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Inleiding 
Beste student, medewerker, bestuurder of anderzijds betrokkene van de Universiteit van 
Amsterdam, 
  
Voor u ligt het beleidsplan van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen (hierna: FSR FMG) van het jaar 2017-2018. 
Hierin worden de gezamenlijke doelen uiteengezet van de FSR FMG, met als centraal 
uitgangspunt het bevorderen van de onderwijskwaliteit aan de FMG en noodzakelijke 
randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. 
 
De visie die uit deze doelen spreekt komt voort uit het belang dat wij hechten aan 
onderwijskwaliteit, toegankelijkheid en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. U kunt 
daarbij denken aan de discussies omtrent bijvoorbeeld diversiteit, welke gerelateerd zijn aan 
de ontwikkelingen omtrent masterselectie of schakeltrajecten. Dossiers, zoals deze, zijn dan 
ook het resultaat van de bredere context waar de FMG deel van uitmaakt. 
 
De visie die uiteengezet wordt in dit beleidsplan, dient er dan ook voor om richting te geven 
aan onze besluiten en handelingen, waarbij de ontwikkelingen binnen en buiten de FMG in 
ogenschouw worden genomen. 
  
De FSR FMG bestaat uit twaalf gedreven studenten die zich inzetten voor zo goed mogelijk 
onderwijs aan een zo goed mogelijk functionerende faculteit. De een heeft daarbij al meer of 
minder ervaring in een medezeggenschapfunctie of bestuur, terwijl de ander met een geheel 
frisse blik van start gaat. Wij staan samen voor beter onderwijs aan onze faculteit waarin wij 
de stem én belangen van de studenten vertegenwoordigen. 
  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of even langslopen. Wij 
drinken graag een kop koffie of thee met u! Wij hopen dat dit beleidsplan u inspireert om ons 
te helpen met het verbeteren van de FMG, gedragen vanuit een brede maatschappelijke visie. 
Wij kijken uit naar een mooi raadsjaar! 
 
Met hartelijk groet, namens de gehele FSR FMG, 
 
Geertje Hulzebos 
Voorzitter FSR FMG 2017-2018 
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1 Uitgelichte dossiers 
In dit hoofdstuk zullen de dossiers benoemd worden die voor de FSR FMG in 2017-2018 een 
grote rol gaan spelen. Per onderwerp zijn een aantal kernwoorden weergeven. In de hierop 
volgende hoofdstukken zullen alle dossiers inhoudelijk worden besproken.  
 
De FSR FMG wil zich komend studiejaar extra inzetten voor de volgende dossiers: 
 
1. Studentbetrokkenheid 
Hoger opkomstpercentage verkiezingen, zichtbaarheid, leuke acties 
 
2. Internationalisering 
Toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs, gevolgen voor academische gemeenschap 
 
3. Diversiteit 
Toegankelijkheid, verschillende perspectieven stimuleren en zichtbaar maken 
 
4. Financiën 
Begrijpelijk, transparant en betekenisvol 
 
5. Opleidingscommissies 
Goede betrokkenheid en samenwerking in de besluitvorming 
 
6. Digitalisering 
Hoorcolleges online, verhouding online en offline leeractiviteiten 
 
7. Flexstuderen 
Pilot evalueren, duidelijke informatievoorziening 
 
8. Schakeltrajecten 
Diversiteit en zelfontplooiing, waarborgen behoud schakeltrajecten 
 
9. Commissie Democratisering & Decentralisering 
Governance faculteit, werkgroep inrichting medezeggenschap 
 
10. Loopbaanoriëntatie 
Laagdrempeliger en bereikbaarder voor studenten, meer aandacht  
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2 Commissie Onderwijs & Financiën 

