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Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 15 december

Geacht college,
In de interne vergadering van 1 december 2010 heeft de Universiteitsraad onderstaande
rondvraagpunten geformuleerd. Graag ontvangt de raad voorafgaand aan de
overlegvergadering een schriftelijke reactie.
1.Excellente Studenten & Honoursprogramma
De universiteit zet zich in voor excellente studenten. Dit zijn studenten die bijzonder
gemotiveerd en getalenteerd zijn om hun studie te voltooien. Op dit moment zijn er hiervoor
verschillende voorzieningen in het bacheloronderwijs. Het Honoursprogramma is op dit moment
dé excellentiemogelijkheid voor bachelorstudenten.
In de afgelopen jaren is er een aantal Engelstalige bacheloropleidingen bijgekomen: Advanced
Technology, Creative Technology, International Business Administration. Naast de bestaande
opleiding European Studies waar Engels de voertaal is betekent dit dat 20% van de
bacheloropleidingen in het Engels gegeven worden. Deze opleidingen trekken daarmee veel
internationale studenten die op dit moment geen gebruik kunnen maken van het
Honoursprogramma. De Universiteitsraad heeft hierover de volgende vragen:
a. Erkent het College van Bestuur dat het Honoursprogramma voor iedere
bachelorstudent met uitstekende studieresultaten en motivatie toegankelijk moet zijn?
b. Op welke manier gaat het College van Bestuur waarborgen dat het Honoursprogramma
vanaf volgend collegejaar toegankelijk is voor iedere bachelorstudent ongeacht de
voertaal van de bachelor?
2. IND & Wet Modern Migratiebeleid
De wet modern migratiebeleid is in 2010 gewijzigd en gaat per 1 januari 2011 in. Hierin wordt
gesteld dat onderwijsinstellingen de voortgang van de studie van de student moeten monitoren
en deze gegevens moeten doorgeven aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De
buitenlandse student moet minimaal 50% van de nominale studielast (van het gedeelte) van het
studiejaar halen. Bij onvoldoende studievoortgang moet de onderwijsinstelling dit melden bij de
IND waarmee deze de verblijfsvergunning kan intrekken. De Universiteitsraad heeft hierover de
volgende vragen:
a. Is het College van Bestuur van mening dat het doorgeven en doorspelen van dergelijke
informatie inbreuk maakt op de privacy van de student?
b. Is het College van Bestuur voornemens om deze informatie door te geven aan de IND?
c. Op welke manier wordt activisme van internationale studenten meegenomen in de 50%
minimale studievoortgang?
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