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Evi	de	Rover	

Voorzitter	2018-2019	

Voorwoord
Beste	 student,	 medewerker,	 bestuurder	 of	 anderzijds	 betrokkene	 van	 de	 Universiteit	 van	
Amsterdam,

Voor	u	 ligt	het	beleidsplan	van	de	Facultaire	Studentenraad	van	de	Faculteit	Maatschappij-	 	en	
Gedragswetenschappen	(FSR	FMG)	van	het	academische	jaar	2018-2019.	In	dit	document	zullen	
de	speerpunten,	hoofddoelen	en	visie	van	de	FSR	FMG	uiteengezet	worden.		

Het	product	dat	voor	u	ligt,	is	afkomstig	van	een	groep	gemotiveerde	en	enthousiaste	studenten	
die	zich	komend	studiejaar	hard	gaan	inspannen	om	de	belangen	van	studenten	te	behartigen.	De	
FSR	FMG	bestaat	dit	jaar	uit	een	combinatie	van	studenten	die	reeds	ervaring	hebben	opgedaan	
in	de	(facultaire)	medezeggenschap,	studenten	die	een	bestuursjaar	hebben	gedaan	en	studenten	
die	 dit	 jaar	 voor	 het	 eerst	 gaan	meedraaien	 in	 de	 facultaire	 organisatie.	 Ieder	 lid	 deelt	 echter	
dezelfde	beweegredenen	om	deel	te	nemen	aan	de	facultaire	medezeggenschap:	opkomen	voor	
studentenbelangen	 en	 de	 stem	 van	 studenten	 in	 faculteitsbeleid	 laten	 spreken.	 Karakteristiek	
voor	 de	 FSR	 FMG	 2018-2019	 is	 tevens	 het	 enthousiasme	 en	 de	 creativiteit	 waarmee	 nieuwe	
ideeën	worden	bedacht	om	de	zichtbaarheid	van	de	FSR	FMG	te	vergroten.	Het	is	de	combinatie	
van	deze	factoren	die	mijns	inziens	de	basis	legt	voor	een	vruchtbaar	academisch	jaar	waarin	veel	
bereikt	kan	worden.				

De	FSR	FMG	maakt	dit	jaar	zijn	speerpunten	kenbaar	via	6	centrale	thema’s:	de	gezonde	faculteit,	
open	 faculteit,	 hechte	 faculteit,	 kwaliteitsgerichte	 faculteit,	 vooruitstrevende	 faculteit	 en	
financiën.	Het	thema	gezonde	faculteit	laat	zien	dat	de	FSR	FMG	streeft	naar	een	faculteit	waarin	
aandacht	 wordt	 geschonken	 aan	 de	 mentale	 gezondheid	 van	 studenten,	 variërend	 van	 de	
promotie	van	E-health	programma’s	 tot	 ruimte	voor	artistieke	expressie	op	de	 faculteit	die	de	
mentale	gezondheid	kan	bevorderen.	Maar	onder	de	gezonde	 faculteit	valt	ook	duurzaamheid,	
zowel	 fysieke	als	academische	duurzaamheid.	Met	het	thema	hechte	faculteit	wordt	het	belang	
van	samenwerking	tussen	verschillende	groepen	binnen	de	FMG	aangestipt.	Dit	thema	wijst	ook	
op	 het	 belang	 van	 studentbetrokkenheid.	 Het	 thema	 open	 faculteit	 doelt	 op	 openheid	 in	 de	
breedste	zin	van	het	woord:	een	faculteit	die	toegankelijk	is	voor	alle	studenten	met	transparante	
besluitvorming	en	goede	 informatievoorzieningen.	Het	 thema	kwaliteitsgerichte	 faculteit	komt	
voort	uit	de	 taak	van	de	FSR	FMG	om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	 te	waarborgen	en	het	 te	
signaleren	als	deze	kwaliteit	in	gevaar	dreigt	te	komen.	De	FSR	FMG	vindt	daarnaast	belangrijk	
dat	 onderwijs	 met	 de	 tijd	 mee	 gaat	 en	 waar	 kan	 innoveert,	 dit	 komt	 tot	 uiting	 in	 het	 thema	
vooruitstrevende	faculteit.	Tenslotte	behelst	het	thema	financiën	het	monitoren	en	controleren	
van	 onder	 meer	 het	 faculteitsbudget	 en	 het	 streven	 naar	 zo	 veel	 mogelijk	 transparantie	 in	
financiële	processen.		