2.1 Toegankelijkheid 

2.1.1 Numerus fixus 

Een open en toegankelijke universiteit is van belang voor en draagt bij aan een open en 
toegankelijk academisch klimaat. Tevens is het belangrijk dat aankomende studenten een 
studie kunnen gaan volgen die in lijn ligt met hun interesses. Het instellen van een numerus 
fixus door een bepaalde opleiding kan ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van de opleiding 
in het geding komt. Bovendien kan dit ertoe leiden dat studenten worden uitgesloten van 
deelname aan een bepaalde opleiding en hierdoor niet de opleiding kunnen volgen die zij 
willen volgen op basis van hun interesses. Omwille hiervan ziet de FSR FMG een numerus fixus 
als iets dat voorkomen dient te worden. Bij het instellen van een numerus fixus is het daarom 
van belang om goed na te gaan waarom er voor een dergelijke methode wordt gekozen. 
Internationalisering is een van de redenen waardoor er mogelijke capaciteitsproblemen 
kunnen ontstaan bij een opleiding en er uitgeweken moet worden naar selectiecriteria aan de 
poort, zoals het instellen van een numerus fixus.  
 
Naast het al dan niet instellen van een numerus fixus dienen de selectiecriteria bij opleidingen 
die reeds gebruik maken van een numerus fixus goed afgewogen en geëvalueerd te worden. 
Door middel van goede evaluaties kan er nagegaan worden of de ingestelde criteria 
volwaardig zijn en of de selectiemethoden toetsen wat er getoetst moet worden. Op die 
manier wordt het mogelijk om de selectieprocedure zo onafhankelijk en eerlijk mogelijk te 
laten verlopen. 
 

2.1.2 Masterselectie 

Masterselectie betekent dat er extra voorwaarden worden gesteld aan de student bovenop 
het bachelorsdiploma waar de master op voortbouwt. Engelstalige masters trekken 
internationale studenten aan. Deze internationale influx kan van positieve invloed zijn op de 
leeromgeving van de studenten. De toenemende trend in masterselectie vinden wij echter 
negatief. De FSR FMG vindt dat de instroom van internationale studenten niet ten koste mag 
gaan van de toegankelijk van een opleiding voor Nederlandse studenten. We streven ernaar 
dat eventuele selectieprocedures eerlijk en transparant zijn voor de student. Het moet voor 
de student meteen duidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt om aan redelijke 
criteria te voldoen. Tevens zet de raad zich in voor het behouden van aansluitende 
doorstroommasters voor elke bacheloropleiding.  
 

2.1.3 Schakeltrajecten 

De FSR FMG vindt het bestaan van schakeltrajecten belangrijk voor de toegankelijkheid van 
het onderwijs. In het licht van een leven lang leren, het bevorderen van ambitie en diversiteit 
is het belangrijk dat er voldoende en goede schakeltrajecten zijn. Laatbloeiers krijgen zo ook 
de kans om zich verder te ontwikkelen. Er wordt steeds meer gekort op schakeltrajecten, 
waardoor deze onder druk staan. De raad zal zich inzetten voor het behouden van de 
schakeltrajecten binnen de FMG. Zo zijn de schakeltrajecten een punt van aandacht bij het 
doornemen van de begroting. Daarnaast wil de FSR FMG bijdragen aan een oplossing door in 
gesprek te gaan met zowel schakelstudenten als de verantwoordelijken op facultair en 
centraal niveau. Zo wensen wij meer kennis te vergaren en ons in te zetten voor dit thema, 
alsmede aandacht te vragen voor de noodzaak van relevante, toegankelijke schakeltrajecten.  
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2.1.4 Flexstuderen 

Flexstuderen is een nieuwe manier van studeren waarbij de student per vak betaalt en zich zo 
niet voor een heel collegejaar hoeft in te schrijven. Hierdoor betaal je alleen voor het 
onderwijs dat je daadwerkelijk volgt aan de universiteit. Indien je je inschrijft voor meer dan 
60 studiepunten betaal je nooit meer dan het wettelijk collegegeld. Dit is gunstig voor 
studenten die naast hun studie nog andere verplichtingen hebben zoals werk, een eigen 
bedrijf, mantelzorger zijn, een bestuursjaar of een andere studie.  
 
Op de FMG is dit jaar de pilot Flexstuderen gestart voor vijf master- en twee 
bacheloropleidingen. Bovendien is er behoefte is aan meer en duidelijke informatie over deze 
ontwikkeling. Een goede evaluatie van deze pilot is van groot belang omdat de UvA als pionier 
belangstelling geniet van andere onderwijsinstellingen, maar ook vanuit Den Haag. 
 

