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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 17 en 25 mei 2021 het inschrijfprotocol 
voor studenten (onderdeel van geharmoniseerd inschrijfproces-programma Harmonisatie 
Onderwijslogistiek) besproken. De Raad is tevreden dat hij het inschrijfprotocol zoals 
afgesproken voorgelegd heeft gekregen. Hij onderstreept graag opnieuw het belang van het 
project Onderwijsharmonisatie. De Raad adviseert positief over het inschrijfprotocol, maar 
memoreert graag de volgende punten die hij met het College heeft besproken.  
 
Ten eerste heeft de Raad begrepen dat er signalen zijn dat de standaard inschrijftermijn van 
14 dagen, zoals in december jl. overeengekomen met het College, niet overal binnen de 
universitaire organisatie goed hanteerbaar zou zijn. Hij kan zich erin vinden dat het College 
in het aankomend academisch jaar 2021-2022 de ruimte krijgt om de afwijkmogelijkheid 
zoals opgenomen in de OER soepel te hanteren. Dit betekent dat onderwijseenheden een 
inschrijftermijn van 5, 14 of 28 dagen toe kunnen passen.  
De Raad staat niet afwijzend tegen een heroverweging om de standaard inschrijftermijn van 
14 dagen terug te brengen naar 5 dagen, maar brengt graag in herinnering dat hij hierover 
reële zorgen heeft geuit. Hij wil komend najaar bij de behandeling van de Model OER een 
meer geïnformeerde beslissing kunnen nemen. De Raad waardeert de toezegging dat het 
College het nieuwe inschrijfproces zal monitoren en evalueren en de uitkomsten zal delen 
met de Raad voor de bespreking van de Model-OER 2022-2023 in het najaar.   
 
Ten tweede, betreffende inhoudelijke en procesmatige elementen, kan het voorstel de 
goedkeuring van de Raad wegdragen. De student krijgt nu meer controle over de studie, 
terwijl de werkbelasting van studieadviseurs en coördinatoren niet zal toenemen. De Raad 
vindt het wel van belang dat het inschrijfprotocol het volgende expliciteert: de 
mogelijkheden tot het handmatig laten inschrijven na het verstrijken van de 
inschrijftermijn, de uitschrijftermijn voor tentamens, de mogelijkheid tot uitschrijven voor 
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onderwijseenheden, en de geldende inschrijfprocedure voor keuzevakken, minoren en 
honours-vakken. 
 
Tot slot is de Raad geïnformeerd dat de implementatie van het Studentenportaal en 
MyStudymap vertraging is uitgesteld naar het najaar. De Raad is blij met de bevestiging door 
het College dat deze vertraging geen praktische en/of inhoudelijk nadelige gevolgen zal 
hebben. Hij is het eens met het College dat de tijd moet worden genomen om dit goed in te 
voeren.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


