
 

Geachte voorzitter van de stuurgroep Blended Learning, 
 
Allereerst wil de Centrale Studentenraad (CSR) u bedanken voor uw uitgebreide brief. de CSR is 
blij dat hij op deze manier contact kan houden en dat zijn zorgen erkend worden. 
 
De CSR wil in deze brief een aantal zaken aanstippen waarover hij nog zorgen heeft. 
 
Allereerst merkt de CSR op dat u zijn zorgen over Blended Learning (BL) als potentiële 
bezuinigingsmaatregel erkent, maar nog geen echt standpunt heeft ingenomen inzake deze 
zorg. De stuurgroep heeft echter in gesprekken met de CSR mondeling wel het standpunt 
ingenomen dat BL beslist niet gebruikt mag worden als bezuinigingsmaatregel en slechts moet 
dienen als aanvulling op en verbetering van bestaand onderwijs in plaats van vervanging van 
dat onderwijs. De CSR vraagt de stuurgroep om voor de formaliteit expliciet in een brief aan de 
CSR aan te geven dat de intentie achter BL niet bezuinigen is, en dat uw beslissingen als 
stuurgroep dit standpunt zullen reflecteren. De stuurgroep zal dan ook in het bijzonder 
terughoudend moeten zijn met het toekennen van gelden voor BL-projecten waar de 
stuurgroep ziet dat zij (ook) een functie van bezuinigen hebben. 
 
Ten tweede de CSR benadrukken dat de hij als geheel, of enkele leden daarvan, niet de 
verantwoordelijkheid draagt om bijvoorbeeld facultaire studentenraden (FSR’en) te betrekken 
bij dit project. Het is de verantwoordelijkheid van decanen om hun facultaire achterban goed te 
betrekken. De CSR gelooft dat men tot kwalitatief beter beleid komt op het moment dat 
iedereen zich kan vinden in het beleid en het beleid breed gedragen wordt. De CSR wijst de 
stuurgroep dan ook op zijn verantwoordelijkheid om decanen aan te sporen FSR’en, en mogelijk 
opleidingscommissies (OC’s), te betrekken bij BL. De CSR begrijpt uiteraard dat er een verschil 
bestaat tussen de intentie en formulering van de brief van de stuurgroep, dit ontkracht echter 
niet de formulering van de brief. Daarom wil de CSR dit feit, voor de volledigheid en vorm, 
nogmaals benadrukken. 
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De CSR wil wel graag meedenken en meehelpen om de academische gemeenschap te betrekken 
bij BL. Daarom de CSR volgende adviezen bij de stuurgroep neerleggen. 
1) Zoals in de originele brief opgemerkt. De oprichting van de site: 
‘https://www.uva.nl/onderwijsvernieuwing’ met een globaal overzicht rondom BL, inclusief 
een tijdspad, doelstelling etc. 
2) Zoals in de originele brief opgemerkt. De CSR is van mening dat sprake moet zijn van 
facultaire checks & balances. De CSR ziet graag dat de stuurgroep overeenstemming van de 
FSR’en en OC’s zwaar laat wegen in de behandeling van facultaire BL-strategieën.   
 
De CSR kijkt ernaar uit om betrokken te blijven bij het werk dat de stuurgroep verricht om 
onderwijs op de Universiteit van Amsterdam te verbeteren. De CSR kijkt dan ook uit naar uw 
antwoord op deze brief.   
 
Hoogachtend, 
Namens de Centrale Studentenraad,  
 

 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 
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