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Inhoud presentatie 

• Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs 

• Aanleiding voor veranderingen 

• Uitgangspunten van Bachelor College op niveau van 

1. de universiteit 

2. de bacheloropleidingen 

3. de docenten 

4. en de studenten 

• Wanneer succesvol? 
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1. De maatschappelijke uitdagingen van 

morgen vragen om  

• meer ingenieurs en  

• meer verschillende typen ingenieurs.  

2. Echter, marktaandeel TU/e daalt 

3. Bovendien lage rendementen 

Aanleiding 1: Analyse Taskforce 2011 

 



Aanleiding 2: Ambitie TU/e 

Aansluiting houden met vraag arbeidsmarkt 

• Opleiden “IngenieurS van de toekomst” 

• Grotere en meer gevarieerde instroom 1200-1700 (2020) 

• Hogere rendementen 35  70% 

• Meer vrouwelijke studenten 

• Diversificatie in onderwijsaanbod 
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Aanleiding 3: 

Eenzijdige instroom 
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BètaMentality-verdeling onder VWO-scholieren: 

 

Bron: Motivaction, onderzoeksbureau BètaMentality model  i.o.v. 

Platform Bèta techniek 

TU/e instroom  



Grootste onderwijsvernieuwing in 55 jaar 
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Niveaus veranderingen 

1. Universiteit 

2. Opleidingen 

3. Docent 

4. Student 
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1: TU/e Bachelor College 

Uitgangspunten 

• Aantrekkelijke programma’s voor alle typen Bèta‘s: 

• grote keuzeruimte  

• thematische keuzepakketten 

• nieuwe majoren 

• Van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs 

• Studenten binden en boeien 

• Maatregelen om studeerbaarheid van de 

programma’s te verbeteren 
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1: Instroom substantieel vergroten door: 

• Aansluiten op belevingswereld scholieren 

• Naamsbekendheid en imago TU/e verbeteren 

• Beam your Dream 
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1: TU/e Bacheloropleidingen:  

4 componenten 
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wiskunde

natuurwetenschappen

engineering (modelleren)

ontwerpen

user, society, enterprise (USE)

professionele vaardigheden 
(communiceren, samenwerken, 
reflecteren)

1: Gemeenschappelijke basis:  

6 dimensies van een ingenieur (30 SP) 
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 Basisvakken worden gedeeld met 

meerdere opleidingen 



1: USE: drie alfa/gamma perspectieven 

op technologie 

• User perspectief: de interactie tussen individuele 

gebruikers en de technologie 

• Society perspectief: aggregatieniveau van de 

samenleving 

• Enterprise perspectief: gericht op vernieuwing van 

producten, diensten en productieprocessen 



2: Majoren 

• Automotive 

• Biomedische Technologie 

• Bouwkunde 

• Electrical Engineering 

• Industrial Design 

• Medische Wetenschappen en Technologie 

• Psychology and Technologie 

• Scheikundige Technologie 

• Software Science 

• Sustainable Innovation 

• Technische Bedrijfskunde 

• Technische Natuurkunde 

• Technische Wiskunde 

• Web science  

• Werktuigbouwkunde 
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2: Keuzeruimte 

• The liberation of light 

• Multiscale control in manufacturing systems 

• Ontwerp slimmer stadsvervoer in de Brainport 

• The science of sound and music 

• Effectief experimenteren 

• Design for games and play 

• De zelfdenkende pil 

• Information security engineering 

• Sports, technology and behavior  
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3: Docent 

• Grotere en minder onderwijseenheden naast elkaar 

(3x5 SP) -> alle vakken opnieuw ontwerpen! 

• Onderwijs ontwerpen vanuit de student -> 

afwisseling in opdrachten, werkvormen en toetsing 

• Meer uren zelfstudie: passende opdrachten en 

activerende werkvormen 

• Toetsing: tussentijds als feedback; compensatoir per 

onderwijseenheid 

• Meerdere toetsen per onderwijseenheid en spreiding 

tentamens -> spreiden werkdruk, eerder aan het 

werk, concurrentie verminderen 
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3/4: Coaching 

• Startgesprekken (persoonlijke kennismaking) om 

student en opleiding te matchen 

• Coachen op professionele identiteit (IngenieurS van 

de toekomst) en van daaruit op keuzeproces  

• Versterkt motivatie en commitment van studenten 

• En vergroot hun studiesucces 
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3: Implementatie 

• Vorming docententeams 

• Onderwijscolloquia 

• Wiki-achtige omgeving (uitwisseling best practices) 

• Professionaliseringsactiviteiten 
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4: Studenten: cultuuromslag 

• Eigen verantwoordelijkheid / initiatief 

• Het beste uit jezelf halen 

• Gáán voor je eigen ambities 

• Inschrijven = meedoen = afronden 
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Wanneer succesvol? 

• Doelstellingen TU/e 2020 behaald 

• Tussentijds kwantitatief: 

• Stijging instroom (aantal en variatie) 

• Daling uitval 

• Stijging rendement op vakniveau 

• Tussentijds kwalitatief: 

• Echt andere vakken 

• Meer vraaggericht 

• Andere studiehouding  
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