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Voorwoord
Geachte lezer,
Op dit moment leest u de eerste woorden van het beleidsplan van de Facultaire Studentenraad
(FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) voor collegejaar
2014-2015. Wij hebben dit als raad tezamen met grote zorg geschreven, om aan u, de lezer,
duidelijk te maken wat wij dit jaar voor plannen hebben; of beter gezegd: wat wij dit jaar willen
bereiken.
Afgelopen jaar heeft de FSR veel tijd en aandacht besteed aan de plannen om de FNWI te
laten fuseren met de twee bètafaculteiten van de Vrije Universiteit (VU). Met dit plan, Amsterdam
Faculty of Science (AFS) genaamd, werd uiteindelijk niet ingestemd door de centrale
medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De wens van het bestuur van de
universiteit om tot een intensievere samenwerking tussen de Amsterdamse bètafaculteiten te
komen is daarmee niet van tafel geveegd en aan het begin van collegejaar 2014-2015 is het traject
om nieuwe plannen te ontwikkelen alweer enkele maanden gevorderd.
De nieuwe raad wil zich inzetten om het bestuur van de universiteit te ondersteunen bij
het ontwikkelen van deze plannen. Hierbij zal de raad zich een proactieve en controlerende rol
aanmeten. En zoals altijd bij ons werk zal de kwaliteit van het onderwijs de grootste aandacht
krijgen en tevens de leidraad voor de raad vormen.
Maar de plannen voor intensievere samenwerkingsverbanden zullen niet het enige zijn
waar de raad zich mee bezig wil houden. Vandaar dat we in dit beleidsplan willen uiteenzetten wat
de raad zal oppakken.
De FSR is opgebouwd uit twaalf raadsleden, waarvan drie het dagelijks bestuur vormen. Zij
faciliteren in hun voltijdsfunctie het werk van de raad als geheel. Daarnaast is er een raadslid dat de
functie van afgevaardigde van de raad in de Centrale Studentenraad (CSR) op zich neemt. Dit lid
vormt de spil in de samenwerking tussen de raad en de centrale medezeggenschapsorganen.
Alle overige acht leden zijn allen hoofd van een taakgroep. Een taakgroep bestaat uit drie
raadsleden die zich op een groep dossiers focussen. Dit beleidsplan bestaat uit bijdrages vanuit elke
taakgroep, waarin die dossiers gedeeltelijk worden genoemd.
Al met al zien wij een intensief, leerzaam en daadkrachtig raadsjaar tegemoet, waar we ons erg op
verheugen. Samen willen we bouwen aan een sterke faculteit, waar het prettig studeren is.
Dan rest ons niets dan u veel leesplezier toe te wensen.
Namens de Facultaire Studentenraad van de FNWI,
Jonas Lodewegen
Voorzitter
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Doelstellingen
Academische gemeenschap en voorzieningen

Gerben IJntema (vz.), Dominique van Poorten, Ysbrand Galama

De Academische gemeenschap is een onmisbaar onderdeel van onze faculteit. Een goede integratie
van de studenten in de academische gemeenschap is een onderwerp dat binnen onze faculteit iets is
waar niet licht mee omgegaan mag worden, door de universiteit of de studentenraad. Een van de
dingen die aan deze goede integratie bijdraagt, is de beschikbaarheid van goede voorzieningen.
Daarnaast is een goede terugkoppeling tussen de academische gemeenschap en de raad of
universiteit een belangrijke manier om de wensen van de academische gemeenschap te
achterhalen. Dit is ook een onderwerp waar de raad zich dit jaar mee bezig zal houden.
Doorlopende terugkoppelingsprojecten.
Vanuit de raad en het bestuur zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om de
terugkoppeling vanuit de academische gemeenschap te bewerkstelligen. Zo is er de lunch met de
decaan, waar besturen van studieverenigingen en de FSR samen met de decaan om de tafel gaan
zitten. Verder is er nog het onderwijscolloquium, dat begint met een open discussie waar iedere
student aan mee mag doen. Hierna volgt een kort college. Dit zijn activiteiten die we komend jaar
graag willen voortzetten.
Om het contact tussen de raad en de studieverenigingen zo goed mogelijk te houden,
blijven we ook doorgaan met het Bètaverenigingenoverleg. Studieverenigingen staan immers
dichter bij de studenten dan de raad. Verder faciliteert dit overleg een goede samenwerking tussen
de verschillende studieverenigingen, wat te zien is in onze academische gemeenschap. Een goede
sfeer draagt immers bij aan een goede leeromgeving.
Buitenlandse studenten
Buitenlandse studenten vormen een groep die vaak minder goed geïntegreerd worden binnen de
academische gemeenschap van de FNWI. Het is een groep die vaak vergeten wordt. De raad wil hier
verandering inbrengen door zich in te zetten voor een betere integratie van buitenlandse studenten.
Voorzieningen
Science Park is een redelijk nieuw gebouw, waardoor de voorzieningen in redelijk goede staat
verkeren. Toch blijken er zich een aantal problemen voor te doen. Zo blijkt het groeiend aantal
studenten tot een toenemend tekort aan voorzieningen te leiden. De raad wil zich er dit jaar voor
inzetten om de kwaliteit en kwantiteit van de verschillende voorzieningen op peil te houden.
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Extracurriculair

