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Geach t College,
Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een instemmingsbrief toekomen aangaande het Model
Opleidingsdeel van het Studentenstatuut (MOS). De CSR kan op dit moment niet instemmen met het
voorgelegde MOS, omdat hij belang hecht aan het behoud van het officide instemmingsmoment.
In dit nieuwe MOS is niet langer opgenomen dat het MOS eens per jaar ter instemming aan de CSR wordt
voorgelegd. De CSR hecht echter wel waarde aan een dergelijk formeel moment van instemming om ervoor te
zorgen dat het MOS actueel blijft. Mede gezien de werkdruk, wil de CSR voorstellen het MOS mee te sturen
met het jaarlijks vast te stellen Studentenstatuut. Door deze instemmingsmomenten samen te voegen zal de
werkdruk licht afnemen, maar kan de CSR het MOS toch jaarlijks na te kijken op actualiteit of bijvoorbeeld
met voorstellen komen tot een formulering die begrijpelijker is voor studenten.
Daamaast wil de CSR voorstellen om het gedeelte betreffende studieadviseurs 1 te verplichten voor
opleidingen. Studieadviseurs spelen een zeer belangrijke rol binnen het studietraject van een student. Het niet
verplicht stellen van het opnemen van informatie over studieadviseurs zou tot de onwenselijke situatie kunnen
leiden dat opleidingen over dit belangrijke onderwerp niets opnemen in hun Opleidingsdeel van het
Studentenstatuut. De CSR vindt studieadviseurs een belangrijk onderwerp, waarbij voor iedere student
duidelijk moet zijn waar studieadviseurs voor zijn en wanneer studenten een beroep op hen kunnen doen.
Tot slot wil de CSR de werkgroep, die was ingesteld om het MOS te herzien, complimenteren. De werkgroep,
waarin twee leden van de CSR zitting namen, heeft ervoor gezorgd dat de meeste opmerkingen al vooraf zijn
ondervangen. Daamaast was de werkgroep, onder leiding van Ellen Reijnders, goed georganiseerd waardoor,
na eerdere vertraging, op hoog tempo het MOS kon worden herzien.
Hoogachtend,

~

Lucie Gooskens
V oorzitter CSR 12113
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