Centrale studentenraad (Studentenraad) en decentrale raden (deelraden)
Drenthe College
De Studentenraad en de deelraden zijn er voor de studenten van Drenthe College en komen op voor
de belangen van de huidige maar ook voor die van toekomstige studenten.
De Studentenraad houdt zich vooral bezig met Drenthe College brede onderwerpen en verleent waar
nodig advies of instemming. Zie verder hieronder.
De deelraden houden zich vooral bezig met lokale aangelegenheden en de voorbereiding van de
bijeenkomsten van de Studentenraad met bijvoorbeeld het College van Bestuur.

Ontstaan en samenstelling
De Studentenraad van Drenthe College bestond vanaf de start in januari 2011 uit negen leden
afkomstig uit de regio’s Assen, Emmen en Meppel.
In de loop van de tijd bleek dat vergaderingen niet altijd even goed werden bezocht (o.a. vanwege de
reisafstand tussen de verschillende locaties). Verder bleek het voor de leden lastig om zicht te krijgen
op opleidingen op andere locaties dan waar een lid zelf zijn opleiding volgde. Daarom is in overleg
met de Studentenraad besloten om met ingang van schooljaar 2013/2014 (ook) deelraden in te stellen
in Emmen, Assen en Meppel.
De leden van de deelraden (Emmen zes, Assen vijf en Meppel vier) vormen samen de Studentenraad.

Studentenraad
De Studentenraad is de formele gesprekspartner van het College van Bestuur en heeft daar minimaal
twee keer per jaar overleg mee. De Studentenraad heeft, naast de mogelijkheid om de algehele gang
van zaken te bespreken met het College van Bestuur, advies- of instemmingsrecht t.a.v. een aantal
zaken.
In de periode 2014 tot en met het juni 2017 ging het daarbij o.a. om:
Instemming t.a.v.:
>Instellen van de deelraden en de bevoegdheden daarvan, zoals opgenomen in het Reglement voor
de Studentenraad en de deelraden
>Wijzingen (Algemene voorwaarden bij de) Onderwijsovereenkomst en Studentenstatuut
>Algemene klachtenregeling voor deelnemers
>Aanvragen afwijking onderwijstijd voor een aantal opleidingen
>Beperkte opnamecapaciteit bij een aantal BOL-opleidingen/numerus fixus
>Toelatingsbeleid Drenthe College
>Zwangerschapsprotocol
>Privacyreglement Studentgegevens
Advies t.a.v.:
>Profielen voor nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
>Herschikking van de opleidingen motorfietstechniek, logistiek niveaus 3 en 4 en bedrijfsautotechniek
niveaus 2, 3 en 4 tussen Alfa-college en Drenthe College
>Profiel lid College van Bestuur en de te benoemen kandidaat
>Stoppen met de opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen per 2016
>Wijzigingen t.a.v. de intake(procedure)
Algemeen:
>Enquête voor deelnemers over het functioneren van docenten in ROC-spiegel
>Pestbeleid/-protocol en Formulier (anoniem) melden van pesten
>Resultaten van JOB Odin onderzoeken
>Missie/visie Drenthe College
>Strategisch plan Drenthe College 2015-2018
>Jaarplannen Drenthe College
>Kwaliteitsplan Drenthe College 2016
>Klachtenregistratie
>Definitief rapport Inspectie Staat van de Instelling 2016 en vergelijking 2013-2017
>Verbeterplan BPV 2016-2018
>Maatschappelijk verantwoord ondernemen
>Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
>Analyse onderwijskwaliteit

De Studentenraad heeft jaarlijks ook twee keer overleg met de Raad van Toezicht en twee keer met
de Ondernemingsraad.
Kortom: De Studentenraad bespreekt dus zaken die het hele Drenthe College aangaan.

Decentrale raden (deelraden)
De deelraden overleggen minimaal drie keer per jaar met de regioverantwoordelijke sectormanager en
een aantal keren onderling. Het gaat daarbij om zaken op regio-/locatie niveau zoals het betrokken
worden bij het vormgeven van opleidingen, roostering, gebouwen/faciliteiten.

Samengevat
De Studentenraden en de deelraden zijn serieuze gesprekspartners voor resp. het College van
Bestuur en de regioverantwoordelijke sectormanagers en daarnaast ook voor de Raad van Toezicht
en de Ondernemingsraad. Ten aanzien van door het College van Bestuur te nemen besluiten is voor
een aantal onderwerpen zelfs instemming of advies van de Studentenraad nodig.

Informatie over/van de Studentenraad en de deelraden
Informatie over en van de Studentenraad en de deelraden is te vinden op de startpagina voor
studenten op intranet onder de knop Studentenraad in de bovenste balk.
Daaronder zijn o.a. de volgende items te vinden:
>De samenstelling van de deelraden (en dus de Studentenraad) en nadere informatie over
de leden daarvan
>De vergaderschema’s van de Studentenraad en de deelraden, en de agenda’s en
verslagen van die vergaderingen
>Informatie over JOB
>Verkiezingen
>Andere informatie

Bereikbaarheid Studentenraad en deelraden
De onderlinge vergaderingen van de Studentenraad en de deelraden zijn openbaar. Als een student
iets wil inbrengen of iets bespreekbaar wil maken, kan hij via intranet zien wanneer de Studentenraad
en de deelraden waar vergaderen en langskomen. Een student kan ook gewoon een keer komen
kijken hoe en waarover de raden vergaderen.
De Studentenraad en de deelraden zijn uiteraard ook bereikbaar per e-mail:
studentenraad@drenthecollege.nl

