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Geacht College van Bestuur,

Hierbij doet de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) u een ongevraagd advies toekomen over de
nieuwe Onderwijsvisie van de UvA. Met veel belangstelling hebben de CSR leden die als student-lid in
de UCO plaatsnemen deelgenomen aan de UCO themasessie om tot een advies te komen. De CSR heeft
het resultaat van deze dag vervolgens intern besproken om tot een eigen advies te komen.

De UCO is in haar advies tot vijf thema’s gekomen. De CSR heeft over een paar van deze thema’s nog
enkele aanvullende adviezen. Tevens wil de CSR een nieuw thema aandragen en een opmerking over
het proces meegeven.

De CSR raadt aan bij het thema ‘Digitalisering’ er goed op te letten dat er geen verlies optreedt in de
contacturen tussen docenten en studenten. Digitaal contact kan en mag het contact in persoon niet
vervangen, gezien de meerwaarde van daadwerkelijke gesprekken tussen docenten en studenten.
Over dit thema wil de CSR ook benadrukken dat de UvA een redelijk goede infrastructuur heeft wat
de digitale omgeving betreft; deze wordt echter nog niet optimaal gebruikt. De CSR raadt aan eerst te
zorgen dat docenten en andere medewerkers goed op de hoogte zijn van de bestaande mogelijkheden,
voordat er veel nieuwe, ingewikkelde en dure projecten worden opgezet. Digitalisering van het
onderwijs vereist primair professionalisering en geen uitbreiding van de infrastructuur.
Ten tweede wil de CSR opmerken dat bij het thema ‘Samenwerking gedreven door wicked problems:
interdisciplinair onderwijs’ het risico bestaat dat competentie en uitdaging verloren raken door te
focussen op verschillende methodes binnen één interdisciplinaire opleiding. De CSR gelooft dat er
veel kansen zijn op het gebied van interdisciplinair onderwijs, maar interdisciplinariteit vereist
voldoende kennis van de verschillende wetenschapsgebieden alvorens deze gecombineerd kunnen

worden. Interdisciplinariteit zou dan ook niet moeten leiden tot het ontbreken van disciplinaire
kennis en vaardigheden. De CSR raadt dan ook aan in de onderwijsvisie te borgen dat interdisciplinariteit niet leidt tot een verlies in disciplinariteit. De aanwezigheid van specialisatie en de
‘traditionele’ monodisciplinaire opleidingen is noodzakelijk om van daaruit ook interdisciplinair aan
de slag te kunnen.

Ten derde raadt de CSR bij het thema ‘Internationalisering’ drie zaken aan. De CSR wil het belang van
de toegankelijkheid van de UvA benadrukken en raadt aan te zorgen dat internationalisering dit niet
schaadt. De CSR maakt zich zorgen dat het toenemende aantal Engelstalige opleidingen de
toegankelijkheid schaadt voor Nederlandse leerlingen met beperktere taalvaardigheid in het Engels.
Daarnaast is het belangrijk dat wanneer onderwijs in het Engels wordt gegeven, zowel docenten als
studenten over voldoende Engelse taalvaardigheden beschikken om de internationalisering van de
UvA in goede banen te leiden. De CSR raadt aan bewust met internationalisering om te gaan. De CSR
raadt ook aan om samen te werken met andere Nederlandse universiteiten om een goede balans te
vinden binnen groepen verwante opleidingen tussen Nederlandstalige en Engelstalige varianten, om
het Nederlandstalige onderwijs in Nederland te borgen.
Zoals hierboven aangegeven wil de CSR graag een nieuw thema voor de Onderwijsvisie aandragen:
het contact tussen onderzoek en onderwijs. Voor een onderzoeksintensieve universiteit, zoals de UvA
ambieert te zijn, is dit van groot belang.

Over het proces raadt de CSR tot slot aan om de geplande gesprekken met de academische
gemeenschap open in te gaan en de mogelijkheid te bieden om nieuwe thema’s aan te dragen. De CSR
zou het betreuren wanneer er reeds aan het begin van het proces een bepaald soort rigiditeit ontstaat.
De CSR hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en is beschikbaar voor eventuele vragen.
Met vriendelijke groet,

Roeland Voorbergen
Voorzitter CSR 18|19
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