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Dit document is ervoor bedoeld om toe te lichten hoe studentassistenten bij Informatica
(LIACS, Universiteit Leiden) verondersteld worden te functioneren.

Studentassistenten krijgen een aanstelling gedurende het najaar en/of het voorjaar, dus
gedurende één semester. De procedure verloopt als volgt. In juni vindt de selectie voor het
najaar plaats, in december die voor het voorjaar. De selectie wordt verzorgd door mevr.
R. Derogee en dr. W.A. Kosters, in samenspraak met de studieadviseur. De namen van
de geselecteerde kandidaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de wetenschappelijk
directeur en/of de opleidingsdirecteur, waarna P&O de formele afhandeling overneemt.
In mei, respectievelijk november, wordt bij de docenten geinventariseerd welke behoefte
er is aan studentassistenten. De opleidingsdirecteur beoordeelt de aanvragen, en geeft
aan hoeveel studentassistenten aangesteld mogen worden bij de verschillende vakken. De
studenten worden dan geattendeerd op de mogelijkheid te solliciteren. Aan alle studenten
die de propedeuse behaald hebben wordt een email gestuurd met een kennisgeving, en
op de prikborden en de website wordt ook geadverteerd. In het bijzonder wordt aan alle
studentassistenten van het lopende semester persoonlijk gevraagd of ze belangstelling
hebben voor een aanstelling gedurende het nieuwe semester. De studieadviseur kan de
aandacht vestigen op goede kandidaten. Studentassistenten mogen bij de sollicitatie een
voorkeur voor vakken opgeven.
Slechts bij hoge uitzondering mag tijdens het lopende semester een (extra) studentassistent
aangesteld worden.

Enkele regels:

• een studentassistent heeft de propedeuse behaald en een substantieel deel van het
tweede jaar van de bachelor studie; substantieel betekent: minimaal 60%; doorgaans
heeft een studentassistent redelijk hoge cijfers behaald, en is in één keer voor de
vakken geslaagd; overigens betekent dit onder andere dat studenten die zojuist na
één jaar studie de propedeuse behaald hebben nu nog geen studentassistent kunnen
worden

• studentassistenten worden alleen ingezet voor assistentie bij vakken voor de bachelor,
en dan met name voor vakken uit eerste en tweede jaar

• studentassistenten hebben het vak waarbij ze assisteren zelf ruim gehaald; eventueel
hebben ze een vak gedaan dat het te geven vak omvat

• een studentassistentstaak is voor 40 of 80 uur per semester; dit aantal uren wordt
over een periode van 2, 4 of 5 maanden uitgesmeerd gedurende de looptijd van het
te assisteren vak; assistentie bij een “gewoon” vak is meestal 80 uur; de docent van
het vak houdt in de gaten dat dit aantal uren ongeveer in overeenstemming is met
de realiteit

• in veel gevallen worden de studentassistenten nog verondersteld een tentamen te
surveilleren en/of na te kijken dat direct aansluitend aan het desbetreffende semester
gegeven wordt; ze zijn dan formeel wellicht niet in dienst
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• een studentassistent mag meerdere taken vervullen, bij verschillende vakken, tot een
maximum van 160 uur; het is niet de bedoeling dat een studentassistent bij één vak
meer dan 80 uur assisteert

• een studentassistent mag maximaal 3 jaar in dienst zijn

Voor studentassistenten die niet in Leiden gestudeerd hebben (master studenten) geldt
het volgende. Zij moeten een bachelor Informatica (of vergelijkbaar) behaald hebben; zij
moeten in totaal langer dan één jaar in Leiden (van plan zijn te) studeren; zij moeten
reeds minstens één semester in Leiden gestudeerd hebben; zij spreken goed Nederlands
en/of Engels.

Walter Kosters, kosters@liacs.nl, 30.1.2009
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