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Alle besproken stukken zijn hier te downloaden
Tijdens de eerste overlegvergadering van 2012 is met het college
gesproken over het instellingsbreed invoeren van het BSA, de
visie van het CvB op activisme, het instellen van een Numerus
Fixus bij Creative Technology en het Hoofdlijnenakkoord VSNU
– Min. OCW.
Van een aantal van deze punten volgt onderstaand een
verslag. Tot slot vraagt de raad in deze brief aandacht voor de
komende kandidaatstelling en verkiezingen voor leden van de
Universiteitsraad.

Studenten en Nevenactiviteiten
Het CvB is voornemens om de beschikbare gelden voor
het profileringsfonds bij te stellen (lees: studierendement
verhogen en financiële bezuiniging) en kwam daarom aan de
hand van een visiestuk op activisme (nevenactiviteiten) met
een proeve voor een nieuwe systematiek afstudeersteun.
De URaad ziet de visie en de voorbeelden van een mogelijke
regeling los van elkaar waarbij in deze cyclus eerst een advies
over de visie wordt gegeven en vervolgens de uitwerking t.z.t.
ter instemming wordt voorgelegd aan de raad.
De URaad heeft na enige discussie positief geadviseerd
over de visie die uit drie hoofdpunten bestaat. Ten
eerste: de nevenactiviteiten vormen een aanvulling
op het onderwijsprogramma. Basisstandpunt hierin is
dat een student in principe 40 uur per week aan zijn of
haar studie besteedt. Keuzes en verantwoordelijkheid
over studieprestaties liggen primair bij de student, waar
aanvullende academische en persoonlijke vorming ook
onder vallen. Ten tweede: nevenactiviteiten zijn zeker in het
belang voor de academische en persoonlijke vorming van
de student, waarbij de UT studenten ook zal stimuleren om
nevenactiviteiten te ontplooien. Ten derde: de UT zal ook
nevenactiviteiten faciliteren - en onder voorwaarden financiële
ondersteuning beschikbaar stellen - die bijdragen aan de
studentenvoorzieningen en de profilering van de UT. Hierbij is
een belangrijke randvoorwaarde dat de nevenactiviteiten niet
tot bovenmatige studievertraging mogen leiden.
Betreffende de proeve van de mogelijke nieuwe regeling
heeft de URaad gevraagd om aanscherping in de uiteindelijke
uitwerking. Bij veel punten in deze proeve lag er veel
onduidelijkheid bij de URaad, waardoor de URaad ook geen
standpunt kon innemen. Zo worden er drie categorieën
beschreven van nevenactiviteiten waarin onderscheid is
gemaakt tussen nevenactiviteiten waar geen vertraging
voor hoeft worden opgelopen, nevenactiviteiten waar wel
vertraging voor kan worden opgelopen en vertragende
nevenactiviteiten met een hoge profilering voor de UT. Hierbij
was er bij de URaad vooral onduidelijkheid over het verschil
tussen de tweede en derde categorie. Daarnaast zou er sprake
zijn van een financiële tegemoetkoming in de vorm van een
deels voorwaardelijke beloning. Studenten uit de tweede
categorie moeten een deel van hun studiepunten halen in
een bestuursjaar voordat ze de volledige beloning krijgen.
Ook hier zette de URaad vraagtekens bij, het klinkt wrang

om een instrument wat in den beginne bedoeld is als een
compensatie voor opgelopen vertraging in te zetten op basis
van studievoortgang.
De volledige uitwerking van
een mogelijke regeling zal
naar verwachting besproken
worden in de april-cyclus en
uiteindelijk behandeld op de
overlegvergadering van 16
mei 2012. De regeling zou
september 2012 in moeten
gaan.
Reageren? Mail naar:
o.m.escobosabosman@
student.utwente.nl

Instemming instellingsbreed BSA
In deze cyclus legde het college het voorgenomen besluit
Instellingsbreed Bindend studieadvies ter instemming voor
aan de URaad. Dit besluit houdt in dat de huidige BSA-richtlijn
wordt aangevuld met een norm van 45EC. De URaad heeft,
na een aantal toezeggingen door het college, ingestemd. De
URaad overwoog onder andere dat het BSA binnen de huidige
pilotopleidingen TN, ST en CW positieve resultaten oplevert
en dat een BSA van 45 EC beter aansluit bij de maatregelen,
ons door de overheid opgelegd (langstudeerdersnorm van
45 EC per jaar gemiddeld). Verder zal de aanscherping van
een norm de regeling gevoeliger maken voor procedures
en ook het aantal verzoeken tot toetsing van bijzondere
omstandigheden zal toenemen. Tot slot zal de noodzaak tot
goede begeleiding, die er natuurlijk altijd al was, tóch, zowel
kwalitatief als kwantitatief, een extra accent krijgen.
Bovenstaande overwegingen zijn in de overlegvergadering
gewisseld met het college, dat naar aanleiding daarvan de
volgende toezeggingen deed. Het college zegde toe om te
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controleren dat de studiebegeleiding per 1 september 2012
kwalitatief en kwantitatief op orde is bij de deelnemende
opleidingen, met als uitgangspunt het niveau van de huidige
pilotopleidingen. In het verlengde daarvan zal er op worden
toegezien dat de BSA-commissie op haar (groeiende) taak
berekend zal blijven. Verder zijn er opleidingen die pas een jaar
later aansluiten bij dit BSA, vanwege de non-match met het
curriculum. Het gaat daarbij om
WB, CreaTe, CiT, en IBA. Het
CvB gaat bij deze opleidingen
de exacte redenen van het nietinvoeren per 1 september 2012,
nader afwegen. De bevindingen
zullen aan de URaad worden
voorgelegd. Tot slot zal de
aangepaste richtlijn BSA na 1
jaar geëvalueerd worden.
Reageren? Mail naar:
g.w.brinkman@utwente.nl

Verkiezingen
De verkiezingen voor de Universiteitsraad zijn weer in
aantocht, dit jaar zowel voor studenten als personeelsleden.
De kandidaatstelling is op 18 april 2012 en het stemmen vindt
plaats in de week van 4 juni tot en met 8 juni 2012.
Als je overweegt je kandidaat te stellen, neem dan contact
op met de griffie van de Universiteitsraad of de zittende
partijen om te informeren naar actuele thema’s en zaken als
vergadertijdstippen en eventuele compensatie die je eenheid
krijgt voor je medezeggenschapswerk.
Zie ook onze website voor verdere informatie:
www.utwente.nl/uraad
Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt
ontvangen, mail dit dan aan: info@uraad.utwente.nl