Annelieke Muller (vz.), Els Aarts, Gerben IJntema

De taakgroep Extracurriculair zal zich komend jaar bezighouden met de studieactiviteiten die buiten
het reguliere onderwijs vallen. Verbetering van de invulling en voorlichting met betrekking tot het
extracurriculaire onderwijs is een punt van aanpak. Hieronder vallen onder andere het honours- en
excellentieprogramma, het volgen van keuzevakken en minoren en het studeren in het buitenland.
Honoursprogramma
Excellentie is een begrip waar de UvA veel waarde aan hecht. Het volgen van een
honoursprogramma draagt bij aan het percentage ‘excellente’ studenten van de UvA. De raad gaat
zich dit jaar inzetten voor een heldere honoursregeling, waarbij door middel van goede voorlichting
en duidelijkheid meer studenten bereikt zullen worden voor het volgen van het honoursprogramma.
De kwaliteit van het honoursprogramma zal kritisch onderzocht worden. Ook zal er gekeken worden
naar een mogelijkheid om een excellentietraject voor andere opleidingen op te kunnen zetten. De
raad wil zich verdiepen in extra mogelijkheden voor studenten om zich ook in de master te kunnen
onderscheiden. Hoewel er een start is gemaakt met excellentietrajecten in de master, acht de raad
het van belang meer mogelijkheden voor masterstudenten te kunnen bieden, zoals speciaal
opgerichte extracurriculaire vakken of (honours)programma’s.
Internationalisering
De UvA heeft als belangrijk speerpunt ‘internationalisering’. Een thema dat hieronder valt, is het
studeren in het buitenland gedurende een bepaalde periode. De UvA heeft goede internationale
contacten over de hele wereld. Echter, onder studenten heerst er onduidelijkheid over de
mogelijkheden om in het buitenland te studeren en de procedure die via de UvA doorlopen moet
worden, is ingewikkeld en niet helder. Hierdoor wordt de drempel onnodig hoog. De raad wil
studeren in het buitenland helpen faciliteren door verbetering van voorlichting en
informatievoorziening.
Ook summerschools en Engelstaligheid in de bachelor dragen bij aan het internationale
karakter van de UvA. De raad zal gaan kijken of uitbreiding van die projecten realiseerbaar is en of
daarvoor genoeg draagvlak onder de studenten is.
Keuzevakken, minoren en stages
Vrijwel alle studies op de FNWI bieden studenten de ruimte om minoren, stages en keuzevakken te
volgen. Echter zijn studenten vaak niet genoeg op de hoogte van deze keuzemogelijkheden.
Door gebrek aan informatie blijkt het volgen van keuzevakken een lastige stap. Daarom zal
de informatievoorziening verbeterd moeten worden wat betreft het volgend van vakken aan andere
faculteiten of universiteiten. Daarbij bestaan er keuzevakken die na twee jaar ‘moeten’ verdwijnen,
terwijl die vakken van hoge kwaliteit zijn en er veel waarde aan gehecht wordt. De raad gaat kijken
of goede vakken kunnen blijven bestaan en of nieuwe vakken mogelijk zijn.
Om studenten beter voor te bereiden op hetgeen dat na de bachelor en in de verdere
toekomst komt, zal meer aandacht moeten worden besteed aan beroepsoriëntatie. Dit zou mogelijk
kunnen zijn door betere en eerdere voorlichting over minoren en stages door onder andere
studiebegeleiders.
Dubbele bachelors
Op dit moment worden er verschillende dubbele bachelors op de FNWI aangeboden. Deze dubbele
bachelors worden geëvalueerd. De raad zal onderzoeken hoe deze uitpakken en of het te realiseren
is om meer dubbele bachelors aan te bieden, indien hier behoefte aan is.
Excellentie bèta-onderwijs samenwerking met de VU
De plannen van de UvA en de VU voor een fusie van de bètafaculteiten worden door de hele raad
kritisch onderzocht. De taakgroep Extracurriculair focust hierbij met name op de invulling van het
excellente onderwijs. De taakgroep zal een zo goed mogelijk concept nastreven hoe onderwijs voor
excellente studenten met een samenwerking van de VU gewaarborgd kan worden, waarbij de
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kwaliteit van het honoursonderwijs verhoogd kan worden en iedereen de mogelijkheid geboden
krijgt om zich op alle gebieden te ontplooien.
Vrouwen in de bèta-gemeenschap
De raad van 2013-2014 heeft zich ingezet om vrouwen in de bèta-sector meer aandacht te geven. In
de bèta-sector, met name het onderzoeksgebied, zijn voornamelijk mannen te zien. Vrouwen zullen
eerder onbewust afgeschrikt worden door gebrek aan voorbeeldfuncties. Om vrouwen meer bij de
bèta-gemeenschap te betrekken, zal met behulp van acties en extra aandacht voor vrouwen op de
FNWI het werk van de vorige raad voorgezet worden.

