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Hierbij doen de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica en de Centrale Studentenraad, u een advies toekomen over het rapport 
Studiesucces in het kader van het Tutoraat in de bacheloropleidingen aan de FN\VL 

Het tutoraat is volgens de Studentenraad cruciaal in de bachelors aan de FNWI. Het Rapport 
Studiesucces verhindert echter dat er compensatie in de vorm van studiepunten aan wordt 
gegeven. De Studentenraad verzoekt dan ook om een uitzondering voor bet tutoraat te maken 
op het rapport. 

Het be lang van tutoraat aan de FNWI 
Bij alle bacheloropleidingen aan de FNWI is de afgelopen jaren een vorm van een tutoraat 
ingevoerd. Het tutoraat is in verschillende vormen gcimplementeerd in de diverse opleidingen. 
Volgens de Studentenraad vervult bet tutoraat een belangrijke rol in de bachelors aan de FNWI, 
aan bet tutoraat zitten namelijk een aantal belangrijke voordelen. Allereerst zorgt bet tutoraat in 
bet eerste jaar namelijk voor binding aan de opleiding. Daarnaast is bet tutoraat een uitgelezen 
kans tot begeleiding op niveau. 
Een tutoraat kan extra begeleiding bieden aan studenten die niet alles even gemakkelijk halen en 
kan op deze manier de uitval in het eerste jaar verminderen. Bovendien versterkt het in latere 
jaren de academische integratie in de opleiding. Zo kan bet tutoraat ervoor zorgen dat meet 
studenten hun bachelordiploma behalen binnen vier jaar. Dit alles zal ook positieve gevolgen 
hebben voor de beoordeling van de opleiding door studenten in bijvoorbeeld de Nationale 
Studentenenguete (NSE). Het tutoraat is volgens de Studentenraad dan ook cruciaal. 

Daarnaast is het tutoraat bij natuur- en scheikunde in bet eerste jaar J~ belangrijke vereiste met 
betrekking tot het Bindend Studieadvies (BSA). De Studentenraad ziet bet tutoraat ook als een 
randvoorwaarde bij andere opleidingen bij een eventueel invoeren van het BSA in de toekomst. 
Het helpt bij bet benaderen en begeleiden van studenten voor wie de kans bestaat dat ze hun 
BSA niet halen. Deze studenten kunnen dankzij bet tutoraat tijdig gesignaleerd en geholpen 
worden. Dit kan een verhoging van het slagingspetcentage bewerkstelligen. 
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Rapport Studiesucces 
In het Rapport Studiesucces 1 staan onder andere de volgende aanbevelingen die betrekking 
hebben op het tutoraat: Het tutoraat biedt een goede aansluiting tussen VWO en WO 
met ruimte voor selectie en verwijzing in het eerste jaar. Daamaast kan het mogelijk meet 
differentiatie bieden tussen en binnen opleidingen (veeleisend voor de uitblinkers, inspirerend 
voor iedereen, structurerend voor de achterblijvers) doordat het begeleicling op niveau kan. 
realiseren. Tot slot kan het de academische gemeenschap stimuleren. De Studentenraad is blij 
dat het College van Bestuur bovengenoemde aanbevelingen met hem deelt in het Rapport 
Studiesucces. Het tutoraat is kleinschalig en is binnen de FNWI een }l'ieuwe vorm van 
binding tussen studenten en opleiding, faculteit en universiteit. De Studentenraad acht deze 
aanbevelingen in het rapport van groot belang. 

F acultei tsbrede investering 
De Studentenraad ziet graag dat het tutoraat om deze redenen structured wordt ondersteund 
op facultair niveau. Faculteitsbrede investering en het waarborgen van de kwaliteit zouden het 
tutoraat en daarmee de kwaliteit van de bacheloropleiclingen aan de FNWI ten goede komen. 
Duidelijkheid over hoeveel tijds- en financiele investering wordt gevraagd van studenten, 
opleiclingsdirecteuren, het decanaat en vakbegeleiders, zou een goede basis zijn om dit te 
realiseren. 

De Studentenraad zou graag zien dat deze duidelijkheid over de benodigde investering wordt 
gegeven door middel van het toekennen van studiepunten. Deze toekenning van studiepunten 
zou het bovendien gemakkelijker maken om de kwaliteit van het tutoraat te waarborgen. Het 
toekennen van studiepunten aan het tutoraat is volgens de Studentenraad een logisch gevolg van 
de centrale rol die het tutoraat speelt in de bachelor. 
Op dit moment worden er echter bij niet alle opleiclingen studiepunten aan het tutoraat 
toegekend. Dit zorgt ervoor dat studenten minder gemotiveerd zijn voor het tutoraat. In 
sommige opleidingen zijn er constructies waardoor studenten slechts indirect worden beloond 
voor hun inzet tijdens het tutoraat. 

Impasse 
De hervorming van tutoraten aan de FNWI door middel van toekenning van studiepunten 
is momenteel echter in tegenspraak met het Rapport Studiesucces. In dit rapport wordt van 
de vakken in bet 8-8-4 systeem, dat volledig geimplementeerd is aan de FNWI, gevraagd dat 
deze ten minste 6 punten moeten bedragen. In 8 weken kan men dan 12 punten plannen en in 
4 weken 6. Bij de verdere uitrol is ervoor gekozen om alle vakken bovendien ieder jaar 'af te 
rekenen'. 

Een tutoraat van zes studiepunten bij enkele opleidingen aan de FNWI over drie jaar verspreid is 
door het Rapport Studiesucces nu dus niet mogelijk. De Studentenraad is echter van mening, na 
overleg met de achterban, medewerkers en de directeur Onderwijs van de FNWI, dat dit bij de 
hervorming van tutoraten de oplossing is. 
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1 Studiesucces aan de Universiteit van i\msterdam, April 2009 
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Voorstel uitzondering op rapport studiesucces 
De Studenteruaad verzoekt bet College van Bestuur daarom een uitzondering op bet 
Rapport Studiesucces te maken, opdat bet tutoraat bij diverse opleidingen aan de FNWI 
bervormd kan worden. Hierbij kunnen studiepunten aan bet tutoraat worden toegekend, 
waardoor de doelstellingen uit bet Rapport Studiesucces kunnen worden volbracht. Studenten 
zullen beter betrokken raken bij de academiscbe gemeenschap en de kwaliteit van de 
academiscbe vaardigbeden bij de studenten zal verbeteren. 

Hopende u hierbij voldoende gei:nformeerd te hebben. i· 

Met vriendelijke groet, 
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Roos Bo/ Lucie Gooskens 
Voor.(jtter FSR FNWI 2012 - 2013 Voor.(jtter CSR 2012-2013 
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