2.1.5 UvA-matching 

Het UvA-matching programma is een voortraject voor aankomende studenten die op deze 
wijze kennismaken met een opleiding. Dit draagt bij aan reële verwachtingen en het maken 
van een goede studiekeuze. De FSR FMG vindt het belangrijk dat deze matching plaatsvindt, 
mits het geen verkapte selectieprocedure voor de poort wordt en toekomstige studenten niet 
worden gebonden door adviezen die uit dit proces volgen. 
  
Het is belangrijk te evalueren wat de toegevoegde waarde is van UvA-matching en hoe dit in 
verhouding staat met het bindend studieadvies. Dit jaar is het dossier extra belangrijk, omdat 
er een grootschalige evaluatie van het matchingsproces komt. 
 

2.1.6 Dubbele studie 

Het volgen van twee studies op hetzelfde moment wordt door de universiteit toegejuicht. 
Echter, het wordt deze ambitieuze studenten niet gemakkelijk gemaakt. Dit heeft bijvoorbeeld 
te maken met onhandige roostering. Iets dat vervelend is, maar moeilijk te overkomen. De 
FSR FMG gaat zich inzetten om met deze studenten te spreken en samen met hen 
beleidsmatige oplossingen bedenken, Bijvoorbeeld door te kijken naar versoepeling van 
collegeopnames en vrijstellingen voor deze groep of bij bepaalde vakken. 
 

2.1.7 Internationalisering 

In een internationaal georiënteerde stad als Amsterdam is het van belang dat de grootste 
universiteit van de stad eveneens haar blik naar buiten richt. Een diverse universiteit kan een 
verrijking zijn voor het academische klimaat. Iets dat zowel op maatschappelijk als op 
wetenschappelijk gebied van grote waarde kan zijn. Echter, de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de opleiding staan hoog in het vaandel. De internationalisering van een 
opleiding moet dus een goed afgewogen beslissing zijn die de kwaliteit van het onderwijs naar 
een hoger plan tilt, waarbij de toegankelijkheid niet in het geding komt. Het is dus belangrijk 
dat opleidingen zich bewust zijn van de gevolgen ten aanzien van de capaciteit van de 
opleiding.  
 
Door de internationalisering van Communicatiewetenschap in het academische jaar 2016-
2017 en de internationalisering van Politicologie in het huidige academische jaar, zijn er veel 
(internationale) studenten op onze faculteit bij gekomen. Voor de huidige internationale 
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studenten is het van belang dat de informatievoorzieningen en huisvesting van gedegen 
kwaliteit zijn en dat het voor hen duidelijk is hoe het academische klimaat in Nederland in 
elkaar steekt. De Nederlandse academische cultuur kan namelijk erg verschillen van 
academische culturen in andere landen. Daarnaast is het van belang dat het onderwijs voor 
Nederlandstalige studenten toegankelijk blijft. Naast aandacht voor studenten moet er ook 
rekening gehouden worden met docenten. Dit is zowel in het belang van studenten als van 
docenten. Als docenten goed worden voorbereid op de Engelse taal en de mogelijke culturele 
verschillen tussen studenten, staan zij zelfverzekerder voor de studenten en kunnen zij goed 
maatwerk leveren. Tevens is het voor studenten van belang dat docenten een goede 
voorbereiding krijgen op de internationalisering, zodat er geen taalbarrières ontstaan.  
 
Verder dient er rekening gehouden te worden met de gevolgen voor studieverenigingen. Het 
is van belang dat studieverenigingen al in een vroeg stadium door de afdeling van de 
desbetreffende opleiding worden meegenomen om na te gaan welke veranderingen er 
doorgevoerd moeten en kunnen worden om de vereniging ook voor internationale leden open 
te stellen. 
 
Tot slot werkt internationalisering niet één kant op. Studenten die in het buitenland gaan 
studeren vormen ook onderdeel van de internationalisering van de UvA en de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hierbij is het belangrijk dat de 
informatievoorzieningen en voorwaarden om in het buitenland te gaan studeren duidelijk zijn. 
Bovendien is het goed als studenten al in een vroeg stadium van hun studie worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om in het buitenland te gaan studeren. Zo kunnen zij 
zich hierover inlezen en een goed afgewogen beslissing maken. 
 

