Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Aan het College van Bestuur

Postbus 217
7500 AE Enschede
www.utwente.nl

uw kenmerk
ons kenmerk
datum
bijlage(n)
cc.
onderwerp

UR 11 - 190
10 juni 2011

telefoon
fax
e-mail

053 - 489 2027
j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Studentenstatuut

Geacht College van Bestuur,
Na in april een advies over de voorgenomen wijzigingen in het studentenstatuut te hebben
gegeven heeft de URaad nu het totaal gewijzigde statuut ter instemming ontvangen.
Het nieuwe studentenstatuut is beduidend korter geworden, mede door de verwijzing naar
onderliggende regelingen die online geplaatst worden. Deze regelingen behoren vanaf nu niet
meer tot het statuut, maar hebben wel dezelfde rechtsgeldigheid behouden. De
medezeggenschap houdt over al deze regelingen en het studentenstatuut de zelfde rechten.
In het nieuwe statuut blijft de regeling afstudeersteun bestaan, deze zal naar aanleiding van de
landelijke ontwikkelen worden herzien. Hierbij wordt vooral gedacht aan het instellen van deze
regeling voor studenten binnen de nominale studieduur. Aangezien er nog geen initiatief ligt
voor nieuw beleid op de studiebeurs voor masterstudenten zal deze regeling nog niet veranderd
worden en is er nog geen visie beschikbaar over activisme binnen de universiteit Twente.
Het ontbreken van die visie maakt het lastig om het afschaffen van de STAN-regeling te kunnen
steunen. De URaad is van mening dat activisme voor iedereen een vrije keuze is, ongeacht de
fase en jaargang van studie. De URaad ziet in dat afstudeersteun aan langstudeerders een
ongewenst beeld kan uitgeven, maar zou niet de afstudeersteun voor niet beursgerechtigden
hierom afschaffen en naar een andere regeling zoeken.
In de interne vergadering is onderstaand conceptbesluit geformuleerd.
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.
Conceptbesluit:
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het Instellingsspecifiek deel studentenstatuut (UR 11-159) met begeleidende brief;
- De artikelen waar naar verwezen wordt;
- De brief van de Student Union van maart 2011 (SU 11-009);
gehoord:
- De toelichting in de commissie OOS;
- De beraadslagingen;
overwegende dat:
- Het studentenstatuut een stuk handzamer is dan voorheen;

-

Alle artikelen en afgeleide regelingen heroverwogen zijn en de hernieuwing van de
indeling van het statuut geen gevolgen heeft voor de medezeggenschap op deze
punten;
- Het een ongewenst beeld kan geven dat er afstudeersteun verkregen kan worden als
de student een langstudeerder is;
- Studenten zelf moeten kunnen kiezen voor activisme en er geen verschil tussen
studenten moet ontstaan m.b.t. vergoeding van dit activisme;
- Oudere studenten met meer ervaring van groot belang zijn voor de Universiteit Twente
en voor de verenigingen die binnen de Universiteit Twente gerund worden;
- De Universiteit Twente hen wil ondersteunen in hun ontwikkeling, ook naast de
academische vaardigheden die door het onderwijs geboden worden.
gehoord de toezegging dat:
- De URaad instemming houdt op alle artikelen en afgeleide regelingen waar in het
Studentenstatuut naar verwezen wordt;
- De STAN-regeling vooralsnog behouden blijft in het nieuwe Studentenstatuut en deze
volgend jaar heroverwogen wordt aan de hand van een visie op activisme;
- Er in november 2011 een visie op activisme van de Universiteit Twente bij de URaad ter
instemming voorligt.
besluit:
- In te stemmen met het gewijzigde instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

