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Stand van zaken herziening instellingsspecifiek studentenstatuut UT

Geacht college,
De Universiteitsraad heeft uw adviesvraag met betrekking tot de herziening van het
instellingsspecifiek studentenstatuut UT ontvangen (vanaf nu genoemd: studentenstatuut). In
deze adviesvraag wordt nog niet het studentenstatuut zelf voorgelegd, maar de bestuurlijke
voornemens die uitwerking krijgen in het studentenstatuut. De Universiteitsraad is blij dat er
eindelijk zicht is op één studentenstatuut voor de gehele UT. In de gestuurde brief staat
beschreven welke stappen er worden gevolgd om tot het nieuwe studentenstatuut te komen. De
Universiteitsraad vindt het prettig dat de verschillende stappen beschreven zijn maar mist in de
bestuurlijke voornemens vaak de motivatie van de keuze. Vooral het voornemen met betrekking
tot het afschaffen van de financiële regelingen voor niet-beursgerechtigden lijkt op dit moment
nog onvoldoende doordacht en uitgewerkt.
De Universiteitsraad hoopt dat de gegeven adviezen meegenomen worden bij het schrijven van
het definitieve studentenstatuut dat ter instemming aan de Universiteitsraad zal worden
voorgelegd.
CONCEPT-ADVIES
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het document Stand van Zaken herziening instellingsspecifiek Studentenstatuut UT
(kenmerk: UR11-085);
gehoord:
- Het overleg in de commissie OOS op 16 maart 2011;
- Het overleg in de interne vergadering op 23 maart 2011;
overwegende dat:
1. De voornemens van het kabinet betreffende de langstudeerdersregeling nog niet nader
gespecificeerd of bekrachtigd zijn door de Tweede, dan wel Eerste Kamer;
2. De vorm van invoering van de langstudeerdersregeling daarmee nog geen helderheid
verschaft;
3. De voornemens van het kabinet betreffende het afschaffen van de prestatiebeurs in de
masters nog niet bekrachtigd zijn door de Tweede, dan wel Eerste Kamer en het
daardoor onduidelijk is of de prestatiebeurs in de master blijft bestaan of zal verdwijnen
per september 2012;
4. Activisme niet afhankelijk hoort te zijn van de prestatiebeurs gerechtigdheid van de
student maar van de richtlijnen en visie die de universiteit hier zelf op heeft;
5. De universiteit een zorgplicht heeft met betrekking tot alle studenten dus ook de
internationale studenten en de studenten van het ITC;
6. Het ITC een andere organisatie en bekostigingsstructuur heeft en daarom in een aantal
regelingen een uitzonderingspositie bekleedt;

7. De UT een internationale universiteit wil zijn en daarom ook begeleiding moet bieden
die bij deze ambitie past;
8. Er op dit moment een ongelijke situatie ontstaat doordat de RAVIS regeling geen
beperking kent omdat er hier geen sprake is van (niet)beursgerechtigde studenten;
9. Er in de ondersteunende diensten van de UT voldoende personele bezetting aanwezig
moet zijn om begeleiding en informatie aan niet-Nederlandse studenten te bieden;
10. De financiële regelingen voor medezeggenschap op de universiteit, universiteitsbreed
georganiseerd moeten zijn om iedere student gelijke kansen op deelname te geven;
11. De UT te allen tijde een studeerbaar programma aan moet bieden aan de studenten
van de UT zoals vastgesteld in de WHW;
12. De bovenwettelijke UT-regeling voor een niet studeerbaar programma komt te
vervallen;
13. Studenten via de CVA een procedure kunnen starten indien zij vinden dat er sprake is
van een onstudeerbaar programma;
14. De regeling flexibele propedeuse op dit moment weinig gebruikt wordt en niet past bij
de gedachte van het nieuwe onderwijsmodel;
adviseert:
1. Een regeling afstudeersteun voor de medezeggenschap op het ITC op te nemen in het
herziene Studentenstatuut;
2. Het verlenen van afstudeersteun niet te baseren op het wel of niet krijgen van een
prestatiebeurs, maar op de visie van de universiteit m.b.t. activisme en deze visie aan
de Universiteitsraad aan te bieden op het moment dat het studentenstatuut ter
instemming wordt voorgelegd;
3. Met de instemmingsvraag van het studentenstatuut een voorstel op te nemen waarin de
visie met betrekking tot de duur van activisme van de student beschreven is;
4. De regeling procedure “individuele aanpassingen” t.b.v. studentenactivisme niet te
beperken voor studenten die onder de prestatiebeurs vallen, maar te baseren op de
visie die de universiteit heeft m.b.t. activisme;
5. De wijze waarop de afstudeersteun al dan niet gekoppeld wordt aan de prestatiebeurs
niet eerder wordt bepaald en ter instemming wordt voorgelegd aan de URaad dan het
moment dat de definitieve inhoud van de regeringsplannen bekend is;
6. De RAVIS-regeling aan te passen zodat hierdoor geen rechtsongelijkheid tussen
Nederlandse en internationale studenten ontstaat;
7. Met de instemmingsvraag van het studentenstatuut met een voorstel te komen waarin
beschreven staat op welke manier de Engelstaligheid van de studentenbegeleiding en
het klachtenloket gewaarborgd wordt;
8. De voorzieningen studentendecaan en –psycholoog toegankelijk te laten zijn voor alle
studenten behalve bijvakstudenten;
9. Het centrale klachtenloket voor alle studenten toegankelijk te laten zijn;
10. Het noodfonds toegankelijk te maken voor alle studenten behalve bijvakstudenten;
11. Het medisch sociaal noodfonds toegankelijk te maken voor alle studenten behalve
bijvakstudenten;
12. De regeling flexibele propedeuse af te schaffen;
13. De regeling Ondersteuning Topsporters en Topcultuur open te stellen voor alle
studenten behalve bijvakstudenten;
14. De regeling aanvullende vergoeding bij onvoldoende studeerbaarheid af te schaffen;
15. De regeling PC privé te handhaven en open te stellen voor de regulier ingeschreven
BA/MA studenten en de hoogte van de renteloze lening naar € 1000,- te verlagen.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

