
	  

	  

Geacht	  College	  van	  Bestuur,	  
	  
Hierbij	  doet	  de	  Centrale	  Studentenraad	  (CSR)	  u	  een	  advies	  toekomen	  betreffende	  de	  procedure	  
omtrent	  vakaanmelding.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  advies	  dat	  de	  CSR	  u	  op	  17-‐06-‐2013	  
toestuurde,	  en	  de	  nieuwe	  applicatie	  die	  de	  vakinschrijving	  regelt,	  hebben	  er	  gesprekken	  met	  
(een	  gedeelte	  van)	  de	  leden	  van	  de	  GALOP	  Adviesgroep	  over	  de	  procedure	  omtrent	  
vakaanmelding	  plaats	  gevonden.	  Op	  basis	  van	  de	  technische	  ontwikkelingen	  en	  nieuwe	  
inzichten	  is	  de	  CSR	  tot	  een	  nieuw	  advies	  gekomen.	  

Huidige	  procedures	  voor	  vakaanmelding	  
Bij	  de	  UvA	  verschilt	  per	  faculteit,	  en	  soms	  per	  onderwijsinstituut	  binnen	  een	  faculteit,	  welke	  
procedure	  voor	  het	  aanmelden	  van	  vakken	  door	  de	  student	  gevolgd	  dient	  te	  worden,	  	  voor	  
welke	  onderdelen	  een	  student	  zich	  moet	  inschrijven	  en	  de	  periode	  waarin	  studenten	  zich	  
kunnen	  aanmelden	  voor	  vakken.	  Voor	  het	  merendeel	  van	  de	  studenten	  geldt	  het	  first	  come,	  first	  
serve	  (FCFS)	  principe	  bij	  de	  procedure	  voor	  het	  aanmelden	  van	  vakken.	  Studenten	  schrijven	  
zich	  dan	  in	  voor	  specifieke	  werkgroepen	  of	  werkcolleges,	  waardoor	  de	  student	  de	  mogelijkheid	  
heeft	  om	  zijn	  eigen	  rooster	  samen	  te	  stellen,	  en	  dus	  ook	  de	  verantwoordelijkheid	  heeft	  om	  
overlap	  met	  ander	  onderwijs	  te	  voorkomen.	  Voor	  andere	  studenten	  geldt	  dat	  zij	  door	  het	  
onderwijsinstituut	  ‘geplaatst’	  worden,	  waarbij	  het	  onderwijsinstituut	  zorg	  draagt	  dat	  er	  geen	  
overlap	  in	  het	  rooster	  van	  de	  student	  is.	  Daarnaast	  dienen	  studenten	  bij	  sommige	  
onderwijsinstituten	  zich	  voor	  ‘dummy	  vakken’	  aan	  te	  melden,	  voor	  andere	  onderwijsinstituten	  
voor	  specifieke	  werkgroepen	  die	  tot	  hetzelfde	  vak	  behoren	  maar	  inhoudelijk	  verschillen,	  en	  bij	  
andere	  onderwijsinstituten	  ook	  voor	  tentamens.	  Per	  faculteit	  en/of	  onderwijs	  instituut	  
verschilt	  ook	  de	  periode	  waarin	  de	  student	  zich	  voor	  vakken	  kan	  aanmelden.	  In	  de	  bijlage	  vind	  
u	  een	  overzicht	  van	  de	  data	  voor	  vak-‐	  en	  tentamenaanmelding	  voor	  de	  tweede	  semester	  2013-‐
2014	  die	  de	  CSR	  heeft	  ontwikkeld.	  
	  
De	  verschillen	  in	  de	  procedure,	  aan	  te	  melden	  onderdelen	  en	  de	  periode	  van	  vakaanmelding	  
zorgen	  telkens	  voor	  grote	  verwarring	  onder	  studenten,	  en	  maakt	  het	  de	  communicatie	  naar	  de	  
student	  ingewikkeld.	  Zo	  komt	  het	  meer	  dan	  eens	  voor	  dat	  studenten	  pas	  te	  laat	  ontdekken	  dat	  
de	  vakaanmelding	  begonnen	  en/of	  afgelopen	  is,	  waardoor	  ze	  geen	  onderwijs	  kunnen	  volgen.	  