Ten	slotte	wil	ik	graag	nog	benoemen	dat	de	FSR	FMG	altijd	open	staat	voor	ideeën	van	buitenaf.	
Sterker	nog:	studenten,	medewerkers,	of	anderzijds	betrokkenen	van	de	universiteit	worden	ten	
zeerste	aangemoedigd	hun	ideeën	aan	de	FSR	FMG	kenbaar	te	maken.	De	FSR	FMG	is	van	mening	
dat	 samenwerking	 en	 interactie	 met	 verschillende	 partijen	 binnen	 of	 buiten	 de	 faculteit	 kan	
inspireren	tot	goede	ideeën.	De	FSR	FMG	maakt	zich	hard	voor	studentenbelangen,	maar	vindt	het	
alleen	maar	mooi	als	anderen	hier	ook	aan	willen	bijdragen.	Schroom	daarom	ook	niet	om	langs	
te	lopen	bij	ons	kantoor	voor	een	koffie	of	een	goed	gesprek.	De	FSR	FMG	verwelkomt	u	graag!		
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3.	Thema’s		
	
3.1	Gezonde	faculteit	

De	FSR	FMG	ziet	de	gezonde	faculteit	als	een	plek	waar	studenten	de	mogelijkheid	wordt	geboden	
om	 te	 spreken	over	hun	eventuele	problemen,	mochten	zij	daar	behoefte	 aan	hebben.	Dit	 kan	
bijvoorbeeld	via	een	studentpsycholoog,	maar	de	eventuele	problemen	kunnen	ook	indirect	geuit	
worden	via	creatieve	expressie.	De	FSR	FMG	streeft	naar	een	omgeving	waar	studenten	ambitieus	
en	gemotiveerd	kunnen	zijn,	maar	geen	extreem	grote	druk	ervaren	wat	juist	de	prestaties	kan	
verslechteren.	 	Daarnaast	scharen	wij	onder	de	gezonde	faculteit	ook	de	duurzaamheid	van	de	
gebouwen.	De	FSR	FMG	streeft	naar	een	circulaire	faculteit,	waarbij	gebouwen	gemaakt	zijn	van	
duurzamere	 materialen	 en	 waar	 overal	 gelet	 wordt	 op	 recycling	 en	 duurzaamheid,	 door	
bijvoorbeeld	volledig	papieren	koffiebekers	aan	te	bieden.	
	
Dossiers:	mental	health,	duurzaamheid,	kunst	en	artistieke	expressie.	
	
3.2	Open	faculteit	

De	FSR	FMG	streeft	een	open	faculteit	na.	Dit	is	een	faculteit	waar	plek	is	voor	iedere	student.	Er	
zijn	genoeg	voorzieningen,	variërend	van	voldoende	studieplekken	tot	minder	zware	deuren.	
Daarnaast	 vindt	 de	 FSR	 FMG	 ook	 dat	 de	 faculteit	 open	 moet	 zijn	 in	 de	 zin	 van	 transparante	
processen	en	informatievoorziening	naar	studenten	toe.	Studenten	moeten	kunnen	weten	waar	
en	wanneer	ze	ergens	terecht	kunnen	en	hoe	bijbehorende	procedures	eruitzien.	Verder	vindt	de	
FSR	 het	 ook	 belangrijk	 dat	 het	 voor	 studenten	 duidelijk	 is	welke	 veranderingen	 in	 onderwijs	
hebben	plaatsgevonden,	zodat	voor	hen	duidelijk	is	dat	getracht	wordt	onderwijs	steeds	beter	te	
maken.	Dit	schetst	het	beeld	dat	studenten	hun	mening	kunnen	uiten	over	onderwijs,	dat	hiernaar	
geluisterd	wordt	en	daadwerkelijk	ook	iets	mee	gedaan	wordt.	
	

Dossiers:	taakgroep	Promotie	&	Media,	vakevaluaties,	examencommissie,	decaanbenoeming,	
huisvesting,	commissie	D&D,	kiesdistricten	&	onderdeelcommissies,	informatievoorziening	&	
diversiteit.	
	