2.1.8 Vrije keuzeruimte minoren 

Sommige studenten zoeken uitdaging in het volgen van een minor buiten hun vakgebied. Dit 
draagt niet alleen bij aan hun eigen ontwikkeling, maar ook aan het interdisciplinaire 
academische klimaat van de UvA. Het FSR FMG vraagt zich daarom af of studenten de vrije 
keuzeruimte van hun minor naar eigen behoefte en interesse kunnen invullen. De FSR stelt 
daarom een onderzoek onder de studenten voor, zodat het beleid hierin kan worden bepaald. 
 

2.2 Studiesucces 

2.2.1 Bindend Studieadvies (BSA) 

Het bindend studieadvies (BSA), betreft het besluit van de universiteit of een student de weg 
mag vervolgen naar het tweede jaar van zijn of haar bacheloropleiding. Dit kan stressvol zijn 
vanuit het perspectief van de student, maar het is evident dat de universiteit eisen stelt aan 
haar studenten. Wel dienen deze eisen te berusten op redelijke, realistische verwachtingen. 
De FSR FMG zal de aankomende evaluatie scherp in de gaten houden en zal indien nodig op 
de bres springen voor een rechtvaardig BSA-beleid. 
 

2.2.2 Loopbaanoriëntatie 

Op basis van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 en onderzoek door de FSR FMG 
2015-2016 is geconstateerd dat studenten behoefte hebben aan vaardigheden die belangrijk 
zijn om de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te versoepelen. FSR FMG heeft zich 
in 2016-2017 ingezet om de begeleiding van de loopbaanoriëntatie laagdrempeliger en 
bereikbaarder te maken voor de FMG-studenten. 
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Toch heeft FSR FMG 2016-2017 aangegeven dat er meer kan gebeuren omtrent 
loopbaanoriëntatie op de FMG. Op basis van deze constatering wil de FSR FMG opnieuw kijken 
naar opties die de loopbaanoriëntatie van FMG-studenten kunnen verbeteren. Het doel blijft 
om de loopbaanoriëntatie laagdrempeliger en bereikbaarder te maken voor studenten. 
Hiervoor gaan we opnieuw kijken naar samenwerkingsverbanden en het contact tussen 
studieadviseurs, studieverenigingen en opleidingen met betrekking tot loopbaanoriëntatie. 
Daarbij wilt de FSR FMG zich inzetten om te zorgen dat opleidingen binnen de FMG zich meer 
gaan richten op hoe ze studenten kunnen aanmoedigen om eerder na te denken over waar ze 
willen werken na hun opleiding. Hierbij is het doel dat er benadrukt wordt dat studenten het 
onderwerp van hun bachelor- of masterthesis beter zullen verbinden met hun arbeidskeuze. 
Deze onderzoeksprojecten kunnen fungeren als goede portfolio's die studenten kunnen 
gebruiken om aan te tonen dat ze veel kennis hebben over een bepaald onderwerp dat van 
potentiële waarde kan zijn voor werkgevers. Op deze manier kunnen we door middel van de 
bachelor- en masterthesis meer ondersteuning bieden aan de loopbaanoriëntatie van de 
studenten. 
 

2.2.3 Honours- en Excellentieonderwijs 

Honours- en excellentieprogramma’s zijn ontwikkeld voor ambitieuze studenten die behoefte 
hebben aan meer uitdaging binnen de studie. Er is een verschil tussen honours- en 
excellentieonderwijs. Honours heeft een meer verbredend karakter en excellentie een meer 
verdiepend karakter. Daarnaast moet je in het honoursprogramma meer studiepunten 
behalen dan in het excellentieprogramma.  
 
