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Update Richtlijn BSA

Geacht College,
De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek om in te stemmen met een update van de
richtlijn BSA, waarbij het mogelijk wordt om een uitgesteld advies te geven in het geval er geen
goed advies gegeven kan worden omdat de student langdurig afwezig is geweest door
persoonlijke omstandigheden. De URaad is blij dat er door deze update rekening wordt
gehouden met uitzonderingsgevallen.
De Raad heeft echter zorgen over het niveau van de kwantiteit en kwaliteit van de
studiebegeleiding op de UT. Voor het goed kunnen uitvoeren van het BSA zal dit toch echt op
een goed niveau gebracht moeten worden. De URaad hecht er waarde aan dat de
verantwoordelijkheid voor het begeleiden van studenten in hun studie ligt bij de studieadviseur,
en niet bij tutoren/mentoren.
De Raad verwijst hierbij ook naar de toezeggingen die gedaan zijn bij de vaststelling van de
BSA-richtlijn in de overlegvergadering van 15 februari 2012. Graag verneemt de Raad hoe het
gesteld is met de uitvoering van de toezegging dat de deelnemende opleidingen hun
begeleiding op peil hebben per 1 september 2012, alsook van de toezegging dat de BSAcommissie meegroeit met haar (waarschijnlijk verzwaarde) taak.
Tot slot is de URaad zeer benieuwd naar de uitwerking van de richtlijn omtrent overstappende
studenten. Graag ontvangt de raad verder uw reactie op onderstaand conceptbesluit.
De Universiteitsraad,
gezien:
 Het stuk: Richtlijn BSA, versie 14-05-2012 (UR 12 – 091);
 De schriftelijke antwoorden op de vragen van de commissie OOS;
 Het besluit van de URaad en toezeggingen van het College inzake de voorlaatste
wijziging BSA (UR 12 – 005/012);
gehoord:
 de beraadslagingen in de commissie OOS op 22 mei 2012, 29 mei 2012 en 6 juni 2012
en de interne vergadering van 6 juni 2012;
overwegende dat:
 Een uitgesteld advies altijd de mogelijkheid geeft om een nuttig advies uit te brengen,
ook als er weinig informatie beschikbaar is over de studievoortgang van een student
door langdurige afwezigheid vanwege persoonlijke omstandigheden;
gehoord de toezegging van het college dat:
 Er aan het eind van collegejaar 2012-2013 een uiteindelijke versie van de BSA richtlijn
ter instemming aan de URaad wordt aangeboden, waarin ook regelingen zijn

opgenomen met betrekking tot studenten die halverwege het jaar overstappen van
studie;
besluit:
In te stemmen met de update van de richtlijn BSA.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk
voorzitter