Pagina 9 ~ 15

Financiën

Thomas van der Veen (vz.), Jonas Lodewegen, Jorn Peters

Het onderwerp financiën kent vele aspecten en het heeft grote invloed op de manier waarop zaken
worden geregeld binnen de universiteit. De raad wil zich daarom dit jaar veel bezig gaan houden
met de financiën op de FNWI. Door goed te kijken naar de financiële structuur, wordt bijvoorbeeld
veel duidelijk over de visie voor de komende tijd. Daarom wil taakgroep financiën dit onderwerp
breder maken dan alleen geldzaken. We willen graag meedenken over de langetermijnvisie van de
FNWI en de rol die onderwijs daarin speelt.
Facultair Strategisch Plan (FSP)
In het collegejaar 2014–2015 wordt het FSP vastgesteld. Dit plan is een spiegeling van het
instellingsplan dat op centraal niveau wordt geschreven. In het FSP zet de faculteit de visie uit voor
de komende zes jaar. De raad is van mening dat de visie voor de komende zes jaar breed gedragen
moet worden door studenten en zal er daarom hard aan werken dat ideeën van studenten
meegenomen worden in het FSP. Buiten de status van het plan heeft de raad ook instemmingsrecht
op het FSP, wat het dossier tot een van de belangrijke dossiers van dit raadsjaar maakt. Dit
visiedocument is voor taakgroep Financiën interessant aangezien we graag willen meedenken over
de lange termijn.
Beleidsbegroting
De beleidsbegroting is, in tegenstelling tot het FSP, een document dat elk jaar wordt gepubliceerd.
Het bevat veel informatie over het beleid en de doelstellingen van de faculteit. Dit zullen we, samen
met de kaderbrieven en jaarverslagen, nader onderzoeken.
Kosten buiten collegegeld
De faculteit en de student zijn aan elkaar verbonden, ook op financieel gebied. De raad wil
onderzoeken wat de faculteit mag verwachten van de student en wat de student mag verwachten
van de faculteit. Een dossier dat de taakgroep Financiën dit jaar op zich wil nemen is ‘Kosten buiten
collegegeld’. Dit dossier gaat over aanvullende kosten die studenten doorgaans maken tijdens hun
studie. Hierbij kan gedacht worden aan boeken, labjassen en excursies. Eén van de belangrijkste
hiervan is de laptop. Bij meerdere studies is aangekondigd dat eerstejaars in het bezit van een
laptop dienen te zijn. Dit is een voorbeeld van een dossier waarbij de raad wil onderzoeken wat de
faculteit van de student mag verwachten en andersom.
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Onderwijsondersteuning