De FSR FMG is positief over deze trajecten, omdat het studenten een breder of verdiepend 
perspectief biedt binnen en/of buiten de eigen studie en op deze manier kan de nodige 
differentiatie geboden worden. Wel stelt de FSR FMG voor om de verschillen tussen de 
ingangseisen voor programma’s te inventariseren en te evalueren in het kader van 
gelijkwaardigheid. Ook kunnen de afstudeereisen onder de loep worden genomen. Daarbij 
blijkt uit een enquête gehouden door de FSR FMG 2016-2017 dat 15,4% van de ondervraagde 
studenten niet op tijd op de hoogte was van het bestaan van honours- en 
excellentieprogramma’s. De FSR FMG stelt voor dat er nogmaals wordt gekeken naar de 
informatievoorzieningen. 
 

2.2.4 Digitalisering 

De FSR FMG is zich er van bewust dat in tijden van vooruitgang ook het onderwijs aan 
verandering onderhevig is. Studeren en internet zijn met elkaar verweven en deze 
digitalisering vraagt om een goede monitoring. Blended Learning is een combinatie van online 
en offline leeractiviteiten. Kan een interactieve leeromgeving de student motiveren en zo ja, 
hoe?  
 
Het internet brengt grote voordelen met zich mee: hoorcolleges die niet worden bijgewoond 
kunnen in de digitale leeromgeving worden teruggekeken. Echter, niet elke docent is positief 
over het online beschikbaar maken van zijn of haar hoorcolleges. Een vaak gehoord 
tegenargument is dat de academische gemeenschap zou lijden onder mogelijke thuisblijvers. 
Een argument vóór digitale hoorcolleges is dat studenten bij ziekte of andere verhinderingen 
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minstens één hoorcollege terug moeten kunnen kijken. We zullen het draagvlak nauwkeurig 
onderzoeken. 
 

2.3 Overig 

2.3.1 Financiën 

De begroting van onze faculteit is het startpunt van hoe het geld zal worden verdeeld over alle 
opleidingen, docenten en studenten. De FSR FMG streeft naar een zo groot mogelijke 
transparantie rondom de begroting. Tevens streeft de FSR FMG ernaar dat de begroting 
versimpeld kan worden gepresenteerd aan de gehele academische gemeenschap van onze 
faculteit. Zo kan iedereen zien hoeveel geld de faculteit ontvangt en hoeveel er aan onderwijs, 
onderzoek en huisvesting wordt uitgegeven. Als er dit jaar bezuinigd gaat worden zal de FSR 
FMG hier bovenop zitten om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet in het 
geding komt. Een voorbeeld hiervan is dat we de tijd voor scriptiebegeleiding in de gaten 
zullen houden, zodat studenten de best mogelijke begeleiding krijgen en zich werkelijk verder 
ontwikkelingen in deze complexe vaardigheid. 
 

2.3.2 ILO-klankbordgroep 

De ILO staat voor de Interfacultaire Lerarenopleiding. Dit is een postmaster die gevolgd kan 
worden wanneer een student een docentbevoegdheid wilt krijgen in zijn of haar vakgebied. 
Naar aanleiding van de CROHO-reductie bij de ILO is er besloten om een klankbordgroep op 
te richten. In deze klankbordgroep is de medezeggenschap van de betrokken faculteiten 
georganiseerd. Betrokken zijn de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de Faculteit der Geesteswetenschappen en 
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, waarin de ILO gevestigd is. 
 
Het hebben van goede docenten is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van Nederland. 
De klankbordgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de opleidingsdirecteur van 
de educatieve masters die het ILO-belang overstijgen. We zullen ons inzetten voor een betere 
communicatie omtrent het leraarschap als reële en gewaardeerde positie. Zonder docenten 
is er immers ook geen UvA! 
 
Het interfacultaire karakter onderstreept het belang dat de FSR FMG aan samenwerking 
hecht. Tevens vindt de FSR FMG het belangrijk dat studenten zich bewust worden van de 
brede beroepskeuzes die er zijn. Zo vindt afstemming en overdracht op optimale wijze plaats. 
 

