
 

 

 

 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Via dit ongevraagde advies over hybride onderwijs wil de CSR 21/22 u graag informeren over 
het formele advies over het onderwerp Hybride Onderwijs. Bovendien wil de CSR graag tijdens 
de OV van 12 oktober 2021 over Hybride Onderwijs spreken zoals is afgesproken tijdens de IAO 
van 4 oktober 2021. Via deze memo wil de CSR 21/22 u informeren over het onderwerp 
Hybride Onderwijs zoals besproken tijdens het IAO van 4 oktober 2021. De CSR stuurt dit 
ongevraagde advies vooraf, zodat we ons tijdens de OV kunnen richten op de discussie op basis 
van dezelfde informatie. 
 

Introductie 

Sinds het begin van dit academiejaar vinden de meeste lezingen en colleges weer persoonlijk 
plaats, en voor veel van die colleges geldt een aanwezigheidsplicht. Aangezien we nog steeds in 
een pandemie leven, en hoewel de vaccinatiegraad stijgt en het aantal COVID-19-gevallen vrij 
laag blijft, is het risico op besmetting nog steeds aanwezig. Veel studenten, vooral gehandicapte 
studenten of studenten die tot een risicogroep behoren, hebben contact met ons opgenomen, 
omdat zij zich zorgen maken over hun veiligheid wanneer zij op de campus studeren, vooral 
omdat er geen echte manier is om afstand te houden of jezelf tegen besmetting te beschermen. 
De collegezalen zijn erg klein, het dragen van een masker is niet verplicht, er zijn geen 
beperkingen wat betreft het aantal mensen dat in een klaslokaal of collegezaal mag zitten en het 
is de vraag of er een goede ventilatie is (vooral als het kouder wordt en de ramen niet altijd 
open kunnen staan). Daarom geven veel studenten er voorlopig de voorkeur aan hun opleiding 
online te volgen. 
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We begrijpen de verschillende problemen die komen kijken bij 'traditionele' hybride tutorials 
(in-person tutorials waar mensen online aan kunnen deelnemen): Ten eerste zijn er in veel 
faculteiten gewoonweg niet genoeg faciliteiten om hybride tutorials te geven. Er zou een goede 
camera en microfoon nodig zijn, waardoor de online groep optimaal in staat zou zijn om 
iedereen die in de klas aanwezig is te zien en te horen. Als dit niet mogelijk is, hebben studenten 
die online meedoen geen gelijke mogelijkheden om deel te nemen aan discussies en debatten. 
Bovendien zijn hybride tutorials ook moeilijk uit te voeren voor tutoren, omdat ze te maken 
krijgen met technische moeilijkheden en zich moeten richten op twee verschillende groepen 
mensen met verschillende behoeften (omdat verschillende dingen werken en zinvol zijn voor 
online of in-persoon tutorials). 
 
In de faculteit economie en bedrijfskunde is echter iets anders ingevoerd. Voor de meeste 
colleges zijn er altijd een paar tutorgroepen die volledig online plaatsvinden, voor de studenten 
die niet naar de campus willen komen of de studenten die Covid-symptomen hebben en dus niet 
naar het fysieke college kunnen komen. Dit lost het probleem van hybride onderwijs op, 
aangezien de fysieke bijlessen zoals gebruikelijk in persoon kunnen plaatsvinden, en degenen 
die niet kunnen komen zich aanmelden voor de online bijlessen. Online tutorials hebben de 
afgelopen anderhalf jaar plaatsgevonden, dus het faciliteren ervan zou geen probleem mogen 
zijn. Dit lost ook het probleem op van de ontbrekende apparatuur of faciliteiten, aangezien de 
tutor alleen een laptop nodig heeft om online tutorials te houden en de problemen die zouden 
komen met hybride tutorials (niet goed kunnen deelnemen, etc.). Online onderwijs is uiteraard 
niet mogelijk voor alle vakken en klassen, aangezien sommige sterk afhankelijk zijn van 
persoonlijke aanwezigheid, zoals de faculteit geneeskunde of de faculteit 
natuurwetenschappen, en sommige klassen te klein zijn om meerdere tutorgroepen aan te 
bieden. Voor alle vakken waar het vorig jaar mogelijk was om online bijlessen te geven, moet 
deze mogelijkheid echter blijven bestaan zolang mensen zich niet veilig genoeg voelen om terug 
te gaan naar de campus. 
Verder zou het aanbieden van een livestream of een opname voor colleges veel minder moeilijk 
moeten zijn, aangezien dit vorig jaar al in veel colleges is gedaan. Bovendien is dit in veel 
faculteiten, bijvoorbeeld de faculteit geneeskunde, al voor Covid het geval geweest, alle colleges 
werden opgenomen en binnen een paar dagen online beschikbaar gesteld. Als de faciliteiten 
hiervoor in sommige faculteiten nog niet zouden bestaan, zou dit mijns inziens een passende en 
redelijke investering zijn. 
 
