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Ongevraagd advies UvA Q

Geachte decaan, beste Peter,
In deze brief doet de Facultaire Studentenraad 18/19 (hierna: de raad) u een
ongevraagd advies over het gebruik van het UvA Q systeem om vakken te
evalueren.
De raad is van mening dat het UvA Q op twee vlakken niet voldoende wordt
gebruikt aan de FNWI. Dit betreft het terugkoppelen van de resultaten van
de UvA Q formulieren naar studenten en het door docenten personaliseren
van de inhoud van de formulieren.
Zoals u bekend is, biedt UvA Q de mogelijkheid om een kort uittreksel van
de resultaten te genereren om uit te reiken aan studenten. Hier is ook een
veld beschikbaar gesteld voor de vakdocent om een verantwoording af te
leggen aan de studenten over hoe deze resultaten gebruikt zullen worden
om het onderwijs te verbeteren in de toekomst. De raad is van mening dat
dit een cruciaal aspect is van het de vakevaluatie-cyclus: stelselmatige
uitvoering van deze terugkoppeling motiveert docenten om de data goed te
gebruiken voor de verbetering van het onderwijs. Voor studenten is het ook
interessant om dit te zien en kan het een motiverende factor zijn om de
formulieren vaker in te vullen en ze ook beter in te vullen.
De raad vindt dat deze terugkoppeling op het moment onvoldoende
gebeurt. Een korte evaluatie onder OC’s en verschillende studenten stelt
vast dat bij de volgende opleidingen deze terugkoppeling zelden tot nooit
plaatsvindt: (BSc Informatica, BSc Wiskunde, BSc Kunstmatige Intelligentie,
BSc Biomedische Wetenschappen, BSc Scheikunde, BSc Natuur- en
Sterrenkunde, BSc Informatiekunde, MSc Artificial Intelligence). Daarnaast is
vastgesteld dat de terugkoppeling niet op deze manier plaatsvindt bij FPS en
BG maar dat een samenvatting van de resultaten wel gedeeld wordt met de
studenten in het volgende jaar middels de studiewijzer. Wij willen hier ook
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benoemen dat de UvA in de NSE relatief laag scoort op terugkoppeling van
vak evaluaties.
Wij adviseren dan ook om te stimuleren dat deze terugkoppelingen
plaatsvinden, met als streven om dit bij ieder vak te laten gebeuren.
Daarnaast adviseren wij om ook een samenvatting van de resultaten te
plaatsen in de studiewijzer van het volgende jaar, zoals nu bij de BSc FPS en
de BSc BG al gebeurt.
UvA Q biedt docenten de mogelijkheid om vragen toe te voegen aan het
evaluatieformulier. Wij ontvangen signalen dat docenten hier soms niet van
op de hoogte zijn. Hierdoor zijn evaluatieformulieren bij verschillende
vakken vaak identiek. Wij horen van studenten dat dit hen demotiveert om
de evaluatieformulieren in te vullen.
Wij denken dat studenten gericht vragen naar hun ervaring met bepaalde
aspecten van een vak veel waardevollere data kan opleveren over de
onderwijskwaliteit Daarnaast vinden wij dat de standaard vragen die in de
UvA Q formulieren staan niet altijd relevant zijn voor een bepaald vak. De
toevoeging van deze vragen aan het formulier kan daardoor als hinder
worden gezien voor studenten om de formulieren op een goede manier (of
om ze überhaupt) in te vullen, omdat zij het idee hebben dat een deel van
de vragen zinloos is.
De raad adviseert daarom om docenten beter in te lichten over deze
mogelijkheid, met wederom als streven dat er bij ieder vak goed wordt
nagedacht over hoe deze formulieren het nuttigst ingevuld kunnen worden.
Wij adviseren ook om OC’s beter in te lichten over hun capaciteit om
standaardvragen voor de formulieren van de vakken van de desbetreffende
opleiding voor te stellen. Wij denken dat een succesvolle uitvoering hiervan
zal leiden tot data die zowel kwalitatief als kwalitatief veel hoger is.
Samengevat adviseert de raad:
● om te stimuleren dat docenten de UvA Q resultaten terugkoppelen
●

naar studenten samen met een verantwoording;
om te stimuleren dat een samenvatting van deze resultaten in de

●

studiewijzer van het komende jaar wordt geplaatst;
om docenten beter in te lichten over de mogelijkheden tot een
personaliseren van de UvA Q formulieren om zo waardevollere data
te verschaffen;

●

om OC’s in te lichten over de mogelijkheid om standaardvragen
voor hun opleiding in de UvA Q formulieren voor te stellen,

met als streven om deze zaken bij ieder vak, en bij iedere opleiding, te laten
gebeuren.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.
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Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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