2.3.3 Studieadviseurs 

Studieadviseurs kunnen van grote waarde zijn voor studenten. Het is dus belangrijk dat het 
helpen en adviseren van studenten centraal staat bij het werk van de studieadviseurs. Daarom 
is het van belang dat studieadviseurs toegankelijk en goed benaderbaar zijn voor studenten. 
Daarbij is goede communicatie cruciaal. Zo is de bekendheid van studieadviseurs onder 
studenten van belang en moet het voor studenten duidelijk zijn met welke vragen zij terecht 
kunnen bij studieadviseurs. Tevens is het van belang dat de informatie omtrent extra 
curriculaire activiteiten of het volgen van een tweede studie voor studenten duidelijk is. De 
studieadviseurs zouden een rol kunnen spelen in de informatieverstrekking hieromtrent. 
Daarop aansluitend moet de behoefte van de student centraal staan bij het advies van de 
studieadviseurs. 
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2.3.4 Examencommissies 

Examencommissies spelen een centrale rol in beslissingen voor en over studenten. Gezien de 
decentrale organisatie binnen de Universiteit van Amsterdam hebben alle examencommissies 
hun eigen manier van werken en handhaven zij hun eigen reglementen. Wij vinden het 
belangrijk dat examencommissies voldoende voorzieningen hebben om hun werk te kunnen 
doen en dat zij op gedegen en tijdige wijze antwoord kunnen geven op verzoeken van 
studenten. Wij willen komend jaar kijken naar de mogelijkheid om een student plaats te laten 
nemen in de examencommissies en in hoeverre daar behoefte naar is. Daarnaast vindt de FSR 
FMG het zorgelijk dat er leden van examencommissies zijn die soms jaren achtereen de functie 
vervullen. De FSR FMG wil kijken naar de wenselijkheid daarvan en waarom er geen verse 
aanwas beschikbaar is om plaats te nemen in de examencommissies. 
 

2.3.5 Participatiecijfer 

In werkcolleges participeren sommige studenten meer dan anderen. Wanneer studenten 
hierop worden becijferd, noemt men dit een participatiecijfer. De criteria waarop een student 
beoordeeld wordt, zijn onduidelijk en daarmee is de validiteit betwijfelbaar. Een vraag die 
bijvoorbeeld gesteld kan worden is of extraverte studenten in het voordeel zijn ten opzichte 
van introverte studenten. Dit zou de FSR FMG onwenselijk achten, omdat becijfering 
plaatsvindt op een irrelevant kenmerk en daarmee wellicht ongelijkheid in de hand werkt. 
Mochten er klachten zijn omtrent het participatiecijfer dan zal de FSR FMG het gesprek 
hierover aangaan.  
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3 Commissie Organisatie & Randzaken  

3.1 Organisatie 

3.1.1 Democratisering en Decentralisering 

Discussies omtrent democratie en decentralisering zijn nog steeds aanwezig binnen de UvA. 
Na de Maagdenhuisbezetting en de teleurstellende opkomst van het referendum is er nog 
veel werk te verzetten. Inmiddels is er een senaat geïnstalleerd die het College van Bestuur 
(CvB) van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Ook wordt er gekeken middels een 
Werkgroep Inrichting Medezeggenschap naar de mogelijkheden van medezeggenschap op de 
FMG. De FSR FMG zal dit proces volgen en zorgen dat belanghebbende partijen betrokken en 
meegenomen worden bij beslissingen. Tevens hoopt de FSR FMG dat het functioneren van de 
governance op de faculteit verbeterd wordt gezien de complexe structuur. De raad hoopt dat 
middels de gestarte evaluatie van de inrichting van de medezeggenschap de governance van 
de faculteit overzichtelijker wordt en toegankelijker voor eenieder. Wederom is het belangrijk 
dat de dialoog tussen student en bestuurder gevoerd blijft worden zodat alle verschillende 
partijen gehoord worden tijdens dit proces.  
 

3.1.2 Studentbetrokkenheid 

Studentbetrokkenheid is al jaren een knelpunt in de medezeggenschap van de UvA. Afgelopen 
jaar werd dat binnen de FMG pijnlijk duidelijk door de lage opkomst bij de verkiezingen van 
de studentenraad. Dit jaar zullen we er dus naar streven om een hoger opkomstpercentage 
bij de verkiezingen te genereren. Ook wil de FSR FMG werken aan de zichtbaarheid voor 
studenten, zodat deze weten waar ze terecht kunnen met vragen, klachten of ideeën. De FSR 
FMG wil hiervoor gebruik maken van kanalen als social media, flyers, posters, 
informatieschermen en acties. Door studenten te ontmoeten en aantrekkelijke acties te 
bedenken hopen we meer betrokkenheid te genereren. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken 
worden naar het organiseren van evenementen waarbij studenten hun ervaringen met de 
medezeggenschap kunnen delen. Ook gaat de FSR FMG collegepraatjes houden in 
samenwerking met de CSR. Tot slot zal er ook gekeken worden naar een eventuele 
samenwerking met andere (facultaire) studentenraden van de UvA. 
 