Zazo Meijs (vz.),Thomas Adrian, Thomas van der Veen

Voor studenten zal de universiteit in eerste instantie een plek zijn waar zij komen voor hun
onderwijs. Vandaar dat ook dit jaar de FSR zich inzet om het onderwijs aan onze prachtige
universiteit zo goed mogelijk te maken. Het inhoudelijke deel van de opleidingen wordt door de
opleidingscommissies behandeld, waar de FSR slechts een ondersteunende rol heeft. Bij een
studeerbare opleiding komt echter veel meer kijken. Hieronder staan enkele van de speerpunten
waar de FSR zich dit jaar voor zal inzetten.
Studieadviseurs
Studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten wanneer er zaken optreden die je
studie beïnvloeden. Veel van de studieadviseurs zijn daarnaast ook bereid je te helpen met
inhoudelijk advies omtrent studiekeuze. Of je wel of niet terecht kunt voor inhoudelijk advies
verschilt nu per opleiding, gezien de werkdruk die studieadviseurs kunnen ervaren.
Academische vaardigheden
De academische vaardigheden zijn een integraal onderdeel van een academische opleiding. Het is
dan ook van essentieel belang dat deze bij elke opleiding van hoog niveau zijn. Om de kwaliteit te
waarborgen gaat ook dit jaar de FSR erop letten dat de academische vaardigheden van het niveau
zijn, dat wij van de FNWI verwachten.
Opleidingscommissies
Opleidingscommissies zijn groepen die zich inzetten voor het onderwijs van de verschillende
opleidingen. De FSR heeft enkel een ondersteunende rol en faciliteert het overleg tussen meerdere
opleidingscommissies, die de schakel tussen onderwijsinhoudelijke zaken en de FSR vormen. Door
intensieve samenwerking kan de FSR samen met de opleidingscommies veel bereiken.
Student-assistenten
Bij studenten is een veelgehoorde klacht dat student-assistenten onvoorbereid voor het bord staan
en bij student-assistenten is een veelgehoorde klacht dat zij geen tijd hebben om zich voor te
bereiden. Deze en andere vraagstukken omtrent de student-assistenten wil de raad graag
behandelen dit jaar.
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Public Relations

Balint Lammes (vz.),Annelieke Muller, Dominique van Poorten

De taak van PR is het onderhouden van de wederzijdse relatie met de buitenwereld. Dit wordt
enerzijds gekenmerkt door het naar buiten brengen van informatie over studentenraadszaken en
anderzijds het aanmoedigen van betrokkenheid, alsmede het creëren van draagvlak.
Herkenbaarheid van de raad
Dit jaar wil de raad meer herkenbaarheid realiseren met behulp van de vertrouwde posters
(herkenbaar in de huisstijl), maar daarnaast ook nieuwe wegen vinden om de student ons nieuws
kenbaar te maken. Hierbij valt te denken aan de WC-krant, waar raden voor ons ook al mee bezig
zijn geweest. Daarnaast is het blijven gebruiken van de sociale media belangrijk, omdat het een
duale informatiestroom creëert en het, naast het informeren van studenten, ook de mogelijkheid
heeft ons van input te voorzien.
Problemen opsporen
Verder is het ook de taak van PR om te onderzoeken welke problemen spelen bij de studenten die
wij vertegenwoordigen en of wij deze zaken nog voldoende uitdragen. Dit is in het verleden gedaan
met behulp van een aantal seizoensgebonden enquêtes. Wij willen dit jaar kijken of we dit een
stapje verder kunnen nemen door een beknoptere maandelijkse enquête in te voeren. Deze zou
trouwe respondenten kunnen belonen met een presentje. Verder is er ook een aantal keer gewerkt
met een “paarse brievenbusactie”, wat inhield dat de raad actief de studenten op Science Park
opzocht om hun mening te peilen.
Wij hopen dit jaar het scala aan public-relations-mogelijkheden die we hebben volledig in te zetten
om het draagvlak van de raad te vergroten, de achterban te betrekken en medezeggenschap een
constante factor te maken binnen de gemeenschap op Science Park.
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Reglementen