	   	   	  

	   College	  van	  Bestuur	  
Spui	  21	  (Maagdenhuis)	  
1012	  WX	  Amsterdam	  

Nieuwe	  Achtergracht	  170	  
1018	  WV	  Amsterdam	  

(020)	  525	  3726	  
csr@studentenraad.nl	  
studentenraad.nl/csr	  

	   	   	   	   	   	   	  

Datum	   24	  februari	  2014	   	   	   	  

Contactpersoon	   Tariq	  Sewbaransingh	   	   	  

Bijlage(n)	   2	  “Overzicht	  vak-‐	  en	  tentamenaanmelding”	  en	  “Vakinschrijving	  bachelor”	  

Betreft	   Advies	  harmonisatie	  vakaanmelding	  

	   	  



	  

Pagina	  2	  ~	  3	  

Ook	  is	  dit	  een	  belemmering	  voor	  studenten	  om	  onderwijs	  aan	  andere	  onderwijsinstituten	  te	  
volgen.	  Deze	  problematiek,	  in	  combinatie	  met	  het	  elke	  keer	  uitvallen	  van	  SIS	  en	  de	  web	  
applicatie	  voor	  vakaanmelding,	  maakt	  van	  vakaanmelding	  een	  grote	  frustratie	  onder	  studenten.	  

Andere	  procedure	  voor	  vakaanmelding	  
In	  het	  eerder	  advies	  van	  de	  CSR	  omtrent	  vakaanmelding	  (dd.	  17-‐06-‐2013)	  wordt	  een	  andere	  
procedure	  voorgesteld	  voor	  vakaanmelding,	  dat	  het	  principe	  van	  het	  first	  come,	  first	  serve	  
vervangt	  door	  het	  principe	  van	  loting.	  Studenten	  schrijven	  zich	  binnen	  een	  bepaalde	  periode	  in	  
voor	  vakken,	  en	  worden	  dan	  (bij	  meer	  aanmeldingen	  dan	  plaatsen)	  in-‐	  of	  uitgeloot.	  Daardoor	  
hangt	  deelname	  aan	  onderwijs	  niet	  meer	  af	  van	  de	  snelheid	  van	  de	  internet,	  maar	  heeft	  elke	  
student	  een	  gelijke	  kans	  voor	  deelname	  aan	  onderwijs.	  Doordat	  studenten	  zich	  niet	  meer	  in	  de	  
eerste	  minuten	  bij	  het	  openen	  van	  de	  vakaanmelding	  zich	  moeten	  inschrijven,	  maar	  een	  korte	  
periode	  hebben	  om	  zich	  in	  te	  schrijven	  voor	  de	  loting,	  zou	  het	  mogelijk	  moeten	  worden	  om	  UvA	  
breed	  de	  vakaanmelding	  te	  harmoniseren.	  De	  piekbelasting	  op	  SIS,	  dat	  ontstaat	  als	  teveel	  
studenten	  zich	  in	  de	  eerste	  minuten	  aanmelden,	  zou	  immers	  geen	  rol	  meer	  spelen.	  
	  
We	  danken	  het	  College	  om	  het	  advies	  naar	  de	  GALOP	  Adviesgroep	  door	  te	  geleiden	  en	  daar	  te	  
agenderen.	  In	  een	  verkennend	  gesprek	  met	  (een	  deel	  van)	  de	  leden	  van	  de	  GALOP	  Adviesgroep	  
hebben	  we	  begrepen	  dat	  SIS	  inmiddels	  wel	  (in	  theorie)	  de	  piekbelasting	  van	  vele	  studenten	  aan	  
zou	  moeten	  kunnen.	  Daarbij	  leek	  het	  de	  aanwezigen	  ook	  erg	  lastig	  en	  prijzig	  om	  een	  dergelijk	  
nieuw	  systeem	  te	  ontwerpen	  dat	  ook	  rekening	  zou	  moeten	  houden	  met	  verschillende	  
voorrangregels.	  De	  inzichten	  uit	  dit	  gesprek,	  en	  de	  verbetering	  van	  de	  interface	  die	  studenten	  
gebruiken	  om	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  vakken	  door	  de	  nieuwe	  web	  applicatie,	  heeft	  de	  CSR	  
doen	  besluiten	  een	  nieuw	  advies	  betreffende	  vakaanmelding	  aan	  u	  te	  schrijven.	  

Harmonisatie	  van	  het	  proces	  omtrent	  vakaanmelding:	  de	  periode	  
De	  Centrale	  Studentenraad	  adviseert	  het	  College	  van	  Bestuur	  om	  delen	  van	  het	  proces	  omtrent	  
vakaanmelding	  te	  harmoniseren.	  Daardoor	  wordt	  de	  communicatie	  tussen	  studenten	  en	  de	  
universiteit	  gemakkelijker	  en	  wordt	  het	  voor	  de	  student	  helderder	  wanneer	  de	  student	  zich	  
dient	  in	  te	  schrijven	  voor	  vakken	  behorende	  tot	  het	  onderwijsinstituut	  waar	  de	  opleiding	  onder	  
valt	  en	  andere	  onderwijsinstituten.	  Een	  geharmoniseerd	  proces	  omtrent	  vakaanmelding	  komt	  
dus	  zowel	  de	  student,	  als	  de	  onderwijs	  logistieke	  organisatie	  ten	  goede.	  
	  