3.1.3 Academische gemeenschap 

De FSR FMG wil zich dit jaar inzetten om zowel studenten als verenigingen en medewerkers 
te informeren over de werkzaamheden van de raad en een dichte en informele band te 
scheppen met de achterban. Dit jaar willen wij ons steentje bijdragen aan een sterkere 
academische gemeenschap waar er een constante wisselwerking is tussen student, 
medewerker en de FSR. Om dit te realiseren zullen we onder andere de Pluim en de Dag van 
de Afgezanten organiseren. 
 

3.2 Contact met de gemeenschap  

3.2.1 Studieverenigingen 

Studieverenigingen hebben nauw contact met veel studenten en hebben veel informatie over 
wat er speelt binnen de studies van de FMG. Deze informatie is van waarde voor de FSR FMG 
en daarom heeft de raad ook een groot belang bij goede contacten met de 
studieverenigingen. Dit contact zal onderhouden worden door een deelname van de FSR FMG 
aan de vergaderingen van de Faculteitsvereniging FMG, een tweewekelijkse vergaderingen 
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met de acht voorzitters van de studieverenigingen binnen de faculteit. Hierdoor hoopt de raad 
optimaal op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en issues die spelen voor studenten.  
 

3.2.2 Opleidingscommissies (OC’s) 

Een OC vormt het medezeggenschapsorgaan dat het dichtst bij de opleiding en de studenten 
staat. Daarnaast nemen opleidingscommissies een centrale rol in bij de evaluatie van het 
onderwijs. Wij als FSR FMG vinden het belangrijk dat OC’s adequaat betrokken worden bij het 
beleid dat betrekking heeft op hun opleiding. De OC’s zouden niet gepasseerd moeten worden 
en daar zal de FSR FMG voor waken. Dit jaar willen wij ons inzetten om goede contacten te 
onderhouden met OC’s en ervoor te zorgen dat OC’s goed worden meegenomen in de 
besluitvorming. 
 

3.2.3 BoS- en Ombudsstudenten 

Board of Studies (BoS) studenten en Ombudsstudenten zijn studenten die zitting nemen in 
verschillende vergaderingen van het bestuur. Deze studenten zijn werkzaam bij de UvA en zijn 
niet verkozen. Er is één BoS-studenten bij Pedagogische wetenschappen, 
Onderwijswetenschappen en de Universitaire Pabo, en er zijn drie BoS-studenten bij Sociale 
Wetenschappen. Communicatiewetenschap en Psychologie kennen Ombudsstudenten. BoS-
studenten zijn meer beleidsmatig ingesteld en Ombudsstudenten vervullen meer een functie 
in de trant van vertrouwenspersoon. De FSR FMG wilt graag in contact staan met deze 
studenten. Zo kunnen wij elkaar goed op de hoogte houden van ontwikkelingen en informatie 
uitwisselen. Juist de verbindende rol van BoS-studenten is cruciaal in zo’n complexe faculteit 
als de onze. Het contact met de Ombudsstudenten zal ons helpen inzicht te krijgen in de 
ideeën die bij Psychologie en Communicatiewetenschap spelen. De FSR FMG wenst deze 
samenwerking te behouden door regelmatig bij elkaar te komen. 
 

3.2.4 Dag van de Afgezanten 

In het kader van betrokkenheid en medezeggenschap van alle student- en docentorganisaties 
binnen de faculteit streeft de FSR FMG ernaar om ook dit jaar weer een Dag van de Afgezanten 
te organiseren. Het is belangrijk dat verschillende organen zoals studieverenigingen, 
opleidingscommissies en BoS- en Ombudsstudenten samen praten en discussiëren over 
actuele zaken binnen de faculteit. Er zal dan ook naar gestreefd worden tijdens deze dag brede 
thema’s aan bod te laten komen en zoveel mogelijk partijen te enthousiasmeren voor deze 
bijeenkomst. 
 

