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In de Opleidingscommissie Technische Bestuurskunde (vanaf nu OC) hadden zitting: 

Docent-geleding:  

 Emile Chappin (sinds 09/2015); 

 Joyce Kooijman (sinds 09/2019) 

 Tineke Ruijgh (sinds 11/2016) (Voorzitter);     

 Daniël Scholten (sinds 09/2016); 

 Willem Auping (sinds 04/2020, vervanger van J. Kooijman ivm verlofperiode april-augustus. 

 
Student-geleding:  

 Jip Enthoven (sinds 09/2018) ) (Secretaris); 

 Thijme lee (sinds 09/2018); 

 Mustafa Aydin (sinds 09/2019); 

 Dennis Botman (sinds 09/2019). 
   

Agendaleden en genodigden:  

 Jan Anne Annema (Opleidingsdirecteur); 

 Annelotte Andeweg (Namens Studievereniging Curius); 

 Marleen Vink (Namens de Facultaire Studenten Raad); 

 Fedora Jadi (Namens Onderwijs en Studentenzaken). 
 
 
Filosofie en positiebepaling 

De Opleidingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd aan Decaan, Directeur Onderwijs en 
Opleidingsdirecteuren over de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding Technische Bestuurskunde. 
 
De OC heeft naast het adviesrecht ook instemmingsrecht op zaken zoals gedefinieerd in het 
faculteitsreglement.  
 
De OC is een van de vele gremia op de faculteit die zich over de kwaliteit van onderwijs buigen, ieder 
vanuit een eigen deskundigheid en perspectief. Andere gremia waarin overlegd wordt over onderwijs 
en onderwijskwaliteit zijn de Facultaire Studentenraad, en het module-managersoverleg en het 
clustercoördinatorenoverleg die door de opleidingsdirecteur worden geleid.  
 
De OC en de Facultaire Studentenraad hebben verschillende taken; de OC heeft  adviesrecht op 
onderdelen van de Onderwijs en Examen Reglement waar de FSR instemmingsrecht op heeft en 
andersom. De OC nodigt de FSR steeds uit als toehoorder bij de reguliere vergaderingen waar ook de 
opleidingsdirecteur aanwezig is en informeert de FSR over agendering en besluitvorming via email en, 
zo nodig, overleg tussen de voorzitters. 
 
Een advies van de OC is krachtig, omdat studenten en docenten gezamenlijk een standpunt hebben 
gevormd over de opleiding of een aspect daarvan. De OC doet uitspraken over de onderwijskwaliteit, 
agendeert onderwerpen bij de opleidingsdirecteur of bij de Directeur Onderwijs, en kan als klankbord 
functioneren voor het Onderwijs Management Team.  
De OC treedt op als een adviseur met betrekking tot de kwaliteit van het curriculum, van de monitoring 
van kwaliteit en van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen die de kwaliteit van het onderwijs kunnen 



verbeteren. De opleidingsdirecteur wordt bij de reguliere vergaderingen uitgenodigd en bespreekt dan 
nieuwe ontwikkelingen en adviesaanvragen met de OC-leden.  
 
De OC bespreekt haar adviezen met de opleidingsdirecteur en houdt een vinger aan de pols wat betreft 
de implementatie van de adviezen. Behalve de opleidingsdirecteur zijn ook de afdeling O&S, de FSR en 
studievereniging Curius als toehoorders aanwezig. Als zodanig biedt het OC een breed forum voor 
discussie en snelle besluitvorming. 
 
De OC houdt regelmatig contact met de andere opleidingscommissies, de Examencommissie en de 
Directeur Onderwijs. 

 

Werkwijze in 2019-2020 

De werkwijze in het academische jaar 2019-2020 was zoveel mogelijk conform huishoudelijk reglement 
en de voorraadagenda die in oktober was vastgesteld. Het gehele jaar heeft het gesprek centraal 
gestaan: discussies tussen studenten en docenten, dialoog tussen commissie en opleidingsdirecteur, 
met inbreng van de onderwijsadviseur en toehorende Curius en de FSR. De OC heeft concept-besluiten 
en adviezen steeds mondeling besproken met de opleidingsdirecteur. Adviezen en besluiten werden 
steeds voorbereid door een student en docent samen. 
 
Agenda’s, notulen, besluiten en adviezen zijn toegankelijk gemaakt voor leden en agendaleden via email 
en opgeslagen op de U:schijf van de faculteit. Sharepoint is niet gebruikt. De faculteit heeft de OC 
ondersteund door uren van de secretaris te vergoeden en RAS-maanden ter beschikking te stellen aan 
de student-leden.  
 
De OC heeft in juli ingestemd met de versie van de OER die toen beschikbaar was (besluit voorbereid 
door Scholten, Aydin). In dat kader heeft de OC aandacht gevraagd voor enkele wijzigingen die nodig 
waren ivm (toen nog) onzekere plannen om in september opnieuw online onderwijs en online 
tentaminering te faciliteren. In augustus werd gevraagd om met een aantal alsnog gewijzigde 
artikelen in te stemmen en dit overleg heeft de voorzitter per email georganiseerd (2 docent-leden 
en 2 student-leden stemden in, overige leden hebben niet gereageerd). 
 
