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Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de studiefinanciering in de masterfase af te schaffen. In de bachelorfase zal de basisbeurs een gift zijn. Gedurende de
master zal het omgezet worden in een sociaal leenstelsel. De aanvullende beurs zal zowel in de bachelor- als
in de masterfase behouden blijven. Ook het recht op
een studenten OV-kaart zal ingekort worden. Deze zal
gedurende de bachelor en één uitloopjaar behouden
blijven.

Vergeet allemaal niet op tijd je Ras-maanden aan te
vragen!
Dit kan via www.tudelft.nl (zoek op Ras), de Centrale
Studentenadministratie (CSa) of door een aanvraagformulier bij de studieadviseur op te halen. Let op: het kan
even duren voordat een aanvraag van Ras-maanden is
verwerkt en erkend. Zorg dat je zeker 3 maanden voordat je het geld wil ontvangen, je aanvraag tot uitbetaling indient. Zorg ervoor dat je aanvraag vóór het aflopen van je studiefinanciering verwerkt is, anders loop je
maanden mis!

De plannen moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer. De voorstellen zullen begin 2012 behandeld gaan
worden en als deze worden aangenomen, betekent dit
dat ze per 1 september 2012 ingaan. Er gaan geruchten
dat er in de Tweede Kamer wellicht geen meerderheid is
voor het voorstel.
Meer informatie over de afschaffing van de masterstudiefinanciering kun je vinden op www.oras.nl/dossiers/
masterstufi

OVERLEGVERGADERING CVB
Op donderdag 9 februari van 11.00 tot 13.00 vergadert
de Studentenraad in de Snijderszaal op EWI met het College van Bestuur. Op de agenda van de Overlegvergadering staat onder andere het BSa. De universiteit is van
plan dit volgend jaar te verhogen naar 45 ECTS, maar de
Studentenraad is van mening dat de voorlichting naar
aankomend studenten omtrent het BSa onvoldoende is
geweest. Dit onderwerp zal op de Overlegvergadering
vertrouwelijk worden behandeld.

ORAS heeft enkele jaren geleden gerealiseerd dat iedere
student die afstudeert, een Ras-certificaat kan aanvragen. Op dit officiële certificaat staat wat je tijdens
je studie aan werkzaamheden hebt verricht. Hiermee
wordt je vertraging door de TU officieel erkend.
Door de mogelijke afschaffing van de masterstudiefinanciering komt ook de Ras in de masterfase in het geding.
Het College van Bestuur van de TU heeft aangegeven dat
zij de intentie hebben om de Ras voor masterstudenten
beschikbaar te houden. ORAS is samen met de afdeling
Juridische Zaken van de universiteit aan het uitzoeken
welke wijzigingen er doorgevoerd moeten worden, om
de Ras voor masterstudenten beschikbaar te houden.
Op www.oras.nl/dossiers/ras staan de laatste ontwikkelingen rondom de Ras. Veelgestelde vragen worden
beantwoord in de Ras-FAQ.