3.3	Hechte	faculteit	

In	een	hechte	faculteit	staat	de	academische	gemeenschap	centraal.	De	FSR	FMG	ziet	de	hechte	
faculteit	 als	 een	 plek	waar	 studenten,	 docenten,	 en	 alle	 andere	medewerkers	 van	 de	UvA	 één	
gemeenschap	vormen.	Hierbij	hoeft	het	niet	'onprofessioneel'	te	zijn,	maar	weet	de	student	dat	hij	
of	zij	altijd	met	vragen	langs	kan	komen	bij	een	docent,	en	wordt	deze	relatie	in	zekere	mate	als	
gelijk	gezien.	Hetzelfde	geldt	voor	de	schoonmakers,	medewerkers	van	Cormet	en	de	fietscoaches,	
die	met	respect	behandeld	worden	en	ook	binnen	deze	gemeenschap	zich	thuis	voelen.	De	FSR	
FMG	vindt	het	belangrijk	dat	studenten	in	deze	gemeenschap	betrokken	zijn	bij	het	onderwijs	en	
weten	dat	zij	hier	hun	mening	over	kunnen	geven,	om	zo	niet	alleen	de	gemeenschap,	maar	ook	
het	onderwijs	te	verbeteren.	
	

Dossiers:	studieverenigingen,	Pluim,	Academische	gemeenschap,	Docent	van	het	jaar,	
Faculteitsverenigingen,	studentbetrokkenheid,	studieadviseurs,	studentassistenten	en	BoS-	en	
Ombudsstudenten.	
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3.	4	Kwaliteitsgerichte	faculteit	

De	 FSR	 FMG	 vindt	 het	 belangrijk	 dat	 de	 kwaliteit	 van	 het	 onderwijs	 bovenaan	 staat	 in	
faculteitsbeleid.	 Zo	 vinden	 wij	 het	 belangrijk	 dat	 de	 internationalisering	 niet	 alleen	 als	
verdienmodel	ingezet	moet	worden,	maar	dat	bijvoorbeeld	ook	gezorgd	wordt	dat	een	grote	influx	
aan	studenten	niet	ten	koste	gaat	van	de	kwaliteit	van	de	hoorcolleges	of	werkgroepen.	Iedere	
student	 heeft	 het	 recht	 op	 kwalitatief	 hoogstaand	 onderwijs	 ongeacht	 of	 je	 voltijd	 of	 deeltijd	
studeert,	ongeacht	of	 je	een	schakelstudent	of	honours-student	of	 internationale	 student	bent.	
Ook	legt	de	FSR	FMG	komend	jaar	de	focus	op	toelatingseisen	van	opleidingen.	Iedereen	moet	een	
gelijke	kans	hebben	om	toe	te	kunnen	treden	tot	een	bachelor,	master	of	vak	naar	keuze,	daarbij	
spelen	informatievoorziening	en	een	goed	regelement	een	grote	rol.	
	
Dossiers:	internationalisering,	numerus	fixus,	masterselectie,	loopbaanoriëntatie	en	BSA.	
	
3.5	Vooruitstrevende	faculteit	

Kwaliteit	 van	 onderwijs	 beslaat	 voor	 een	 groot	 deel	 ook	 uit	 vooruitstrevendheid.	 De	meesten	
zullen	 nu	 denken	 aan	 onderzoek	 en	 het	 innoveren	 van	 bestaande	 theorieën.	 Maar	
vooruitstrevendheid	behelst	voor	de	FSR	FMG	ook	dat	iedereen	in	de	samenleving	kan	studeren	
aan	 de	 universiteit,	 ongeacht	 iemands	 sociale	 achtergrond.	 Schakeltrajecten	 en	 flexstuderen	
kunnen	hieraan	bijdragen	en	daarom	willen	wij	hier	aankomend	jaar	onze	aandacht	aan	schenken.	
Ook	vinden	wij	het	belangrijk	de	interdisciplinaire	sfeer	binnen	de	UvA	te	behouden.	Studenten	
moeten	actief	gestimuleerd	en	geïnformeerd	worden	over	minors	buiten	het	eigen	vakgebied	of	
het	volgen	van	twee	bachelors	tegelijkertijd.		
	