3.2.5 Vakevaluaties 

Het evalueren van onderwijs is essentieel voor het verbeteren hiervan. De dialoog tussen 
docent en student is van belang om te kijken wat zij van elkaar verwachten. Middels deze 
informatie kan onderwijs verbeterd worden. De evaluatie van vakken kan op verscheidene 
manieren worden ingevuld; UvA-Q is nu al een tijd een onderdeel van de evaluatie. De FSR 
FMG ziet dit als een basis voor de evaluatie. Echter, het gesprek tussen docent en student 
moet nog steeds gelden als een belangrijke informatiebron voor de beoordeling van de 
vakken. De evaluatie van het onderwijs moet te allen tijde toegankelijk blijven voor de student 
en doorgaans worden gestimuleerd omdat het voor de raad als zeer waardevol wordt ervaren. 
Daarentegen moet de kritiek van studenten als constructief worden ondervonden door de 
docenten.  
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3.3 Overig 

3.3.1 Mentale gezondheid 

Naast het behalen van studiepunten en het ontwikkelen buiten de studie is het van belang dat 
het welzijn van de student niet uit het zicht raakt. Een toenemend aantal studenten ervaart 
stress, faalangst en druk om te presteren door maatschappelijke veranderingen als het 
leenstelsel en minder baanzekerheid. De FSR FMG pleit ervoor om dit probleem bespreekbaar 
te maken middels een Mental Health Day, waar studenten verschillende workshops kunnen 
volgen. Daarnaast zal de studentenpsycholoog toegankelijker moeten worden, zodat het 
duidelijk is voor studenten met welke problemen zij bij hem of haar terechtkunnen. 
 

3.3.2 Diversiteit 

Het rapport van de Diversiteitscommissie 2016-2017 stelde dat diversiteit, zowel in mensen 
als in kennis, in het belang is van kwalitatief goed onderwijs en een maatschappelijk 
participerende rol van de Universiteit van Amsterdam. Op een diverse universiteit kunnen de 
verschillende perspectieven van studenten en docenten ervoor zorgen dat iedereen naar een 
hoger niveau wordt getild en wordt iedereen gerepresenteerd. De FSR FMG wil hieraan 
bijdragen door onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een langdurige samenwerking 
met andere actoren binnen en buiten de faculteit. Deze samenwerking dient gebaseerd te zijn 
op constructieve discussie, coördinatie van bestaande initiatieven op de verschillende niveaus 
en het toegankelijker maken van faciliteiten en onderwijs. De raad streeft naar transparantie 
in dit proces en meer zichtbaarheid van de bestaande kanalen waar problemen gemeld 
kunnen worden.  
 

3.3.3 Huisvesting 

Met het oog op de groter en drukker wordende Roeterseilandcampus is het belangrijk om te 
zorgen dat zowel de voorzieningen als de sfeer op de campus worden behouden en waar nodig 
verbeterd worden. Belangrijke aspecten zijn de beschikbaarheid van voldoende studieplekken 
en dat de studieverenigingen een degelijke werkruimte tot hun beschikking hebben. Ook is 
het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn die studeren op Roeterseiland aangenamer 
maken; een divers cateringaanbod en natuurlijk een gezellige en aantrekkelijke sfeer. De 
verbouwingen kunnen het studeren en doceren verstoren. We zullen klachten omtrent de 
verbouwingen en haar termijn dan ook in de gaten houden. Ook proberen wij er nauw op toe 
te zien dat de studentenbelangen mee worden genomen in verbouwingen en andere 
huisvesting-gerelateerde zaken. De komst van gebouw A zal een belangrijk punt voor kritische 
evaluatie worden in het komende jaar. Dit doen we onder andere door samen met 
studieverenigingen te praten over huisvesting en aanwezig te zijn bij het Campusoverleg. 



19 
 

 


