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Geacht College, 
 
Door middel van deze brief bevestig ik dat de opleiding Onderwijskunde bij de start van het collegejaar 
2011-2012 aan de randvoorwaarden zal voldoen zoals geformuleerd in de ‘Richtlijn Bindend Studieadvies 
Universiteit Twente’. Wij werken al een aantal jaar met een goed draaiend systeem van docentmentoren. 
Dit systeem zal –waar nodig- verder worden geformaliseerd.  
In de bijlage bij deze brief vindt u, ter informatie, per deelartikel (2-4) uit de ‘Richtlijn Bindend Studieadvies 
Universiteit Twente’ uitgewerkt in hoeverre het betreffende artikel reeds van kracht is in onze huidige 
procedure of wat wij ter voorbereiding daarop voor het komend collegejaar nog zullen uitvoeren.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Irene Visscher-Voerman 
Opleidingsdirecteur OWK/EST 
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2.1 De studiebegeleiding in de bacheloropleiding wordt beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. 
2.2a In de huidige procedure maakt een docentmentor in de maand september kennis met de studenten. Deze 

datum zullen we blijven hanteren.  
2.2b Iedere student krijgt vanaf heden – bij zijn/haar aanmeldingspakket - een brief waarin staat aangegeven dat 

de opleiding een BSA hanteert, met de eindnorm en de melding dat er twee keer een tussentijds 
studieadvies wordt uitgebracht. 
Tijdens het kennismakingsgesprek (in september) zullen we de tussentijdse normen, zoals verwoord in dit 
artikel, in briefvorm aan de student overhandigen. 

2.2c Er is reeds een eerstejaars mentoraat, waarin de docenten onder aansturing van de studieadviseur, de 
genoemde taken uitvoeren.  

2.2d In de brief die tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgereikt wordt vermeld dat de student mogelijk om 
een aangepast studieplan kan verzoeken. 

2.2e Bij onderwijskunde zijn er voor medio januari 4 tentamens 
2.2f Wij kiezen er voor om de huidige werkwijze voort te zetten waarin de student eind november, nadat de 

cijfers van kwartiel 1 bekend zijn, op te roepen voor een gesprek, mede omdat op 25 januari geen 
aanvullende examenresultaten bekend zullen zijn.  
De opleiding onderwijskunde kent geen deeltijdstudenten 

2.2g We zullen de huidige brief, waarin het studieadvies nog vrijblijvend van aard is, aanpassen naar een 
bindende vorm en van normen voorzien.  

2.2h Het uitbrengen van een tweede studieadvies is een extra activiteit t.o.v. ons huidige mentorsysteem. Het 
verdient onze voorkeur om dit tweede advies reeds uit te brengen na het derde kwartiel, omdat studenten 
dan zowel eventuele hertentamens van het 3e kwartiel als vakken uit het vierde kwartiel hebben. Ze hebben 
dan nog echt de mogelijkheid om iets te verbeteren. Uitbrengen van dit advies kort voor de laatste 
hertentamens zet niet zoveel zoden meer aan de dijk.  

2.2i Voor die studenten die een negatief advies hebben gekregen (zoals bedoeld bij 2.2h) zal de studieadviseur 
hen oproepen voor een gesprek. 

2.2j Deze brief past bij de huidige werkwijze, zal alleen een formeler en strikter karakter krijgen, en uiterlijk 31 
augustus worden uitgebracht. 

3.1 In het huidige systeem houdt de docentmentor een dossier bij. In de nieuwe situatie zal de studieadviseur 
een afschrift van de documenten krijgen zodat ook op een centrale plek van iedere student een dossier 
wordt opgebouwd.  

3.2 In de brief aan de student (bij kennismakingsgesprek) zullen we de student hier op wijzen 
3.3 Idem 
3.4 Idem 
4.1b Er zullen geen aanvullende eisen worden gesteld in de OER 
4.7 Dit opleidingsadvies is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de student. In ieder geval zal de 

student ook worden verwezen naar het studiekeuzespreekuur (Rode Balie).  
4.8 De brieven zullen worden ondertekend door de examencommissie. In de planning voor de 

examencommissie zullen vergaderingen gepland worden kort voordat de brieven verstuurd moeten worden.  
  
 
 
 
 


