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Geachte decaan, beste Peter,
Bij dezen doet de Facultaire Studentenraad der FNWI 2018/2019 (hierna: de
raad) u haar ongevraagde advies toekomen aangaande de onderbetaling
van student-assistenten (hierna: assistenten).
De raad heeft meerdere meldingen ontvangen van assistenten dat zij
onvoldoende uren uitbetaald krijgen voor hun werkzaamheden. Wij zijn van
mening dat dit een oneerlijke situatie is, maar begrijpen dat het lastig is om
beleidsverandering te doen op basis van anekdotisch bewijs.
Wij hebben nagevraagd bij studieverenigingen of zij de situatie herkennen
dat assistenten niet zelden te weinig uren krijgen om hun werk goed te
kunnen uitvoeren. Wij kregen van bijna alle studieverenigingen het signaal
dat dit in ieder geval soms voorkomt. Dit is nog steeds anekdotisch, maar
wijst desalniettemin op een probleem.
Dit probleem is natuurlijk ernstig, omdat het aantal uren wat men maakt
uitbetaald moet worden. Maar als de algemene beleving is dat men over de
gemaakte uren heen gaat, kan het potentiële nieuwe assistenten ook
afschrikken.
De raad ziet een tweeledige oplossing, waarbij eerst duidelijk
geïnventariseerd wordt hoe verstrekkend het probleem is en daarna op het
probleem gereageerd wordt.
Om goed in kaart te brengen hoe groot het probleem is, ziet de raad graag
het volgende: bij ieder vak komt, na afloop, een evaluatieformulier dat door
assistenten ingevuld kan worden. Daarop kunnen de assistenten vermelden
hoeveel uren ze gemaakt hebben tijdens het vak. Op deze wijze wordt het
probleem duidelijk in kaart gebracht. Als er voldoende van deze formulieren
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ingevuld zijn, dan wordt de situatie omtrent de benodigde assistent uren
duidelijk, waardoor vakken beter kunnen voldoen aan hun daadwerkelijke
behoefte aan assistenten. De implementatie van deze formulieren zou via
het ESC geregeld kunnen worden. Er zou een formulier via UvA Q gemaakt
kunnen worden per vak. Met deze maatregel zou de werkdruk per vak in
kaart gebracht kunnen worden en kan het probleem op maat opgelost
worden.
Naast de eerstgenoemde maatregel, ziet de raad graag dat er ook een
duidelijke regeling komt voor wanneer assistenten over hun uren heengaan.
Om ervoor te zorgen dat er ook een directe oplossing is voor assistenten die
nu met dit probleem te maken hebben. Het kan natuurlijk zijn dat er als
assistent meer van je gevraagd wordt dan dat er uren zijn in het contract,
bijvoorbeeld op het moment dat een docent hulp nodig heeft bij het
nakijken van tentamens, of als de voorgeschreven uren niet genoeg zijn om
de functie goed uit te voeren. In deze gevallen werken sommige assistenten
naar eigen zeggen onbetaald over. Dit is natuurlijk niet wenselijk. De raad
heeft signalen ontvangen dat er mogelijkheden bestaan om de uren
achteraf op te schalen, maar er is hier geen duidelijke regeling voor die
algemeen bekend is bij assistenten. Ondanks dat overwerken ongewenst is,
kan deze situatie natuurlijk wel voorkomen. Daarom ziet de raad graag dat
er een duidelijke regeling komt over het uitbetaald krijgen van gemaakte
overuren, die beschikbaar is voor alle assistenten.
Kortom, de raad ziet graag dat het probleem omtrent onderbetaling van
assistenten in kaart gebracht wordt om de uren beter af te stemmen op de
werkdruk en dat er een duidelijke regeling komt voor het geval er alsnog
overuren worden gemaakt door assistenten.
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

Pagina 2 ~ 2

