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Geacht College,
De Raad heeft in zijnvergaderingen van22 en 29 augustus uw reactie op de notitie van
SGL en UB van 23 december 2015 inzake studiebegeleiding besproken. De Raad wil naar
aanleiding hiervan het volgende naar voren brengen.
De Raad heeft vastgesteld dat in een aantal faculteiten studiecoördinatoren en
onderwijscoördinatoren taken vervullen behorend bij de functie studieadviseur, taken die
formeel niet in het eigen functieprofielzijnopgenomen. Dit lijkt de Raad een onwenselijke
praktijk. Tevens vraagt hij aandacht voor de problematiek die bij sommige faculteiten speelt
doordat de functies van studieadvies en studiecoördinatie in één persoon zijn verenigd.
Vanwege de tijd die reguliere taken van studie- en onderwijscoördinatoren (zoals
roostering) vergen, zal er ten tijde van de uitvoering van die taken ook (te) weinig tijd zijn

voor studieadvies.

In de notitie van het CvB wordt op pagina 3 en 5 verwezen naar de substantiële stijging van
het aantal fte's voor studieadviseurs tussen 2011 en 2016.Deze stijging is in de notitie niet
gerelateerd aan de toename in studentaantallen, noch aan het feit dat er in de afgelopen
jaren meer taken bij studieadviseurs zijn belegd. De Raad heeft de Toezegginggekregen dat
de ontwikkeling inclusief alle voornoemde factoren voor hem in kaart wordt gebracht.

Uit de resultaten van de NSE bliikt niet dat studenten in de afgelopen jaren tevredener zijn
geworden over de studieadviseurs. Bij de Faculteiten Sociale Wetenschappen en Rechten
blijft de studenttevredenheid op dit vlak signifìcant achter. Naar redenen hiervoor is het
gissen, waardoor extra aandacht hiervoor in het toegezegde evaluatieonderzoek op zijn
plaats is. De Raad wil in het bijzonder voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aandacht
vragen voor dit probleem, enerzijds lijken studenten hier het meest ontevreden, anderzijds
geven studieadviseurs hier aan het probleem van gebrekkige beschikbaarheid van
studieadviseurs voor studenten niet te herkennen.
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De Raad is te spreken over uw toezegging om bij de evaluatie niet enkel naar de ratio
student-studieadviseur te kijken, maar ook naar eventuele wachttijden en andere
belemmeringen om contact te leggen met de studieadviseur.
Ondanks dat het aan de faculteiten is om het talent van hun studenten te activeren, conform
het strategisch plan, is het onzes inziens ook zinvol om er universiteitsbreed aandacht aan te
schenken. Bijvoorbeeld door de faculteitsbesturen hier op aan te spreken en in de vorm van
professionaliseringsactiviteiten voor studieadviseurs.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol

Voorzitter

