruk docenten, GV benoemd de 

piekbelasting 

- Canonmappen, TA wil niet dat de mappen 

online gaan 

- GIMA voor joint degree opgesteld in 

samenwerking met OTB 

- LDE nieuwe master in samenwerking met OTB 

- Werkruimte studenten, creëer meer ruimte 

voor afstudeerders 

- Academische jaarkalenders, aug. herkansingen 

vervroegen naar juli, week 4.11 

- Minpunt bij AC1, RR wordt gemaild 

- BSc in het Engels bediscussieerd 

 

Verslag OC 2015-02-17 

- Komst Stefan van der Spek, opleidingsdirecteur 

Geomatics (  voorkennins, keuzevakken, 

onderwijs, ruimte, onderwijsvormen, 

bekendheid, Geomatics, studievereniging, 

introductie voor studenten elders uit NL en 

Q2) 

- Academische jaarkalenders, past niet i.v.m. 

week 4.11 

- Vervroeging zomerherkansingen, geen tijd 

voor terugkoppeling, wordt een reactie 

geschreven 

-  Verkorte nakijktermijn wordt een reactie voor 

geschreven 

 

Verslag OC 2015-03-03 

- Komst Salomon Frausto Berlage (ze willen 

meer (Nederlandse) studenten en de publieke 

lezingen moeten beter bezocht worden) 

- FSR organiseert debat over rendementsdenken  

- Geomatics in de BSc wordt nog eens 

aangekaart bij TvD 

- Introductie Geomatics studenten 

- Maatwerk ateliers 

- Gast docenten vaak niet de meeste klachten 

van, meer de vaste docenten geeft TvD aan 

- Handreiking OC, erg goed 

- Docentenbijeenkomst, ophef over 

verwachtingen van docenten naar studenten 

- Morgen BEP seminar 

- Er komt een debat aan over de Engelse BSc 

- Reactie RR jammer, we nodigen hem uit om 

OC bij te wonen 

 

Verslag OC 2015-03-17 

- Tom Avermaete is officieel nog 

opleidingsdirecteur van de Berlage 

- Semesterrapportages (lage respons, 

exitenquete ook lage respons). Lage respons 

exitenquete wordt ook in MT aangekaart 

- BEP seminar heeft plaatsgevonden 

- Hoog slagingspercentage is dit goed of niet? 

- Rendementsdenken 

- Artikel RR en MJH over Engelse BSc 

 

Verslag OC 2015-04-07 

- HW zal toch aanschuiven tijdens de OC van 21 

april 

- Artikel RR en MJH komt eraan, wordt de 

laatste hand aan gelegd nu 

- Conceptjaarkalender, opmerkingen zijn 

doorgestuurd naar Erik Ootes 

- Er komt een brainstormsessie over de BSc6 en 

keuzevrijheid 

 

Verslag OC 2015-04-21 

- BSc6 blijft 2x per jaar aangeboden worden! 

- Voorbereiden komst directeur onderwijs en 

decaan  

(MSc verbeterplan, Internationaliseringbeleid, 

Open en online onderwijs en projectplan 

docentkwaliteit) 

- MSc verbeterplan (multidisciplinairiteit vs 

verdieping) 

- Internationalisatie (stuk faculteit is erg stellig) 

- Online onderwijs (te veel gericht op de 

promotie van Bouwkunde vindt de OC, wat 

doet het voor kwaliteit?) 

- Docentkwaliteit (OC zou graag meer werken in 

vaste teams zien, zo is meer peer review 

mogelijk) 
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Verslag OC 2015-05-19 

- Aankomend studiejaar is er een nieuw BSc 

studentlid nodig, MV begint aan haar master 

- TvD en Roberto schuiven nogmaals aan om het 

over de vier beleidsstukken te hebben 

- Docentkwaliteit, OC oppert peer reviews in 

vast teamverbanden vraagt hoe de groep 

bereikt wordt die zijn/haar BKO al heeft 

- Online onderwijs, gaat om aantrekken 

buitenlandse studenten  

- Verwachtingen docenten, uitgeschreven 

presentatie Stylos en FSR wordt rondgestuurd 

- Jaarverslag OC, concept wordt besproken op 

16 juni 

- Grote problemen rondom het intekenen bij het 

afstuderen en de master in het algemeen 

 

Verslag  OC 2015-06-02 

- Notulen in de toekomst enkel actie/besluitlijst, 

besluit vanuit O&S 

- Vanochtend was een bijeenkomst met FSR, 

OdC, PhD council en OC, problemen bij 

onderzoekers die ook onderwijs geven, zij 

hebben geen BKO 

- Problemen rond intekenen, wordt bij Theo 

aangekaart 

- Verwachtingen van docenten, er worden door 

FSR en Stylos ‘Gouden regels voor de docent’ 

opgesteld 

- Artikel taalbeleid MJH en RR 

- Statuut: BSc OER en Regels en Richtlijnen van 

de examencommissie 

 

Verslag OC 2015-06-16 

- Debat Engelse bachelor was op 8 juni, er komt 

een brief vanuit FSR en OC met daarin een 

advies geen Engelse bachelor te gaan 

aanbieden 

- Intekensysteem, OC stelt voor het systeem 

sowieso een uur open te laten staan 

- Statuten weer te laat 

- Mail Andrew over studiegroepen voor TE1 en 

TE3, het gaat vooral om waar het geld vandaan 

komt. Vanuit O&S of de sectie zelf? 

- BW en AvdM maken in de zomer de ‘Gouden 

regels voor de docent’ 

- Tentamenpunt is online  

 

Verslag OC 2015-06-30 

- De statuten zijn twee dagen van te voren 

ingekomen, de OC-leden hadden niet genoeg 

tijd om het te lezen, 25 augustus zal er een 

extra vergadering plaatsvinden 

- Intekenen, een laatste advies wordt gegeven 

n.a.v. een reactie vanuit Interiors 

- Studiegroepen TE1 en TE3 moeten vanuit 

sectie betaald worden laat O&S weten 

- Brief advies FSR en OC aan O&S besproken 

- Voorstel reflectie naar P3 besproken 


