
 

Geachte decaan, beste Karen, 
 
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI) u een advies toekomen over de organisatie van de masters die 
samenwerken met de Vrije Universiteit (VU). De FSR vindt het namelijk erg belangrijk dat het 
masteronderwijs goed georganiseerd is en dat studenten geen hinder ondervinden van 
administratiesystemen. 
 
Masterstudenten zijn over het algemeen positief over het aanbod aan keuzevakken in de 
master. De roostering van de vakken aan de VU gaat vaak goed en er is weinig overlap. 
Daarnaast wordt het grotere scala aan stagemogelijkheden goed ontvangen door 
masterstudenten.   
 
Opleidingscommissies 
De samenwerking tussen de opleidingscommissies (OC’s) van de UvA en de VU verloopt niet 
altijd even soepel. Er is geen algemeen protocol over gezamenlijk vergaderen of de OC’s elkaars 
adviezen ontvangen. Enkele OC’s, zoals de opleidingscommissie Chemistry, hebben hier een 
goede weg voor gevonden door af en toe samen te vergaderen. Bij veel OC’s leidt dit echter tot 
miscommunicatie. De FSR stelt voor om hier een protocol voor op te stellen, zodat hier meer 
duidelijkheid over is. 
 
Eén van de belangrijkste taken van een opleidingscommissie is het behandelen van de 
vakevaluaties. Het verschilt sterk van OC tot OC of de vakken die door de andere universiteit 
worden verzorgd ook geëvalueerd worden. De OC Chemistry zou de vakken van zowel de UvA 
als de VU evalueren, maar ontvangt zelden de vakevaluaties van de VU. Bij enkele OC’s worden 
alle vakken door twee OC’s bekeken, wat soms tot misverstanden leidt. De FSR ziet graag dat 
ook hierover afspraken worden gemaakt. 
 
Daarnaast is de opleidingscommissie onder masterstudenten vrij onbekend. De evaluatie van 
een vak op de andere instelling wordt nooit teruggekoppeld. De FSR vindt de 
opleidingscommissies en evaluaties erg belangrijk en zou daarom graag zien dat de 
communicatie hieromtrent verbetert. Zo zou elke student als guest kunnen worden toegevoegd 
in de blackboardpagina van hun OC. 
 
Vakinformatie 
De vakinformatie van vakken is alleen op de site van de betreffende instelling te vinden. Op de 
UvA studiegids wordt veelal verwezen naar de algemene homepage van de VU studiegids. Er 
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zouden links moeten zijn naar de actuele pagina van het vak. Bovendien zou het ook duidelijk 
moeten zijn welke blackboardpagina voor welk vak gebruikt wordt.  
 
Daarnaast is de informatie in UvA studiegidsen niet altijd beschikbaar in het Engels. Dit is erg 
onhandig voor buitenlandse studenten. De pagina’s zijn ook niet altijd even up-to-date, wat het 
kiezen van vakken bemoeilijkt. 
 
Registratie van cijfers 
Het duurt vaak lang voordat cijfers die behaald zijn aan de andere instelling geregistreerd 
worden in het systeem van de eigen instelling. Dit wordt soms ten dele opgevangen door 
docenten die het eerder persoonlijk mededelen. Er zouden echter structurele afspraken moeten 
worden gemaakt die het proces van registreren versnellen. 
 
Onderwijs- en examenregeling 
Bij de gezamenlijke opleidingen zijn er verschillende Onderwijs- en Examenregelingen (OER) 
die lastig te vinden zijn, dat zorgt voor veel verwarring bij studenten. Bij de opleiding Chemistry 
doen er zelfs drie versies van de OER de rondte. Hetzelfde geldt voor andere regelingen. 
Studenten weten vaak niet onder welke regeling ze vallen en waar ze de betreffende regeling 
kunnen vinden. De FSR zou graag zien dat er voor studenten meer duidelijkheid komt. Graag 
treedt de FSR nog verder in gesprek over dit onderwerp. 
 
Introductie op de VU 
Bij de masteropleidingen is voor UvA-studenten sprake van geen, dan wel een kleine introductie 
op de VU. Ze krijgen geen rondleiding door het gebouw, waardoor ze niet weten waar 
belangrijke werkruimtes of studentenbalies zitten. De FSR ziet graag dat er voor studenten in 
samenwerkende masters in de eerste week van de studie een introductie met rondleiding op de 
VU wordt georganiseerd. 
 
Automatische inschrijving 
Bij enkele studies zijn er verplichte vakken op de andere instelling, zoals bij tracks van 
Chemistry en Biological Sciences. Voor de verplichte vakken werd een automatische 
inschrijving beloofd, dit gebeurde niet. Indien er voor verplichte vakken automatische 
inschrijvingen plaatsvinden, dan dient dit te gebeuren voor vakken aan beide instellingen. Zo is 
voor studenten duidelijk waar ze aan toe zijn. 
 
De FSR zou graag zien dat de verbeterpunten die hij heeft gesignaleerd worden opgepakt door 
het directieteam, zodat de kwaliteit van samenwerkende masters verder verbeterd kan worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans 
Voorzitter FSR FNWI 
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