Dossiers:	schakeltrajecten,	vrije	keuzeruimte	minor,	digitalisering,	flexstuderen	en	dubbele	
bachelor.	
	
3.	6	Financiën	

Met	het	 oog	op	de	bezuinigingen	vindt	de	FSR	FMG	het	belangrijk	 om	de	 financiën	binnen	de	
faculteit	zo	transparant	en	begrijpelijk	mogelijk	te	maken.	De	begrotingsboeken	van	de	faculteit	
bestaan	vaak	uit	veel	jargon	en	bevatten	doorgaans	weinig	kleine	tekstuele	toelichting.	Hier	zien	
wij	graag	verandering	in	zodat	iedere	student	een	betere	visie	kan	krijgen	op	de	financiële	situatie	
binnen	de	faculteit.	Daarnaast	vinden	wij	het	belangrijk	om	kritisch	te	blijven	op	de	bezuinigingen	
zelf.	 Waar	 wordt	 op	 bezuinigd	 en	 waar	 wordt	 in	 geïnvesteerd?	 Vinden	 wij,	 studenten,	 dit	
wenselijk?	Waar	moeten	we	ingrijpen?	Deze	vragen	zullen	gedurende	het	hele	jaar	de	richtlijnen	
vormen	voor	onze	adviezen	betreffende	de	financiën	van	de	faculteit,	maar	ook	over	toekomstige	
investeringsplannen.		
	
Dossiers:	instellingscollegegelden,	financiën	en	kwaliteitsafspraken.	
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4.	Dossiers	commissie	Onderwijs	&	Financiën		
	
4.1	Numerus	Fixus	

Op	dit	moment	hanteert	 enkel	 de	bachelor	Psychologie	 een	numerus	 fixus.	De	FSR	FMG	heeft	
officieel	geen	 instemmings-	of	adviesrecht	op	het	 invoeren	van	een	numerus	 fixus.	Dit	dossier	
speelt	dus	meer	op	CSR-niveau.	De	FSR	FMG	wil	wel	korte	lijntjes	houden	met	de	CSR	betreffende	
dit	onderwerp.	De	FSR	FMG	ziet	de	numerus	fixus	namelijk	als	iets	waar	men	kritisch	naar	moet	
kijken.	De	FSR	FMG	begrijpt	dat	een	numerus	fixus	wordt	 ingesteld	als	studies	dreigen	over	te	
lopen	waardoor	mogelijk	ondercapaciteit	bij	docenten	kan	ontstaan.	De	FSR	FMG	heeft	namelijk	
kwalitatief	onderwijs	hoog	in	het	vaandel	staan	en	begrijpt	dat	te	veel	studenten	dit	wellicht	kan	
ondermijnen.	Echter,	de	numerus	fixus	kan	negatieve	impact	hebben	op	de	mate	van	gelijkheid	en	
toegankelijkheid	van	het	onderwijs.	De	FSR	FMG	vindt	dat	bij	het	instellen	van	een	numerus	fixus	
hier	ook	rekening	mee	moet	worden	gehouden.	Het	onderwijs	moet	voor	iedereen	toegankelijk	
zijn.	Daarom	zal	bij	het	instellen	van	een	mogelijke	numerus	fixus	de	FSR	FMG	goed	letten	op	de	
selectiecriteria	 om	 er	 zo	 naar	 te	 streven	 dat	 iedereen	 dezelfde	 kansen	 krijgt	 om	 te	 kunnen	
studeren	aan	deze	universiteit.		

