
eve stukken voor agenda Universiteitsraad 

Overlegvergadering d.d. : 15 februari 2012 
Commissievergadering : 005, 25 januari 2012 
Agendapunt : Visie op studenten en nevenactiviteiten 
Bijgevoegde stukken : Sfudenfen en nevenacf;v;fe;fen: De v;s;e van de UT 

Betrokken concemdlreclle: S&B paraaff . . 
Secrataris: Van Keulen paraat T ~ 
Portefeuillehouder: Brinksma par : ~ 

1. Status agendapunt: 
Rol URaad: 
o Ter informatie 
X T er advise ring 
o Ter instemming 
o Anders: 

2. Eerder behandeld in: n.v.t. 
Naam gremium: 
Datum behandeling: 
Naam agendapunt: 
Conclusie toen: 

3. Toelichting/samenvatting: 

Er is een aantal ontwikkelingen in de richting van een strenger studieklimaat dat ons 
noodzaakt nog eens zorgvuldig te kijken naar de manier waarop de UT 
nevenactiviteiten financieel ondersteunt. 
Zeker is in elk geval dat deze ontwikkelingen van de UT een heldere visie vereisen 
op de wijze waarop nevenactiviteiten van studenten worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd. 
De ontwikkelingen in de richting van een strenger studieklimaat zijn: 

1. Studenten worden van overheidswege gestimuleerd om sneller te studeren 
(Iangstudeerboete) . 

2. Universiteiten worden gestimuleerd om hogere rendementen, hogere 
studiesnelheden en minder studieuitval te realiseren, hetgeen aan de UT is 
vertaald in een nieuw onderwijsmodel. 

3. Universiteiten worden gekort in hun eerste geldstroom, hetgeen de UT noopt 
om op aile fronten te bezuinigen. 

Dit vraagt een heldere visie van de UT op studenten en nevenactiviteiten. 

Om een goede combinatie van studie en nevenactiviteiten voor studenten te kunnen 
bewerkstelligen wil de UT dit faciliteren door, onder bepaalde voorwaarden, 
financiele ondersteuning beschikbaar te stellen voor die vormen van 



nevenactiviteiten die bijdragen aan de profilering van de UT en aan het in stand 
houden van de studentenvoorzieningen. 8elangrijke voorwaarde bij het faciliteren is 
dat nevenactiviteiten niet tot bovenmatige (groter dan: 1 inschrijfjaar op nominale 
cursusduur) studievertraging mag leiden. De UT gaat er vanuit dat veel van de 
nevenactiviteiten tot de categorie behoort waarin geen belemmering voor de 
studievoortgang wordt voorzien. Deze categorie komt niet voor een financiele 
vergoeding in aanmerking. Verenigingen moeten zelf nadenken over hoe de 
organisatie en de tijdsbesteding aan nevenactiviteiten anders kan worden ingevuld 
om de nevenactiviteiten zoveel mogelijk naast de 40-urige studieweek te kunnen 
uitvoeren, zonder belemmering van de studievoortgang. 

Voor het ontwikkelen van deze visie is door het Cv8 een werkgroep ingesteld 
bestaande uit: 
Maurice Essers (Voorzitter, ES) 
Lianne Schmidt (Student Union) 
Steven van Roon (Alumnus, oud SU voorzitter) 
Marieke Hofman (voorzitter platform studiebegeleiding) 
Caroline van Dijken (S&O-Studentendecaan) 
Frans van Klaveren (S&O) 
Amir Ametovic (FEZ) 
Erik van Dijk (S&8) 

De werkgroep werkte gedurende 3 maanden aan de voorliggende visie. In de 
voorbereidingsfase werden ervaringen met nevenactiviteiten gedeeld. Vervolgens 
werd aan een ieder gevraagd welke kernpunten in een visie op nevenactiviteiten in 
ieder geval opgenomen moesten worden. Met behulp van deze input en de interne 
en landelijke ontwikkelingen in ogenschouw genomen, is een eerste versie 
voorgelegd aan de werkgroepleden. De weken die volgden werden gebruikt om 
verder te werken aan de visie. Tevens zijn de kernpunten besproken een aantal keer 
besproken met studenten. Dit heeft geleid tot de visie die nu bij u voorligt. 

De werkgroep is nu bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Regeling 
Afstudeersteun, gebaseerd op de kernpunten uit de visie. Deze regeling zal in de 
overlegvergadering van de UR op woensdag 16 mei ter instemming voorliggen. 

De opgelegde bezuiniging zal ingaan per 1 september 2012. 

4. (Voorgenomen) besluit evB: 

Het College van 8estuur besluit de voorliggende visie vast te stellen en deze ter 
advisering aan de UR voor te leggen. 

---,----------
GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen) 
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja,op 

Conclusie toen: 

---------

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat een van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 



................................................... ...... -......... .. ......... ... ............................. . 