Jorn Peters (vz.), Tim Hoogeveen, Zazo Meijs

Op de Universiteit van Amsterdam zijn een hoop reglementen waar zowel de faculteit als de
studenten zich aan dienen te houden. Voor de studentenraad zijn deze reglementen een weg om
afspraken en ideeën te formaliseren. Reglementen waar de raad zich mee bezig houdt zijn
bijvoorbeeld het onderwijs- en examenreglement, het surveillanceprotocol en de regels en
richtlijnen van de examencommissies. Ook zullen dossiers zoals het ‘facultair strategisch plan’ of
‘instroombeperkende maatregelen’ vanuit een reglementaire en organisatorische invalshoek
behandeld worden.
Onderwijs- en examenregeling (OER)
De OER is ieder jaar opnieuw een belangrijk onderwerp voor de studentenraad. Niet alleen omdat
de regels voor het aankomende jaar omtrent het onderwijs en examens hierin worden vastgelegd,
maar ook omdat de studentenraad instemmingsrecht heeft op een deel van de OER. Dit jaar heeft
het College van Bestuur zich voorgenomen om een model-OER (MOER) op te stellen dat verplicht
overgenomen moet worden op alle faculteiten. De raad zal de centrale studentenraad (CSR) bijstaan
en zich mengen in deze discussie.
Surveillanceprotocol
Voor veel vakken zijn tentamens de manier waarop de student aantoont de stof tot zich te hebben
genomen en ook de studiepunten behorend tot het vak verdient. De raad vindt het daarom
belangrijk dat de student niets in de weg staat om een tentamen goed te kunnen maken.
In 2013–2014 heeft de FSR informele afspraken, bij bepaalde studies, om weten te zetten
tot een facultair breed surveillanceprotocol. De raad wil zich inzetten om het surveillanceprotocol zo
volledig mogelijk te maken. Ook zal de raad de naleving van het protocol monitoren. Daarnaast zal
de raad zich inzetten om andere problemen van studenten omtrent tentaminering te verhelpen.
Instroombeperkende maatregelen
Het is druk op Science Park, dat valt niet te ontkennen. Dat er maatregelen getroffen dienen te
worden om deze grote groei tegen te gaan ook niet. De raad neemt zich voor dat de
instroombeperkende maatregelen die getroffen worden niet onredelijk mogen zijn ten opzichte van
studenten. Daarnaast is de raad van mening dat deze regelingen huidige studenten (in zowel
bachelor als master) niet mogen raken en er ten alle tijde overgangsregelingen getroffen dienen te
worden. De raad zal zich voor deze zaken inzetten.
Examencommissies (EC)
Goed functionerende examencommissies zijn van uiterst belang voor de kwaliteit van de
opleidingen op de faculteit. De raad ziet het belang van onafhankelijke examencommissies in en zal
zich niet direct richten tot de EC’s. Echter heeft de raad wel ideeën over hoe goed functionerende
EC’s gewaarborgd kunnen worden. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onafhankelijke leden.
Daarnaast vindt de raad dat de richtlijnen en regels die de EC’s hanteren duidelijk moeten zijn voor
studenten zodat zij weten waar ze aan toe zijn. De raad zal zich inzetten om ambiguïteiten en
onduidelijkheden in de regels op te helderen.
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Samenwerking UvA-VU

