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Geachte decaan, beste Peter,  

Zoals via e-mailcontact met Menno van Gameren overeengekomen op 22          

december, volgt hierbij de officiële reactie van de FSR FNWI op de            

Voorinvesteringen Onderwijskwaliteit FNWI 2017 . We zijn als raad vanaf het begin           

af aan bij het proces betrokken geweest en hebben meerdere gesprekken gehad            

met het directieteam gedurende dit proces.  

 

De FSR FNWI adviseert positief over de voorinvesteringen. We zijn van mening dat             

het aantrekken van boegbeelden en het opzetten van een faculteitsbreed Teaching           

and Learning Centre en Portal Docentontwikkeling een goede aanvulling is op het            

aanbieden van BKO’s (Basis Kwalificatie Onderwijs) en SKO’s (Senior Kwalificatie          

Onderwijs) aan docenten van onze faculteit. We gaan graag het gesprek aan over             

de praktische invulling van het centre. Het creëren van meer professionaliteit           

onder onderwijsbegeleiders, waar deze nodig is in een curriculum, stellen we op            

prijs.  

 

Wat betreft de dakpanconstructie bij het SILS wil de FSR FNWI graag benadrukken             

dat er een structurele oplossing moet komen in plaats van alleen een investering             

op basis van tijdelijke gelden. We verwachten dat het benodigde geld voor de             

structurele oplossing van dit probleem later wordt opgenomen in de begroting van            

het SILS. 

 

Bij de verdere invulling van deze gelden verwachten we dat het budget voor             

Blended Learning in samenspraak met de medezeggenschap wordt geïnvesteerd.         

Verder willen we graag verder meedenken over het uitrollen van ons eigen            

initiatief: de ‘office hours’. Dit initiatief betreft een extra facultatieve werkgroep           

per vak, kort voor het tentamen om ruimte te maken voor herhaling en             

voorbereiding. We denken dat deze investering van directe en merkbare          

meerwaarde zal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs die de studenten op de              

FNWI ontvangen, wat het doel van de voorinvesteringen is.  
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele            

FSR en wacht ik uw reactie af. 

Met vriendelijke groeten, 

Esther de Boer 

Voorzitter FSR FNWI 
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