Plan van aanpak Actualisering Studentenstatuut
UR-vergadering juni 2010
Instellingen zijn krachtens de WHW gehouden aan het publiceren van een Studentenstatuut.
De WHW stelt:

Artikel 7.59. Studentenstatuut
1. Het instellingsbestuur stelt het studentenstatuut vast en maakt dit bekend.
2. Het instellingsbestuur reikt aan iedere student bij de eerste inschrijving voor een opleiding
het studentenstatuut uit. Indien noodzakelijk reikt het instellingsbestuur ook bij inschrijving
voor een volgend studiejaar het studentenstatuut uit.
3. Het studentenstatuut omvat een opleidingsspecifiek deel en een instellingsspecifiek deel.
4. Het opleidingsspecifiek deel bevat in elk geval:
a. een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die de student
door de instelling worden aangeboden, waaronder in ieder geval worden begrepen:
1 informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
2 de studentenvoorzieningen, en
3 de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding,
b. de vastgestelde onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, eerste lid, en
c. een beschrijving van procedures die in aanvulling op de procedures, bedoeld in het
vijfde lid onder b ten 2°, op de opleiding van toepassing zijn.
5. Het instellingsspecifiek deel bevat in elk geval:
a. een beschrijving van de rechten en verplichtingen van de studenten, voortvloeiende uit
het bepaalde bij of krachtens de wet, en
b. een overzicht van de regelingen die beogen de rechten van studenten te beschermen,
waarin worden opgenomen:
1 een beschrijving van de procedures voor bezwaar en beroep binnen de instelling,
alsmede van de beroepsrechten die kunnen worden ontleend aan deze wet en
andere wettelijke regelingen, en
2 een beschrijving van aanvullende procedures ter bescherming van de rechten van
studenten die door het instellingsbestuur worden getroffen.

Aanleiding
Het bestaande instellingsdeel van het Studentenstatuut is een document dat door de jaren
gegroeid is tot een lijvig boekwerk, dat informatie geeft of rechten, plichten en regelingen,
variërend van laptopvoorzieningen tot het recht op uniforme studielast.
Belangrijker is dat het document niet in alle gevallen expliciet is over de geldigheid van
regelingen voor verschillende groepen studenten. Met het meer divers worden van de
studentenpopulatie is het van belang hier duidelijkheid te creëren. Dat werd gevoelig duidelijk
bij de fusie met ITC, waar het statuut ook voor moet gaan gelden. Maar ook zonder ITC was
dit punt spoedig bereikt. De UT trekt zelf steeds meer buitenlandse studenten. Met nietbekostigde maar wel geaccrediteerde en geregistreerde opleidingen als MEEM en op korte
termijn waarschijnlijk de MRM ontstaan er groepen studenten waarvoor rechten en plichten
niet eenduidig zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt in zekere zin voor promovendi, in het bijzonder
diegenen die iet als AIO aan de instelling zijn verbonden.

Het vigerend statuut is hier te vinden:
http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/studentenstatuut/
Aan de UR is in december 2009 toegezegd dat geprobeerd zou worden een nieuw student in
werking te hebben voor de per 1 september 2010. De operatie bleek echter aanzienlijk
complexer dan destijds voorzien.
Uit een risicoanalyse op het bestaande statuut blijkt dat er geen acute noodzaak tot
herziening is. Bij de ‘zware’ regelingen is expliciet duidelijk dat ze enkel betrekking hebben op
studenten die studiefinancieringgerechtigd zijn en staan ingeschreven voor bekostigde
opleidingen (voorheen de ‘reguliere student’; we stellen voor afscheid te nemen van dat
begrip).
Het streven is niettemin per 1 januari 2011 een nieuw statuut in werking te hebben dat
duidelijkheid verschaft over rechten en plichten voor iedereen die formeel geregistreerd staat
als student aan deze universiteit. Het uitgangspunt daarbij is dat studenten zoveel mogelijk
dezelfde rechten en plichten hebben, onafhankelijk van herkomst of opleidingstype.

Aanpak
De aanpak om tot een nieuw statuut te komen bestaat uit een aantal delen:
1. identificatie van:
a. relevante types studenten
b. relevante types opleidingen
c. combinaties van types studenten en types opleidingen in mogelijke
inschrijfvormen
2. uitkleden van bestaand statuut tot enkel de noodzakelijke bepalingen
(overige onderdelen zijn gewone informatie en krijgen een nieuwe plek op de
website)
3. per overgebleven bepaling, met het oog op alle mogelijke inschrijfvormen, bepalen of
deze
a. ongewijzigd (of met kleine toevoeging) kan worden overgenomen
b. er uitzonderingsbepalingen moet worden toegevoegd
c. de bepaling herzien moet worden, al dan niet door verplaatsing naar
opleidingsspecifieke statuten
4. vaststellen nieuw statuut en publicatie in Nederlands en Engels
Om een beeld te geven van de complexiteit: we werken met 6 types studenten (combinaties
van nationaliteiten en financieringsrechten) en 4 types opleidingen, wat leidt tot 24 mogelijke
inschrijfvormen.
In veel gevallen zal in de bepalingen enkel een technische wijziging nodig zijn. In sommige
gevallen moeten echter principiële keuzes gemaakt worden die ook belangrijke financiële
consequenties kunnen hebben. Regelingen voor studievertraging door activisme zijn nu
bijvoorbeeld niet voor elke student toegankelijk.

Stand van zaken
De commissie werkt thans aan stap 3 van bovengenoemde aanpak. De principiële punten
worden in kaart gebracht en waar nodig worden consequenties van bepaalde keuzes
doorgerekend. Het is vervolgens aan het College om hier keuzes te maken.