Tim Hoogeveen (vz.) ,Els Aarts, Jonas Lodewegen

Net als de voorgaande raad zal deze raad veel te maken krijgen met de plannen van de UvA om de
samenwerking met de VU te intensiveren. Naast deze samenwerking zal de raad zich ook bezig
houden met de verbanden met andere universiteiten en instellingen.
Amsterdam Faculty of Science
In het jaar ’13-’14 heeft de raad zeer veel tijd gestoken in de medezeggenschap rondom de plannen
voor de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU. Dit heeft er mede toe geleid dat er voor
de plannen voor de AFS geen instemming is verleend in december 2013. De belangrijkste reden voor
dit niet instemmen was dat de kwaliteit van het onderwijs in de plannen voor AFS niet voldoende
gewaarborgd kon worden.
Aan de raad ’14-’15 is de taak om dit werk voort te zetten. De raad is van plan om het werk
van de vorige raad zo veel mogelijk in overweging te nemen in zijn advies- en besluitvorming rond
de plannen voor samenwerking. Aan de andere kant ziet de nieuwe raad het ook als zijn taak om
hieraan een eigen invulling te geven en met een frisse blik het nieuwe raadsjaar in te gaan.
Communicatie
Volgens de raad is de belangrijkste les die uit voorgaand jaar getrokken kan worden dat de
communicatie tussen het directieteam en de studenten continu is en van beide kanten komt, in alle
fases van besluitvorming. De raad gaat zijn best doen om zowel de communicatie naar de directie
als naar de studenten en tussen beide partijen zo goed mogelijk te stimuleren en faciliteren. Ook de
communicatie met de facultaire studentenraden van de VU (FALW en FEW) moet worden
onderhouden. De raad is van mening dat plannen voor een samenwerking zeer gefaseerd
ontwikkeld moeten worden, en dat bij elke stap het doel en de middelen helder moeten zijn. Ook
wenst de raad bij elke stap opnieuw betrokken te worden.
Hoe verder?
Mocht een vergaande samenwerking met de VU worden voortgezet, dan is het de taak van de raad
om hier zo veel mogelijk betrokken bij te zijn. De raad wil zowel procesmatig als inhoudelijk een
proactieve houding aannemen en de medezeggenschap bewaken.
De raad wil in een samenwerkingsverband de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk
waarborgen, en dit zoveel mogelijk in overleg doen met de opleidingen zelf. Ook moeten de
faciliteiten voor onderzoek en onderwijs zowel kwantitatief als kwalitatief in orde zijn.
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Voorlichting en communicatie

Ysbrand Galama (vz.), Balint Lammes, Thomas Adrian

De taakgroep Voorlichting en Communicatie staat voor een goede communicatie op de faculteit en
streeft naar een plek waar studenten, docenten en medewerkers elkaar kunnen vinden via de juiste
kanalen. Om dit te bereiken zal de raad proberen ondersteuning te bieden aan het verbeteren van
de communicatie op de FNWI, en een brug vormen tussen wat studenten willen en wat de faculteit
kan bieden.
Informatiekanalen op de FNWI
De taakgroep wil met medewerkers om tafel zitten om kanalen te vinden waarmee de faculteit met
haar studenten kan communiceren. Elk jaar blijkt dit lastig te zijn, omdat er soms dingen mis gaan in
de communicatie tussen medewerkers en studenten, en beiden niet goed van elkaar weten wat de
drijfveer van de ander is. Een mogelijkheid om communicatie voor studenten overzichtelijk te
houden is om een enkele zender te hebben: de opleiding.
Studenten ICT-voorzieningen
De faculteit gebruikt verschillende software voor de ondersteuning van de student. De UvA is nu
enkele jaren bezig met de verbetering van het gebruiksgemak van SIS. Datanose is
gebruiksvriendelijke software die SIS aanvult in de studentondersteuning. De raad wil kijken waar er
nog verbetering te halen valt binnen deze systemen. Blackboard is de laatste jaren praktisch
hetzelfde gebleven. Zowel de studenten als de docenten weten de kracht van dit pakket niet ten
volle te gebruiken, waardoor veel irritatie bij beide groepen ontstaat. De taakgroep wil onderzoeken
naar de mogelijkheden om de informatie op Blackboard te verbeteren.
Mogelijkheid tot facultaire website
De faculteiten van de UvA verschillen onderling in organisatie. Echter is de website van de UvA
momenteel centraal beheerd en kan niemand vinden wat hij zoekt, zonder gebruik te maken van
externe zoekmachines als Google. Daarom wil de FSR kijken naar mogelijkheden om per faculteit de
inhoud van de UvA-site te bepalen, waardoor er een verbetering in dit kanaal kan komen.
Verdeling van communicatiegroepen
Er kunnen drie groepen onderscheiden worden die elk hun eigen eisen stellen aan goede
communicatie: medewerkers, studenten en potentiële studenten. Bijvakkers van andere faculteiten
en universiteiten kunnen hun weg vaak niet (meteen) vinden in de nieuwe communicatiekanalen
met als een consequentie dat ze vaak buiten de boot vallen. Onder deze groep vallen ook
buitenlandse studenten die hier een minor willen volgen. De FSR pleit voor een duidelijke
onderscheiding in de verschillende doelgroepen waardoor er gerichter gecommuniceerd kan
worden.
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