	
4.2	Schakeltrajecten		

De	 FSR	 FMG	 vindt	 schakeltrajecten	 een	waardevolle	 toevoeging	 aan	 het	 bestaande	 onderwijs.	
Voor	toegankelijk	onderwijs	is	de	organisatie	van	betaalbaar	en	kwalitatief	schakelonderwijs	van	
groot	belang.	Op	deze	manier	kunnen	laatbloeiers	of	mensen	die	niet	volgens	het	boekje	hebben	
gestudeerd	 toch	 een	 tweede	kans	krijgen.	Ook	 zijn	 schakelaars	 een	mooie	 toevoeging	 voor	de	
faculteit:	 ze	 komen	 van	 een	 andere	 universiteit	 of	 hogeschool,	 hebben	 een	 andere	
kennisachtergrond	en	kijken	wellicht	op	een	andere	manier	naar	ons	onderwijs.	Helaas	worden	
schakeltrajecten	slecht	bekostigd:	vanuit	de	overheid	 is	er	weinig	budget	voor.	Hierdoor	komt	
druk	te	staan	op	schakeltrajecten,	omdat	de	UvA	zelf	ook	moeite	heeft	dit	te	financieren.	De	FSR	
FMG	 vindt	 deze	 situatie	 zeer	 problematisch.	 Voortbordurend	 op	 de	 initiatieven	 van	 vorig	
academisch	jaar	wil	de	FSR	FMG	samen	met	externe	partijen,	zoals	studentenraden	van	andere	
universiteiten,	de	Landelijke	Studentenvakbond	of	Landelijk	Overleg	Fracties,	aandacht	vragen	
voor	de	problematische	situatie	van	schakeltrajecten.	Daarnaast	 lijkt	het	de	FSR	FMG	goed	om	
met	schakelaars	zelf	om	de	tafel	te	gaan	zitten.	Hoe	kijken	zij	tegen	de	situatie	aan?	Waar	zouden	
zij	behoefte	aan	hebben	en	waar	 lopen	zij	 juist	 tegenaan?	De	FSR	FMG	denkt	ook	dat	blended	
learning,	 online	 hoorcolleges	 en	 aanschuifonderwijs	 een	 goede	 toevoeging	 kunnen	 zijn	 voor	
schakelonderwijs.	 Op	 deze	manier	 kan	 schakelonderwijs	 goedkoper	worden	 aangeboden.	 Een	
ander	bijkomend	voordeel	is	dat	op	deze	manier	het	onderwijs	flexibeler	is	voor	schakelstudenten	
die	 bijvoorbeeld	 ernaast	 willen	 werken.	 Echter,	 de	 FSR	 FMG	 vindt	 het	 enkel	 aanbieden	 van	
onderwijsvormen	zoals	blended	learning	en	online	hoorcolleges	geen	afdoende	oplossing.	Deze	
onderwijsvormen	 kunnen	 schakeltrajecten	 steunen,	 maar	 de	 huidige	 problematiek	 binnen	
schakelonderwijs	vereist	een	structurelere	aanpak.	De	FSR	FMG	is	daarnaast	van	mening	dat	deze	
alternatieve	onderwijsvormen	niet	ten	koste	mogen	gaan	van	de	kwaliteit	van	onderwijs.	Blended	
learning	 en	 online	 hoorcolleges	 in	 schakeltrajecten	 kunnen	 een	 goede	 toevoeging	 zijn,	 maar	
mogen	nooit	een	volledige	vervanging	van	fysiek	onderwijs	zijn.			
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4.3	Internationalisering	

