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De gestelde kwestie is: Privacy Blackboard

" Franken heeft vernomen dat exact zichtbaar zou zijn hoe lang een student is ingelogd en
welke site-onderdelen zijn “bezocht”. Het CvB is zich hier niet van bewust en vindt dat er geen
inbreuk mag worden gedaan op de privacy van studenten. "
Antwoord is: Ja, dit klopt. Een docent kan via Course Statistics in principe per student een
overzicht opvragen van:
- hoe vaak de verschillende course-onderdelen zijn bezocht
- op welke dagen de student de course bekeken heeft
- frequentieverdeling van course bezoek per etmaal (gemiddeld over de ingevoerde periode)
- frequentieverdeling van course bezoek per weekdag (gemiddeld over de ingevoerde periode)
Als dit uitgeschakeld wordt, dan kun je in een course ook niet meer de overal
gebruikersstatistieken bekijken. Het is dus alles of niets.
Behalve dit, kunnen docenten in het Grade Center (resultaten) zien wanneer de student voor
het laatst ingelogd heeft. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dat uitgeschakeld kan
worden. Voor een docent kan dit overigens handig zijn om te bepalen of er studenten zijn die
zich wel ooit ingeschreven hebben, maar het vak niet echt volgen.

Vragen n.a.v. Evaluatie honoursprogramma:
1. Welke kosten zitten in de 2 ton (opbouw kosten)?
2. Welke afkomst hebben de deelnemende studenten, techniek of gamma (percentages)?
De afkomst van de deelnemende studenten aan het Hounours Programma is voor alle vier de
lichtingen tot nu toe identiek: 50% techniek en 50% maatschappijwetenschappen.
De opbouw van de kosten van het Honours Programma is voor 2010 als volgt:
Totaal onderwijs (aan cohorten van 14 studenten): K€ 94,2
Totaal organisatie: K€ 47,3 (bestaande uit k€ 30 coordinatie, k€ 3 student-assistenten, k€ 10
materiële kosten - vooral het jaarlijks verschijnende boek - en k€ 4,3 ondersteuning BOZ)
Totaal voor 2010 dus k€ 141,5

Het in eerdere stukken genoemde totale bedrag van k€ 200 is gebaseerd op een instroom van
25 studenten (capaciteit van het programma).

De UR heeft de volgende vragen gesteld:
1. Hoe garandeert het CvB het behalen van de doelstellingen van Route 14 omtrent
internationalisering?
2. Kan het CvB een overzicht geven van alle risico’s voor de internationalisering van de
UT en de internationale studenten aan de UT als
budgetten niet toegekend worden omdat de dienstdirecteur en/of decaan daar geen
prioriteit aangeeft?
3. Wat zijn de consequenties voor beurzen aan internationale studenten en/of UT
studenten voor studie of stage in het buitenland?
4. Tijdens de UR-CvB vergadering van 27 januari jl.: Onder hoofdstuk 13, op pagina 9,
regel 50 – het verzoek van Veenendaal om ook andere
internationaliseringbezuinigingen in de schriftelijke beantwoording mee te nemen.

De antwoorden:
1. Het CvB heeft middels route '14 internationalisering hoog op de agenda gezet. De
uitwerking van deze ambities heeft vorm gekregen in de internationaliseringsvisie die
reeds een eerste keer met de UR is besproken. Toegezegd is om hier een meerjaren
plan van aanpak bij aan te leveren waarin aandacht zal worden besteed aan de
prioritering van de activiteiten, maar ook aan de financiële consequenties. Het CvB zal
dit plan inclusief de financiering binnenkort bespreken waarna het met de UR zal
worden gedeeld. Duidelijk is al dat er voor het lopende budget jaar 2010 geen extra
middelen te verwachten zijn.
2. De basisvoorzieningen voor internationale studenten op de UT zijn ruim voldoende. Uit
verschillende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld International Student Barometer, blijkt de
UT prima te scoren t.o.v. haar voorzieningen. Er zijn momenteel geen indicaties dat
eenheden onder druk van de bezuinigen momenteel keuzes maken die afwijken van de
bestaande verplichtingen.
3. Er zijn geen consequenties voor inkomende studenten, de beschikbare beurzen blijven
stabiel. Uitgaande studenten maken gebruik van bestaande mobiliteitsregeling (TMF).
Bij stijgende aantallen moeten de uitgangspunten en de financiering in de loop van dit
jaar worden bijgesteld. Hier zal nog een uitgewerkt voorstel voor komen.
4. Er zijn geen andere internationaliseringsbezuinigingen.
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