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Selectieve Masters

Geacht College van Bestuur,
Tijdens de Overlegvergadering van 1 maart jl. heeft de Centrale Studentenraad het Plan van
Aanpak van “Blend it & Share it” met de rector besproken. De CSR heeft naar aanleiding van
intern beraad met een aantal facultaire studentenraden enkele punten die wij aan willen
stippen.
Allereerst maakt de CSR zich zorgen om het gebrek aan gecreëerd draagvlak voor de
implementatie van het rapport Blend it & Share it. De Green Paper/White Paper-procedure was
een goede eerste stap, maar daarmee is er nog niet voldoende draagvlak gecreëerd. De CSR
merkt dat er bij studenten en docenten nog te weinig kennis en begrip is. Het plan van aanpak
komt erg top-down over. Dit zorgt voor weerstand en zou een succesvolle implementatie
kunnen bemoeilijken.
Wij zien dat er veel zorgen zijn over bezuinigingen op de UvA, die doorwerking kunnen hebben
in het aanbod van contacturen. De CSR vindt het problematisch dat de werkgroep voornemens
is de definitie van contacturen te heroverwegen. Het zien van digitale onderwijsuren als
reguliere contacturen zorgt voor aanzienlijk minder binding met de universiteit en studie. De
doorsnee student heeft al een minimale hoeveelheid contacturen terwijl binding met de studie
essentieel en zeer gewenst is vanuit de UvA. Om gemotiveerd te blijven en de nieuwsgierigheid
aan te wakkeren om zich verder te verdiepen is er fysiek contact nodig tussen de student en de
studieomgeving. Ten allen tijde dient er te worden tegengegaan dat een universitaire studie
verwordt tot een cursus. De CSR krijgt regelmatig geluiden van studenten dat zij zich verzetten
tegen het verminderen van fysieke contacturen en zich zorgen maken. Wij kunnen niet anders
dan deze zorgen serieus te nemen en het is niet de taak van deze werkgroep om de definitie van
het contactuur te heroverwegen.

Daarnaast doet de werkgroep beroep op maar liefst de helft van de voorinvesteringen. Dit geld
komt vrij door het afschaffen van de basisbeurs. Dit moet de studenten die op dit moment
studeren helpen door extra in onderwijskwaliteit te investeren. Blended learning is een
investering op de lange termijn, terwijl de voorinvesteringen direct een uitwerking dienen te
hebben. Dit geld dient met grote zorgvuldigheid uitgegeven te worden, vanwege de beladenheid
van de bron van deze financiering. Dit lijkt niet te gebeuren niet in het huidige plan. Er is een
transparantere, beter beargumenteerde begroting nodig om te zien waarom precies dit bedrag
nodig wordt geacht. Bovendien zijn er nog geen afspraken gemaakt over de voorinvesteringen
die in 2017 vrijkomen. De CSR vindt het niet gepast dat er een voorschot wordt genomen op de
voorinvesteringen terwijl de procedure nog niet is afgesproken of ingestemd.
Om zeker te zijn van draagvlak en kennis over blended learning bij de academische
gemeenschap is een brede dialoog zeer wenselijk. Op basis van een brainstorm of debat zal er
gekeken moeten worden naar de manier waarop de gelden voor blended learning worden
besteed en welk bedrag nodig is om de voorgenomen doelen te bereiken. Vanuit daar kan er
gekeken worden naar de behoefte en het nut van een “dean of blended learning”. De structuur
waarin er vanuit een “dean” naar beneden wordt gewerkt naar contactpersonen op de
faculteiten die vervolgens weer contact hebben met opleidingsdirecteuren is zeer top-down
ingestoken en in het huidige Plan van Aanpak onvoldoende beargumenteerd. Dat baart ons
grote zorgen.
Al met al zou de CSR graag een aantal zaken concreter uitgewerkt zien. Ook is er binnen de
academische gemeenschap behoefte aan het voeren van een discussie en het delen van kennis
op het gebied van blended learning. De CSR vindt het belangrijk dat de uitgebreide discussie
voorafgaat aan de implementatie. Wij hopen ten zeerste dat hier de ruimte voor genomen
wordt.

Met vriendelijke groet,
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Naomi Appelman
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