Centrale studentenraad (Studentenraad) en decentrale raden (deelraden): Wie
zijn wij, wat doen wij??
Als leden van de Studentenraad en de deelraden zijn wij er voor de studenten van Drenthe College en
komen op voor de belangen van de huidige maar ook voor die van toekomstige studenten.
Als Studentenraad houden wij ons vooral bezig met DC brede onderwerpen en verlenen waar nodig
advies of instemming. Zie verder hieronder.
Als deelraden houden wij ons 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 (vijftien leden).
Samenstelling deelraden (en daarmee de Studentenraad) per half maart 2019:
Emmen: Alisha Bulthuis, Youri Hemelrijk, Mike Louwerse, Henk van der Meijden,
Bert-Jan Oldenburger, Ferdy Smidt;
Assen: Lola Alberts, Bas Ananias, Arco Buist, Rick Helder, Thomas Maassen;
Meppel: Ephrem Been, Jessica Reinink, Daisy Wu, vacature.
De voorzitter van de Studentenraad is Bas Ananias. De functies van vicevoorzitter en secretaris zijn
op dit moment vacant.

Studentenraad
Als Studentenraad zijn wij de formele gesprekspartner van het College van Bestuur en hebben daar
minimaal vijf keer per jaar overleg mee. Wij hebben, 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 2018 heeft de Studentenraad meegepraat of zelfs advies- of instemmingsrecht gehad over o.a. de
volgende onderwerpen:
Instemming t.a.v.:
 Wijzigingen (Algemene voorwaarden bij de) Onderwijsovereenkomst, Studentenstatuut en
BPV- overeenkomst schooljaar 2018-2019 en Procedure Bindend studieadvies
 Aanvragen uitzondering begeleide onderwijstijd voor een aantal opleidingen schooljaar 20182019
 Beperkte opnamecapaciteit bij een aantal BOL-opleidingen/numerus fixus schooljaar 20182019 en 2019-2020
 Toelatingsbeleid Drenthe College per 1 augustus 2018
 (Subsidieaanvraag) verbetering doorstroom mbo-hbo
 Hoofdlijnen van de Begroting 2019
 Examenreglement beroepsopleidingen 2018
 Reglement cameratoezicht Drenthe College 2018
Advies t.a.v.:
 Profielen voor nieuwe leden Raad voor de Raad van Toezicht
 Profiel lid College van Bestuur en de te benoemen kandidaat
 Wijzigingen ten aanzien van de intakeprocedure
Algemeen:
 Resultaten van JOB Odin onderzoek 2018
 Missie/visie Drenthe College
 Strategisch plan Drenthe College 2019-2022
 Voortgangsrapportage Kwaliteitsplan Drenthe College 2018
 Kleine kwaliteit
















Kwaliteitsagenda Drenthe College 2019-2022
Kanteling organisatie Drenthe College/Coalities
Keuzegids MBO 2018
Klachtenregistratie Drenthe College 2017
Voortgang project BPV-verbetering
Schoolkosten: Servicedocument schoolkosten
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
Werving en verkiezingen deelraden/Studentenraad 2018
Bestuursakkoord OCW-MBO Raad 2018-2022
Keuzedelen
Management (kwartaal) rapportages 2018
Managementreview 2017-2018
Rapportage uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2018
Plan opzetten projectgroepen door studenten

Een vertegenwoordiging vanuit de Studentenraad is, samen met een vertegenwoordiging vanuit de
Ondernemingsraad, betrokken geweest bij de gesprekken in het kader van de sollicitatieprocedure
voor een lid College van Bestuur.
Wij hebben jaarlijks ook twee keer overleg met de Raad van Toezicht en minimaal twee keer met de
Ondernemingsraad.
Kortom: Wij bespreken als Studentenraad dus zaken die het hele Drenthe College aangaan.

Deelraden
Als deelraden overleggen wij minimaal drie keer per jaar met de regiodirecteuren en een aantal keren
onderling. Het gaat daarbij om zaken op regio-/locatieniveau zoals het betrokken worden bij het
vormgeven van opleidingen, roostering, gebouwen/faciliteiten.

Samengevat
Wij zijn als Studentenraad en als deelraden serieuze gesprekspartners voor resp. het College van
Bestuur en de regiodirecteuren 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 onze instemming of ons advies nodig.

Informatie over/van de Studentenraad en de deelraden
Informatie over en van de Studentenraad en de deelraden vind je op de startpagina voor studenten op
intranet onder de knop Studentenraad. Daaronder vind je o.a.:
>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 je iets wilt
inbrengen of iets bespreekbaar wilt maken, kun je via intranet zien wanneer we waar vergaderen en
kun je gewoon langskomen. Je kunt ook een keer komen kijken hoe en waarover we vergaderen.
Je kunt uiteraard ook een mail naar ons sturen met vragen, opmerkingen etc.:
studentenraad@drenthecollege.nl
Graag duidelijk aangegeven waar je mail over gaat en of die gaat over Drenthe College in het
algemeen of over een regio/locatie en welke regio/locatie in dat geval.