LANGSTUDEREN
Iedere student mag zowel over de bachelor als
over de master één jaar langer doen dan het aantal
jaren dat de bachelor/master duurt. Zolang hieraan
voldaan wordt, betaalt de student het wettelijke collegegeld. Daarna moet er 3.000 euro bovenop het
wettelijke collegegeld betaald worden.
Langstudeerboete onder vuur
Toch blijken er rondom plannen van staatssecretaris Zijlstra op verschillende punten in de wet oneffenheden
te zijn. Met name voor deeltijd- en pre-masterstudenten
gaat de uitvoering van de langstudeerboete wellicht
wringen (ScienceGuide). Daarnaast zijn de Landelijke
Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) van mening dat de langstudeerdersboete
groot onrecht doet aan duizenden studenten. Onder
andere omdat er geen goede overgangsregeling is en
omdat alle studenten over één kam worden geschoren.
Daarom zijn de drie organisaties op 16 november 2011
naar de rechter gestapt. Uit het ingewonnen advies bij
advocatenbureau Stibbe blijkt dat het wetsvoorstel op
meerdere gronden onrechtmatig is. Half februari wordt
een schriftelijke reactie van de Staat op de dagvaarding
verwacht.
Commissie- en bestuurswerk
Door de landelijke maatregelen komt commissie- en
bestuurswerk zwaar onder druk te staan. Aangezien
ORAS veel waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling
gedurende de studie, vinden wij het erg belangrijk dat
voor deze actieve studenten gezocht wordt naar een uitzonderingsmaatregel.
Landelijk
ORAS heeft zich lange tijd ingezet voor een “C+1+Rasregeling”, waarbij het aantal Ras-maanden opgeteld zou
worden bij de studieduur. De boete zou dan pas ingaan
na de werkelijke studieduur. Ook zijn er in collegejaar
2010-2011 verschillende politici uitgenodigd in Delft om
te komen kijken naar de actieve Delftse studentencultuur. Mede door deze lobby is door Anne Wil Lucas (VVD)
en Boris van der Ham (D66) het voorstel Collegegeldvrij
Besturen 3.0 ingediend. In maart 2012 zal dit voorstel
besproken worden in de Kamer. Als deze wetswijziging
erdoor komt, wordt het mogelijk dat een fulltime bestuurders zich uit kunnen schrijvenmaar wel Ras-maanden
kunnen ontvangen. Klik HIER voor de laatste ontwikkelingen rondom Collegegeldvrij Besturen.
TU Delft
Naast de landelijke lobby houdt ORAS zich ook bezig
met mogelijke oplossingen op lokaal niveau. Een aantal
oplossingen die de Studentenraad heeft besproken met
de universiteit, zijn: fulltime studentbestuurders die zich
inschrijven als extraneus, een boete-tegemoetkoming
voor bestuurders en een stempel voor parttime bestuurders voor een flexibele regeling rondom tentamens
en deadlines. Welke van deze oplossingen mogelijk zijn,

is nog onduidelijk. Zowel de Studentenraad als de TU is
hier druk mee bezig.
Kijk voor meer informatie over de langstudeerdersboete
en actuele ontwikkelingen op www.oras.nl/dossiers

TU DELFT IN HET NIEUWS
Afgelopen weken is de TU Delft een aantal keer in het
nieuws geweest. Er werd forse kritiek geleverd op het
declaratiegedrag van bestuurders van onze universiteit.
De Studentenraad (SR) is van mening dat het goed is
als er kritisch wordt gekeken naar de uitgaven van het
College van Bestuur (CvB). Elke euro die besteed wordt
door de TU Delft moet bijdragen aan goed onderwijs en
onderzoek aan de TU Delft en kosten van het CvB moeten binnen redelijke proporties blijven. De SR heeft bij
het CvB een gedetailleerde omschrijving van zijn activiteiten gevraagd. Na inzage hopen wij dat ons vertrouwen in het CvB behouden blijft.
Kijk voor de volledige reactie van de Studentenraad
op www.oras.nl/

ISO BESTUUR
Wil jij een jaar lang intensief bezig zijn met het behartigen van studentenbelangen op landelijk niveau? Kijk
dan op www.iso.nl voor de vacature.

WAT IS ORAS?
ORAS, Organisatie RAtionale Studenten, is al jarenlang
de grootste partij in de Centrale Studentenraad. Deze
raad is de hoogste wettelijke vertegenwoordiging van
alle studenten aan de TU en overlegt met het College
van Bestuur over het algemene beleid op onze universiteit. ORAS vindt dat er in dit beleid altijd gelet moet
worden op drie pijlers: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, goed verzorgde faciliteiten en genoeg ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte
houden wat er speelt op de TU en waar wij mee bezig
zijn. Meer lezen over onze visie of over actuele zaken?
Bezoek dan onze nieuwe website: www.oras.nl!

