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Geachte decaan, beste Peter,
In deze brief doet de Facultaire Studentenraad 18/19 (hierna: de raad) u een
ongevraagd advies over de gang van zaken omtrent examencommissies van
de FNWI.
De examencommissies zijn een erg belangrijk orgaan binnen de UvA waar
elke student direct of indirect mee te maken heeft tijdens zijn studie. Nu
heeft de raad hier formeel en informeel regelmatig klachten over
ontvangen. Na een gesprek met de examencommissie Exacte- en
Informatiewetenschappen (EWIW) in december heeft de raad in januari met
behulp van zijn Nieuwjaarsenquête het probleem geprobeerd in kaart te
brengen. Naar aanleiding van dit gesprek is een geleding van de raad weer
met de examencommissie EWIW en ditmaal ook de examencommissie Aarden Levenswetenschappen (ALW) rond de tafel gaan zitten. Na deze, doch
positieve en constructieve, gesprekken zijn drie problemen onopgelost
gebleven waarvoor de raad graag een oplossing ziet. In deze brief staan
deze problemen genoemd met mogelijke oplossingen vanuit de raad. De
problemen zijn grofweg de werking van Acadplan, voorlichting van
examencommissies en zichtbaarheid van en informatieverstrekking door
hen.
Acadplan
Acadplan is een relatief nieuw programma en lijdt hierom natuurlijk aan een
aantal kleine kinderziekten. Zo staat Acadplan op administratief gebied
studenten niet altijd toe hun programma op de gewenste manier in te
dienen. Voorbeelden treden voornamelijk op bij studenten met een
afwijkend studieprogramma. Het is voor studenten bijvoorbeeld verplicht
een bijlage toe te voegen wanneer een vrijstelling wordt gevraagd. Het
systeem is dus te statisch voor een aantal gevallen. Het is begrijpelijk dat dit
soort ongemakkelijkheden (nog) voorkomen, maar hiernaast is er ook geen
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ruimte voor onderbouwing van de gemaakte keuzes bij het indienen van het
plan. Daarom stelt de raad voor om bij het indienen van het programma
ruimte te bieden voor commentaar of toelichting bij het studieplan. Dit helpt
niet alleen de student inhoudelijk bij het indienen van het programma, maar
hierdoor wordt ook onnodig mailverkeer en ander werk voorkomen. Dit
zorgt ons inziens dus voor een vermindering van de werklast voor de
betreffende administratief medewerkers.
Voorlichting, zichtbaarheid en informatieverstrekking
De raad vindt de voorlichting die gegeven wordt omtrent de
werkzaamheden en constructie van de examencommissies onvoldoende.
Een probleem wat hier op aansluit is het gebrek aan zichtbaarheid van de
examencommissie en het gebrek aan transparantie. Het voornaamste
hierbij is dat studenten niet weten welke commissie nou echt de
examencommissie
is.
Velen
denken
dat
de
subcommissies
examencommissies zijn, niet wetend dat dit slechts een geleding hiervan is.
Tevens hebben veel studenten het gevoel dat de reactietermijn te lang is. Dit
komt vaak door onwetendheid over wanneer de examencommissies
vergaderen en het werk dat zij zoal verrichten.
Voor het oplossen van de aangedragen problemen ziet de raad graag dat er
uniforme pagina’s voor alle grote examencommissies komen in plaats van
voor subcommissies om zo alle studenten onder een betreffende commissie
te voorzien van dezelfde informatie. Nu hebben bijvoorbeeld studenten van
de bachelor Informatica de beschikking tot andere informatie dan studenten
van de bachelor Wiskunde ondanks dat ze onder dezelfde
examencommissie vallen. Dezelfde informatie verschaffen brengt
uniformiteit in kennis onder studenten en versterkt informatiedeling binnen
de faculteit. Een andere oplossing ziet de raad door op de
opleidingspagina's op Canvas informatie te delen over examencommissies.
Studenten bekijken bijna dagelijks Canvas en dit is volgens ons dan ook de
uitgelezen plek om dit soort informatie op te plaatsen.
Kortom; de raad ziet ten eerste graag ruimte voor toelichting bij het
indienen van een studieplan in Acadplan. Ten tweede ziet de raad graag dat
de voorlichting omtrent examencommissies online verbeterd wordt door
middel van algemene pagina’s op de UvA site of door middel van Canvas. Op
deze wijze weten alle studenten waar ze aan toe zijn.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
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Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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