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Bijlage(n) Overzicht vakevaluaties OER’en

Betreft Ongevraagd advies Terugkoppeling Vakevaluaties

Geachte decaan, beste Peter,

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FSR FNWI) wil in deze brief graag de mening
van de raad geven wat betreft de terugkoppeling van de vakevaluaties.

De FSR FNWI 20/21 streeft ernaar om dit jaar de publicatie van resultaten
van vakevaluaties t.b.v. de studenten zoveel mogelijk gelijk te trekken
tussen de verschillende opleidingen op de FNWI, door deze te publiceren
op de Canvas-pagina van het desbetreffende vak. De raad van 19/20 heeft
hier eerder al een mening over gevormd en was hier positief over. Het doel
van het terugkoppelen van de vakevaluaties is om de studenten meer
informatie te bieden over het vak.

Op dit moment bevatten nog niet alle OER’en-B een artikel met een
verplichting dit terug te koppelen naar de studenten (zie de bijlage voor
een overzicht van alle vakevaluatie OER-B artikelen). Zoals te zien is zijn de
verschillen tussen studies m.b.t. tot dit onderwerp groot. De ene studie
geeft studenten bij ieder vak een overzicht van de resultaten, maar er zijn
ook een groot aantal opleidingen waar studenten niks van hun ingestuurde
evaluatie, of die van hun voorgangers, terugzien. Door dit proces
transparant te maken worden de studenten op de hoogte gesteld van wat
er met de feedback gebeurt. Het zou voor een student bijvoorbeeld fijn
kunnen zijn om van tevoren te kunnen zien wat de kwaliteit van werk- of
hoorcolleges is, of wat studenten in voorgaande jaren van de werkdruk
vonden. Dit is tweemaals geagendeerd op het Forum voor OC’s (FOC).
Bovendien is er ook een brief doorgestuurd naar alle OC’s met het voorstel
van de terugkoppeling van vakevaluaties. De OC’s waren hier overwegend
positief over.
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Ons doel binnen de ORC is het opnemen van regels die het proces van
publicatie van evaluatiedata t.b.v. de studenten op te laten nemen in de
OER’en-B van volgend jaar, en dit waar mogelijk in overleg met de
desbetreffende OC’s te doen. Door dit proces in algemene zin te
coördineren hopen we studenten bij zoveel mogelijk opleidingen toegang
te geven tot data die voor hun relevant is. De FSR stelt voor een nieuw
artikel in de OER’en-B in te voeren dat de terugkoppeling van vakevaluaties
naar de studenten op canvas garandeert of dit als supplement aan een
artikel toe te voegen dat reeds gaat over het houden van evaluaties van het
door de opleiding gegeven onderwijs.

De raad is tot de conclusie gekomen dat dit het beste geïmplementeerd kan
worden in de vorm van een van de volgende drie artikelen, waarin de OC’s
en OD’s vrij zullen zijn zelf te kiezen welke vorm het beste bij de opleiding
past.

Optie 1
Artikel B-xx Onderwijsevaluatie
De evaluatie van het onderwijs vindt plaats als volgt:

1. Evaluatie van het onderwijs onder studenten vindt plaats middels
(online)vakevaluaties die na afloop van het vak worden ingevuld.
Deze evaluaties worden teruggekoppeld aan studenten via Canvas.

2. De terugkoppeling van de vakevaluaties zal beschikbaar gemaakt
worden voor de studenten die het vak volgden in het jaar dat de
evaluatie is afgenomen, en de studenten in het opvolgende
academisch jaar.

3. Door de vakcoördinator of OC kan besloten worden dat de
resultaten van de evaluatie niet teruggekoppeld zullen worden. In
dit geval zullen studenten die de evaluatie hebben ingevuld, en de
studenten die het vak in het opvolgende academisch jaar zullen
volgen hierover worden ingelicht, en zal dit besluit toegelicht
worden.

4. De terugkoppeling bevat tenminste 2 van punten a tot en met e, dit
zijn statistische gegevens die via UvA-Q op te halen zijn. Ook bevat
het punten f en g, welke interpretatie van de vakcoördinator en de
OC zijn en dienen standaard te worden teruggekoppeld.

a. Beoordeling hoorcolleges (indien van toepassing)
b. Beoordeling werkcolleges (indien van toepassing)
c. Beoordeling opdrachten (indien van toepassing)
d. Beoordeling tentamen (indien van toepassing)
e. Ervaren werklast studenten
f. Vergelijking vorig jaar (indien van toepassing)
g. Commentaar door de vakcoördinator en de OC
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Optie 2
Artikel B-xx Onderwijsevaluatie
De evaluatie van het onderwijs vindt plaats als volgt:

1. Evaluatie van het onderwijs onder studenten vindt plaats middels
(online)vakevaluaties die na afloop van het vak worden ingevuld.
Deze evaluaties worden teruggekoppeld aan studenten via Canvas.

2. De terugkoppeling van de vakevaluaties zal beschikbaar gemaakt
worden voor de studenten die het vak volgden in het jaar dat de
evaluatie is afgenomen, en de studenten in het opvolgende
academisch jaar.

3. Door de vakcoördinator of OC kan besloten worden dat de
resultaten van de evaluatie niet teruggekoppeld zullen worden. In
dit geval zullen studenten die de evaluatie hebben ingevuld, en de
studenten die het vak in het opvolgende academisch jaar zullen
volgen hierover worden ingelicht, en zal dit besluit toegelicht
worden.

4. De terugkoppeling bevat tenminste 2 van punten a tot en met e, dit
zijn statistische gegevens die via UvA-Q op te halen zijn. Ook bevat
het punten f en g, welke interpretatie van de vakcoördinator en de
OC zijn en dienen standaard te worden teruggekoppeld.

a. Beoordeling hoorcolleges (indien van toepassing)
b. Beoordeling werkcolleges (indien van toepassing)
c. Beoordeling opdrachten (indien van toepassing)
d. Beoordeling tentamen (indien van toepassing)
e. Ervaren werklast studenten
f. Vergelijking vorig jaar (indien van toepassing)
g. Commentaar door de vakcoördinator en de OC

Optie 3
Artikel B-xx Onderwijsevaluatie
De evaluatie van het onderwijs vindt plaats als volgt:

1. Evaluatie van het onderwijs onder studenten vindt plaats middels
(online)vakevaluaties die na afloop van het vak worden ingevuld.
Deze evaluaties worden teruggekoppeld aan studenten middels
studentrapporten via Canvas.

2. De terugkoppeling van de vakevaluaties zal beschikbaar gemaakt
worden voor de studenten die het vak volgden in het jaar dat de
evaluatie is afgenomen, en de studenten in het opvolgende
academisch jaar.

3. Door de vakcoördinator of OC kan besloten worden dat de
resultaten van de evaluatie niet teruggekoppeld zullen worden. In
dit geval zullen studenten die de evaluatie hebben ingevuld, en de
studenten die het vak in het volgende academisch jaar zullen
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volgen hierover worden ingelicht, en zal dit besluit toegelicht
worden.

4. Voor de terugkoppeling aan studenten zal het studentrapport
gebruikt worden dat beschikbaar is via UvA-Q. Dit rapport zal
gepaard gaan met commentaar van de vakcoördinator en de OC.

De raad hoort graag wat het DT van dit plan vindt. Hopende u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele FSR en
wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,

Manish Jhinkoe-Rai
Voorzitter FSR FNWI
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