De ‘Corona-maatregelen’ en grootscheepse omschakeling naar digitaal onderwijs en online 
tentamineren (vanaf 13 maart 20200 heeft veel aandacht gevraagd van O&S en opleidingsdirecteur 
in het tweede deel van het studiejaar. Dientengevolge is het proces ‘midterm-review,’ een van de 
onderwerpen op de voorraadagenda van de OC, tijdelijk gestopt.  
 
De OC heeft elk kwartaal de resultaten van de EVASYS enquêtes bestudeerd en haar bevindingen 
besproken met de opleidingsdirecteur (zie notulen; Botman, Kooijman/Auping). In deze gesprekken is 
ook abrupte switch naar digitaal onderwijs en digitaal examineren en de communicatie hierover met 
studenten en docenten, uitgebreid besproken. In Q4 werden alle vakken online gegeven en online 
getentamineerd. Ondanks de omschakeling van on-campus naar online onderwijs waren de EVASYS-
resultaten van Q4 overwegend (zeer) positief. 

Bijeenkomsten 

In studiejaar 2019-2020 zijn de commissie en genodigden vijf keer bij elkaar gekomen in een reguliere 
vergadering. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data: 

 08-10-2019 

 16-12-2019 

 02-03-2020 

 11-05-2020 (online vergadering) 

 06-07-2020 (online vergadering) 



Kennismakingsgesprek nieuwe decaan faculteit TBM,  

[4 november 2019] De OC-TB heeft, samen met de andere OC-EPA/CoSEM/MoT/IE, kennis gemaakt met 
de decaan Aukje Hassoldt (van Enthoven, Ruijgh). De nieuwe decaan is en is per 1 oktober begonnen in 
deze functie. Het kennismakingsgesprek is door de OC als prettig en bovenal constructief ervaren.  

Advies t.a.v. onderwijskwaliteit I&C domein gericht aan de Decaan 
[December 2019] De OC heeft in december 2019 een advies geschreven aangaande het technische 
gehalte en onderwijskwaliteit van de vakken in het I&C domein. In het advies constateert de OC 
geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs in de I&C – domeinvakken al enkele jaren een 
punt van zorg is en dat de gewenste verbetering uitblijft. Hiervoor baseerde de OC zich bijvoorbeeld 
op de resultaten van de EVASYS – enquête en op een discussie met een brede groep studenten over 
het technische gehalte in het betreffende domein. In het advies vraagt de OC-TB om een concreet 
plan mbt versterken van de onderwijskwaliteit. Het concept advies heeft de OC besproken met de 
opleidingsdirecteur en de directeur onderwijs [07 januari 2020; Aydin, Ruijgh].  De OC heeft het 
advies ook mondeling toegelicht in een overleg dat door de voorzitter van de afdeling EES werd 
georganiseerd om een verbeterplan te initiëren (31 januari 2020, Ruijgh] 

Adviezent.a.v. aanpassen TB-curriculum 
De OC heeft positief ingestemd met een voorstel om de modelleer-leerlijn in het 2e jaar aan te passen 
na overleg met opleidingsdirecteur over de volgorde waarin de vakken in het 2e jaar konden worden 
aangeboden [januari 20202].De OC heeft meegedacht over andere wijzigingen in het curriculum, m.n. 
de introductie van een nieuw vak ‘veiligheid en ethiek’ en daarmee samenhangende aanpassingen in de 
bestuurskunde-leerlijn. Om hier goed over mee te kunnen denken is ook door de cluster manager van 
de bestuurs-leerlijn, Haiko van der Voort een presentatie gegeven aan de OC. Om tijdens deze 
presentatie verschillende onduidelijkheden en vragen te bespreken om vervolgens het dialoog centraal 
te stellen. Het traject van niet afgerond omdat informatie voer de invulling van de nieuwe en aangepaste 
vakken ontbrak [januari-juli 2020]. 

Advies t.a.v. Artikel 12a in de OER 2020-2021 
De OC heeft advies uitgebracht over Artikel 12a van de OER over een proces van vooraanmelden, 
namelijk om deze nieuwe procedure in de OER te verhelderen en te stroomlijnen en ook maatregelen 
te treffen om vertraging van besluitvorming mbt toelating tot vakken te voorkomen [juli 2019] 

Instemmingsbesluit OER 2020-2021 
[6 juli 2019] De OC heeft ingestemd met het vaststellen van de OER 2020-2021, op basis van versie 
OER 2020 – 2021 BSc TB versie 03 inclusief addendum Covid 19, voor zover het de artikelen betreft 
waarvoor de OC instemmingsrecht heeft. 
[Augustus 2020] Een laatste wijziging in de OER aan het einde van het jaar zorgde ervoor dat de OC 
nogmaals moest instemmen met de OER maar dan met de bijbehorende wijzigingen. De OC heeft 
ingestemd met het vaststellen van de OER 2020-2021,  op basis van versie OER 2020 – 2021 BSc versie 
03 definitief voor zover het de artikelen betreft waarvoor de OC instemmingsrecht heeft.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2020 
 
 
 
 
 
Tineke Ruijgh (vz)      Dennis Botman (secr) 


