
 

Geachte decaan, beste Karen. 
 
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica (FSR) u een advies toekomen over hoe de kwaliteit van het studieadvies kan worden 
verbeterd.  
 
De FSR heeft grote verschillen geconstateerd tussen de manieren waarop het College of Science (CoS) de 
mogelijkheden tot studieadvies aanbiedt en de manier waarop het Instituut voor Interdisciplinaire Studies 
(IIS) dit doet. Binnen het CoS delen verschillende verwante opleidingen vaak één en de zelfde 
studieadviseur, terwijl bij het IIS verschillende adviseurs zich ontfermen over hetzelfde domein maar zich 
tevens ook specialiseren in een opleiding binnen dat domein. 
 
Het uitreiken van kwalitatief goed studieadvies aan studenten is van essentieel belang voor een goede 
studievoortgang van studenten. Naar aanleiding van de faculteitsbrede enquête in december heeft de FSR 
geconstateerd dat studenten momenteel niet altijd optimaal studieadvies ontvangen. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben, zo lijken studieadviseurs het bijvoorbeeld erg druk te hebben en moeten zij hun 
aandacht over te veel verschillende studies spreiden zodat zij zich niet voldoende kunnen specialiseren. 
Met in acht neming van de extra taken die langzamerhand bij studieadviseurs komen te liggen zoals het 
uitreiken van een bindend studieadvies en het verzorgen van UvA Matching is de FSR van mening dat de 
beschikbare middelen effectiever kunnen en moeten worden gebruikt. 
 
Nu de studentenaantallen groeien, komt er een steeds hogere druk op de studieadviseurs te liggen. Eén 
studieadviseur per domein lijkt de FSR daarom absoluut ontoereikend. Ten eerste acht de FSR het van 
belang dat een studieadviseur de mogelijkheden krijgt om zich te specialiseren in een bepaalde richting. 
Daarom adviseert hij om meerdere studieadviseurs aan te stellen per domein. Hierdoor kunnen 
studieadviseurs zich wel specialiseren in de verschillende richtingen binnen dat domein, maar kunnen de 
bruggen tussen dubbele bachelors en studenten die een keuzevak doen bij een verwante studie behouden 
blijven. Dit zorgt tevens dat zij in geval van ziekte of afwezigheid van één van de studieadviseurs elkaars 
werk wel tijdelijk kunnen opvangen. Dit komt overeen met de huidige werkwijze binnen het IIS. Ten 
tweede is de FSR van mening dat indien de studieadviseurs zich beter willen specialiseren zij goede 
ondersteuning moeten kunnen krijgen om zowel hun kennis over één bepaalde opleiding te verdiepen als 
hun kennis over een domein te verbreden.  
 
De FSR is van mening dat bepaalde studieadviseurs momenteel teveel studenten onder hun hoede moeten 
nemen, maar is zich ook bewust van de wisselende vraag naar studieadvies tussen verschillende domeinen. 
De studenten die een studie volgen aan het IIS zullen door bijvoorbeeld hun majorkeuze gemiddeld meer 
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tijd vragen van hun studieadviseur dan een student binnen de exacte wetenschappen. Daarom acht de FSR 
het wenselijk dat er een richtlijn per domein wordt vastgesteld voor het aantal studenten dat een 
studieadviseur onder zich kan hebben of over het aantal fte’s dat er beschikbaar zou moeten zijn per 
hoeveelheid studenten. 
 
Tevens adviseert de FSR dat het aanstellen van een studentassistent voor de studieadviseur een goede 
mogelijkheid is om deze (gedeeltelijk) te ontlasten. Dit concept is al geïntroduceerd op de Faculteit der 
Economie en Bedrijfskunde (FEB) en volgens de studentassistenten zelf werkt dit erg goed. De FSR zou 
graag dit idee implementeren op onze faculteit, waarbij de studentassistent zich uitsluitend bezig houdt 
met routinematige taken zoals het bijhouden van een agenda, het roosteren van afspraken en bijvoorbeeld 
het printen van informatiefolders. Hierdoor komt er voor de studieadviseur meer tijd vrij om zich met het 
inhoudelijke advies bezig te houden.  
 
Samenvattend is de FSR van mening dat de huidige manier waarop studieadvies wordt gegeven toe is aan 
verbetering. Hij stelt voor om meerdere studieadviseurs aan te stellen per domein. Hierdoor kunnen zij 
zich op een specifieke opleiding specialiseren maar indien nodig ook studenten van andere opleidingen 
adviseren. Bovendien blijft er zo gedeelde kennis over de nauw verwante opleidingen en ervaren 
studenten er geen nadeel van als een studieadviseur ziek is. Om de druk op studieadviseurs te beperken is 
de FSR van mening dat er een richtlijn moet worden opgesteld voor een maximum aantal studenten per 
studieadviseur. Verder adviseert hij om studentenassistenten aan te stellen die de studieadviseur zouden 
kunnen bijstaan bij het uitvoeren van routinematige taken om zo de werkdruk op studieadviseurs te 
verminderen. 
 
De FSR hoopt u voldoende geïnformeerd te hebben en zien graag een reactie tegemoet op bovengenoemde 
voorstellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans 
Voorzitter FSR FNWI 
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