De	  eerste	  fase	  van	  de	  vernieuwing	  van	  het	  proces	  omtrent	  vakaanmelding	  zou	  volgens	  de	  CSR	  
het	  gelijktrekken	  van	  de	  start-‐	  en	  einddatum	  van	  de	  periode	  waarbinnen	  studenten	  zich	  moeten	  
inschrijven	  voor	  vakken	  van	  alle	  onderwijsinstituten	  van	  colleges	  of	  graduate	  schools	  zijn.	  Dat	  
maakt	  het	  mogelijk	  om	  naar	  	  alle	  bachelor	  of	  master	  studenten	  één	  bericht	  te	  zenden.	  De	  CSR	  
verwacht	  dat	  daardoor	  een	  hoop	  onduidelijkheid,	  en	  daardoor	  frustratie	  onder	  studenten,	  
verdwijnt.	  
	  
De	  CSR	  adviseert	  –	  onder	  voorwaarden	  –	  om	  per	  semester	  een	  gezamenlijke	  periode	  van	  
ongeveer	  drie	  weken	  voor	  vakaanmelding	  in	  te	  stellen	  voor	  al	  het	  bachelor	  onderwijs	  en	  al	  het	  
master	  onderwijs.	  De	  gezamenlijke	  periode	  zou	  het	  beste	  in	  een	  onderwijsweek	  kunnen	  starten,	  
omdat	  studenten	  in	  een	  tentamenweek	  of	  tijdens	  de	  vakantie	  de	  periode	  voor	  vakaanmelding	  
kunnen	  missen.	  
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De eerste voorwaarde van de CSR voor een gezamenlijke periode voor vakaanmelding is het 

uitvoeren en slagen van een stresstest. De afgelopen jaren kon SIS de be lasting van de vele 

studenten op het systeem niet aan waardoor het systeem uitviel. Ook bij het universiteitsbreed 

gebruik van de nieuwe webapplicatie bij vakaanmelding voor het tweede semester 2013-2014 

vie! het systeem gedeeltelijk uit. Mocht uit de stresstest blijken dat de interface voor de 

vakaanmelding de belasting van alle bachelor- of masterstudenten die zich tegelijkertijd voor 

vakken willen aanmelden niet aan kan, dan adviseert de CSR om de vakaanmelding per faculteit 

kort op elkaar volgend te spreiden. 

De tweede voorwaarde is dat resultaten die reeds behaald zijn of nog bekend moeten word en, 

maar nog niet zijn verwerkt in SIS, geen belemmering mogen vormen voor de vakaanmelding 

voor het volgend semester. Het al dan niet volgen van onderwijs door een student die aan de 

ingangseisen voor het betreffende onderwijs voldoet moet immers niet afhangen van 

onderwijslogistieke processen. Indien dit toch een belemmering zou vormen, dan adviseert de 

CSR om de periode voor vakaanmelding dusdanig te verruimen zodat studenten alsnog aan het 

onderwijs kunnen deelnemen. 

Harmonisatie van bet proces omtrent vakaanmelding: onderdelen 

De tweede fase van de vernieuwing van het proces omtrent vakaanmelding zou volgens de CSR 

het gelijktrekken van de onderdelen waarvoor studenten zich moeten inschrijven zijn. De CSR 

adviseert het College van Bestuur om studenten zich alleen in te laten schrijven voor het 

onderwijsdeel van een vak, waardoor ze automatisch ingeschreven staan voor het tentamen. Dit 

neemt verwarring onder studenten weg en verlicht ook de druk op de onderwijslogistieke 

organisatie. 

Harmoniseren van bet proces omtrent vakaanmelding: de procedure 

De derde fase van de vernieuwing van het proces omtrent vakaanmelding zou volgens de CSR 

het gelijktrekken van het proces waarop studenten ingeschreven worden. De CSR is van oordeel 

de harmonisatie van de periode waarin vakaanmelding mogelijk is, het meeste prioriteit heeft. 

Op de tweede plaats heeft de harmonisatie van de onderdelen waarvoor studenten zich 

inschrijven de prioriteit. Wat betreft de procedure is de CSR van oordeel dat dit pas op een later 

moment (mogelijk) aan bod komt. De wenselijkheid van loting als alternatief voor het first come, 

first serve principe kan dan opnieuw beoordeeld worden. 

De Centrale Studentenraad wil tot slot de medewerkers danken die het proces van 

vakaanmelding de afgelopen periode gemakkelijker hebben gemaakt door het werk voor de 

schermen (de webapplicatie) en het werk achter de schermen (bijvoorbeeld de verbeterde 

stabiliteit van het systeem). Middels deze adviesbrief hoopt de CSR dat deze lijn doorgezet 

wordt. Aangezien over het onderwerp meerdere jaren gesproken wordt, verzoekt de CSR u om 

een schriftelijke reactie. 

Hoogachtend, ~ ______.... 

·- -~ 
< ~-·-- ··-----------:::::s:m Quax __ _ 

--- Voorzitter CSR 13114 
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