In het rapport Studiesucces 2.0 van de UvA (2017) staat dat "[l]ecturers and support are 
designed to help students achieve academic success" (p. 57). En dat dat "betekent het bieden 
van hulp bij problemen (ook niet-academische problemen) en het creëren van een positieve 
sfeer binnen de opleiding" (p. 57). Daarnaast zijn doelstellingen die de UvA stelt in het rapport 
Visie op Onderwijzen en Leren (2017) onder andere: "De UvA zet zich in voor keuzevrijheid en 
breed toegankelijk onderwijs" (p. 16), en "De UvA zal zich inzetten voor een betere 
ondersteuning van studenten met een functiebeperking, zowel op het gebied van curriculaire 
behoeften en onderwijs als de toegankelijkheid van fysieke campussen en digitale 
toegankelijkheid en hulpverlening" (p. 17). Vooral de tweede doelstelling noemt expliciet het 
belang van ondersteuning en toegankelijkheid van digitaal onderwijs en hulpverlening. Zeker in 
onduidelijke tijden als deze zou het dus cruciaal zijn om die ondersteuning ook daadwerkelijk te 
bieden aan diegenen die voor hun eigen gezondheidsklachten liever digitaal onderwijs volgen. 
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Advies 

We zouden dus dringend willen adviseren om vanuit een centraal niveau alle vakcoördinatoren 
aan te sporen om de mogelijkheid van online tutorials en livestreams/opnames van colleges aan 
te bieden, tenzij dat absoluut niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege de kleine omvang van de 
klas, of omdat het college erg praktisch is en dus niet online kan worden gegeven). Aangezien 
consistentie en betrouwbaarheid zeer belangrijk is voor studenten, moet deze regeling ten 
minste gedurende het hele eerste semester blijven bestaan, waarna zij kan worden geëvalueerd 
en eventueel voortgezet voor het tweede semester, op basis van de situatie dan. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
 
Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 

 
Via this unsolicited advice regarding hybrid education, the CSR 21/22 would like to inform 

you about the formal opinion on the topic of Hybrid Education. Moreover, the CSR would like to 

discuss about Hybrid Education during the OV of October 12th, 2021 as was agreed on during the 

IAO of October 4th, 2021. Via this memo, the CSR 21/22 would like to inform you about the topic 

Hybrid Education as discussed during the IAO of October 4th, 2021. The CSR sends this unsolicited 

advice in advance so that we can focus on the discussion during the OV based on the same 

information. 

Introduction  

Since the start of this academic year, most lectures and tutorials are happening in person 

again, and many of them have a mandatory attendance policy. Since we are still living in a pandemic, 

and, while vaccination rates increase and COVID-19 cases remain fairly low, the risk of infection is 

still there. Many students, especially disabled students or students belonging to a risk group have 

reached out to us, as they are concerned about their safety when studying on campus, especially since 
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there is no real way to keep distance or protect yourself from infection. Tutorial rooms are very small, 

mask-wearing is not mandatory, there are no restrictions regarding how many people can be in one 

classroom/lecture hall and the existence of proper ventilation is questionable (especially once it gets 

colder and the windows cannot be kept open at all times). This is why many students would prefer to 

follow their education online for the time being. 

Status 

We understand the various issues that come with ‘traditional’ hybrid tutorials (in-person 

tutorials where people can join online): Firstly there is simply not enough facilities to provide hybrid 

tutorials in many faculties. A good camera and microphone would be needed, which optimally would 

allow the online group to see and hear everyone present in class. Otherwise, if this cannot be 

accommodated, students that join online do not have an equal possibility to participate and join 

discussions and debates. Additionally, hybrid tutorials are also difficult to conduct for tutors, as they 

have to deal with technical difficulties, and have to focus on two different groups of people with 

different needs (as different things work and make sense for either online or in-person tutorials). 
 

However, something a bit different has been introduced in the Faculty of Economics and 

Business. For most classes, there are always a few tutorial groups that take place completely online, 

for those students that do not want to go to campus or the ones that have Covid symptoms and thus 

cannot come to the physical tutorial. This solves the issue of hybrid education, as the physical 

tutorials can take place as usual in person, and those who cannot join sign up for the online tutorials. 

Online tutorials have taken place the past one and a half years, so facilitating them should not be an 

issue. This also solves the problem of the missing equipment or facilities, as the tutor only needs a 

laptop to hold online tutorials and the problems that would come with hybrid tutorials (not being able 

to participate properly, etc.). Online education is obviously not possible for all courses and classes, as 

some rely heavily on in-person attendance, such as the faculty of medicine, or the faculty of science, 

and some classes are too small to offer multiple tutorial groups. Nevertheless, for all classes where it 

was possible last year to hold tutorials online, this possibility should further exist as long as people do 

not feel safe enough to go back to campus. 

Furthermore, providing a live stream or a recording for lectures should be much less of a 

difficulty, as this has been done in many classes last year already. Additionally, in many faculties, for 

example the faculty of medicine, this has been the case already before Covid, all lectures were 

recorded and provided online within a few days. If the facilities for this should not already exist in 

some faculties, this would be an appropriate and reasonable investment, in my opinion. 

 

In the UvA’s Study Success 2.0 report (2017), it is stated that “[l]ecturers and support are 

designed to help students achieve academic success” (p. 57). And that that “means offering assistance 

in case of problems (including non-academic problems) and creating a positive atmosphere within the 

study programme” (p. 57). Additionally, objectives set by the UvA in the report on Vision on 
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Teaching and Learning (2017) are, among others: “The UvA is dedicated to ensuring freedom of 

choice and broadly accessible education” (p. 16), and “The UvA will work to improve support for 

students with disabilities, both in terms of curricular needs and teaching as well as the accessibility of 

physical campuses and digital accessibility and assistance” (p. 17). Especially the second objective 

mentions explicitly the importance of providing support and accessibility for digital education and 

assistance. Especially in unclear times like these, it would thus be crucial to actually offer that support 

for those who prefer to follow digital education for their own health concerns. 

 

Advice 

Thus, we would urgently advise to urge, from a central level, all course coordinators to offer 

the possibility of online tutorials and lecture livestreams/recordings, unless it is absolutely not 

possible (for example due to small class size, or because the tutorial is very practical, thus not being 

able to be conducted online). As consistency and reliability is very important for students, this 

regulation should stay at least for the whole first semester, then it can be evaluated and possibly 

continued for the second semester, based on the situation then. 
 

Hoping to have informed you sufficiently, I sign on behalf of the Central Student Council, 
 
 
Kind regards, 

 
Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 


