
Geacht College van Bestuur,  

Een aantal weken terug is het rapport kennisdeling verschenen. De Centrale Studentenraad (CSR) is 

overwegend positief over het rapport. Wel is de CSR van mening dat er twee belangrijke aanvullingen 

aan het rapport gedaan moeten worden.  

Geef medewerkers voldoende ruimte voor kennisdeling 

In het onderzoek komt naar boven dat medewerkers graag kennis willen delen met hun collega’s. Zij 

ervaren echter tijdgebrek voor effectieve informatie-uitwisseling. De CSR is van mening dat UvA-

medewerkers voldoende tijd en mogelijkheden moeten krijgen voor kennisdeling zodat de kwaliteit en 

efficiëntie van onderwijs en onderzoek omhoog gaat. De CSR adviseert het College van Bestuur  

medewerkers meer ruimte te geven voor het uitwisselen van informatie. Aansluitend is de CSR van 

mening dat aanbeveling 2: ‘Faculteiten en afdelingen ondersteunen bestaande communities, en 

stimuleren de vorming van nieuwe communities door betrokkenen de tijd en de taak te geven om die 

communities te onderhouden,’ niet bijdraagt aan het oplossen van dit probleem. Het probleem is niet 

dat de communities niet bestaan, het probleem is dat de bevindingen van deze communities niet breed 

gedeeld worden door de universiteit. De CSR zou het toejuichen als er specifiek gekeken gaat worden 

naar manieren waarop dit wel kan worden gedeeld. 

De rol van studenten in kennisdeling 

In het rapport wordt de nadruk gelegd op kennisdeling tussen medewerkers. De CSR ziet ook een 

belangrijke rol voor studenten weggelegd. Door medewerkers meer met studenten in gesprek te laten 

gaan kunnen onderwerpen vanuit een ander perspectief bekeken worden. Dit kan leiden tot andere en 

betere bevindingen en bevordert daarom effectieve kennisdeling. Te denken valt aan het toevoegen 

van studenten aan bestaande communities en het uitnodigen van studenten bij 

onderwijsbijeenkomsten. Daarnaast raadt de CSR aan informeel contact tussen studenten en stafleden 

te bevorderen door bijvoorbeeld studieplekken te creëren op en rond afdelingsdomeinen. 

De CSR gaat ervan uit dat er rekening wordt gehouden met hetgeen is geadviseerd in deze brief 

en blijft graag de dialoog met u aangaan om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. 
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