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Geachte decaan, beste Peter,
Bij dezen adviseert de facultaire studentenraad van de FNWI (hierna: de
raad) positief op het facultair plan voor de kwaliteitsafspraken 2019 - 2024
(hierna: het plan).
De raad heeft geen bezwaren met de huidige vorm van het plan; zij is van
mening dat de vele initiatieven in het plan de kwaliteit van het onderwijs ten
goede zullen komen. Wel vindt de raad dat sommige delen van het plan niet
voldoende uitgewerkt zijn om hier een oordeel over te kunnen vormen.
Graag zou de raad daarom in een later stadium, wanneer de concrete
invulling van deze delen van het plan beschikbaar zijn, hier nogmaals advies
over uitbrengen. Het betreft specifiek het plan voor de inzet van
junior-docenten en het plan voor digitale community building.
Daarnaast merken wij op dat het plan een erg groot aantal initiatieven
bevat, waardoor veel initiatieven een relatief kleine hoeveelheid geld
ontvangen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de invloed van sommige
initiatieven zeer beperkt blijft. Als dit zo blijkt te zijn zou een
geconcentreerder plan (minder initiatieven die ieder meer geld ontvangen)
wellicht een effectievere manier zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Wij adviseren daarom om tijdens de evaluatie van het plan goed te letten op
de effectiviteit van deze kleinere initiatieven en om de mogelijkheid tot het
indikken van het plan als optie te zien.
Samenvattend is de raad positief over het plan maar zou zij, wanneer dit
concreet is ingevuld, nogmaals willen adviseren over de initiatieven voor het
aanstellen van junior-docenten en de inzet van digitale middelen voor
community building. Daarnaast adviseert de raad om tijdens de evaluatie
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van het plan een blik te werpen op de spreiding van het geld en indien nodig
het geld meer te concentreren.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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