Internationalisering	kan	vanuit	verschillende	 invalshoeken	bekeken	worden.	Er	kan	 ten	eerste	
gekeken	 worden	 naar	 wat	 internationalisering	 betekent	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 onderwijs	 en	
sociale	integratie	binnen	opleidingen	en	studieverenigingen.	Er	kan	ook	gekeken	worden	naar	hoe	
het	 gesteld	 is	 met	 de	 mogelijkheden	 voor	 Nederlandse	 studenten	 om	 te	 studeren	 in	 het	
buitenland.	 De	 FSR	 FMG	 gaat	 zich	 met	 name	 richten	 op	 het	 eerste	 punt,	 omdat	 de	
internationaliseringstrajecten	 een	 zeer	 actueel	 thema	 zijn	 binnen	 de	 FMG.	 Na	
Communicatiewetenschap	 en	 Politicologie	 hebben	 nu	 ook	 Sociologie	 en	 Psychologie	 een	
internationale	bachelor.	Door	internationalisering	verandert	veel:	leuke,	maar	soms	ook	minder	
leuke	dingen.	Zo	kan	de	 inhoud	van	vakken	van	een	opleiding	veranderen	wanneer	een	studie	
internationaliseert.	 Ook	 kan	 de	 sfeer	 binnen	 een	 opleiding	 veranderen,	 omdat	 Nederlandse	
studenten	dan	studeren	met	studenten	vanuit	de	hele	wereld.	Maar	er	kan	bijvoorbeeld	ook	meer	
druk	op	docenten	komen	liggen,	omdat	zij	ineens	in	het	Engels	moeten	doceren.	Dit	kan	weer	ten	
koste	gaan	van	de	kwaliteit	van	onderwijs.	Een	ander	ongemak	kan	zijn	dat	informatievoorziening	
voor	 internationale	 studenten	 niet	 overal	 in	 het	 Engels	 is.	 Kortom:	 wanneer	 een	 studie	
internationaliseert,	moet	met	veel	dingen	rekening	worden	houden.	De	FSR	FMG	vindt	dat	de	OC’s,	
facultaire	medezeggenschap	en	docenten	zelf	goed	op	de	hoogte	moeten	worden	gesteld	wanneer	
de	opleiding	plannen	maakt	voor	internationalisering.	De	FSR	FMG	vindt	het	daarnaast	belangrijk	
dat	deze	internationaliseringstrajecten	goed	geëvalueerd	worden.	Wat	gaat	goed?	Wat	kan	beter?	
Hoe	ervaren	docenten	en	studenten	de	nieuwe	internationale	bachelor?	Tenslotte	is	de	FSR	FMG	
ook	 kritisch	 jegens	 internationalisering.	 Het	 moet	 niet	 zo	 zijn	 dat	 internationalisering	 enkel	
ingezet	wordt	om	de	kas	een	beetje	te	spekken.	Er	moeten	overtuigende	argumenten	zijn	om	een	
studie	te	internationaliseren.	Ook	moet	internationalisering	aansluiten	bij	het	karakter	van	een	
opleiding.	De	kwaliteit	van	het	onderwijs	moet	altijd	voorop	staan.		
	
4.4	Taakgroep	Financiën	

De	kerntaak	van	de	taakgroep	financiën	is	toezicht	houden	op	de	begroting	van	de	gehele	Faculteit	
Maatschappij	en	Gedragswetenschappen.	Deze	begroting	geeft	 inzicht	 in	hoe	het	geld	verdeeld	
zou	worden	over	alle	opleidingen,	docenten	en	studenten.	De	FSR	FMG	vindt	het	belangrijk	om	
deze	verdeling	 zo	 transparant	mogelijk	 te	maken	nu	er	dit	 jaar	gewerkt	gaat	worden	met	een	
nieuw	 allocatiemodel.	 De	 FSR	 FMG	 streeft	 ernaar	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 dit	 nieuwe	
allocatiemodel	 zo	 positief	 mogelijk	 uitpakt	 voor	 de	 studenten	 van	 de	 faculteit.	 Naast	 de	
implementatie	van	een	nieuw	allocatiemodel,	zal	dit	jaar	het	een	en	ander	veranderen	binnen	de	
financiën	van	de	faculteit.	De	faculteit	verkeert	in	zwaar	weer	en	moet	helaas	bezuinigen	om	weer	
gezond	te	worden.	Daarom	probeert	de	faculteit	er	nu	het	beste	van	te	maken	en	deze	bezuinigen	
zo	soepel	mogelijk	te	laten	verlopen.	De	FSR	FMG	ziet	erop	toe	dat	deze	bezuinigen	zo	transparant	
mogelijk	zijn,	zodat	studenten	inzicht	hebben	in	waar	er	bezuinigd	gaat.	Om	de	transparantie	te	
bevorderen	 zal	 de	 FSR	 FMG	 veel	 beleidsmatige	 vragen	 stellen	 rondom	 de	 begroting	 om	 een	
duidelijk	 beeld	 te	 krijgen	 van	 de	 gevolgen	 van	 de	 bezuinigingen.	 Naar	 aanleiding	 van	 het	
afschaffen	 van	 de	 basisbeurs	 in	 2015	 zijn	 er	 nu	 gelden	 vrijgekomen	 voor	 verbetering	 van	 de	
kwaliteit	van	het	onderwijs.	Deze	gelden	worden	samengevat	in	de	term	“kwaliteitsafspraken”.	
Deze	afspraken	geven	invulling	aan	het	geld	dat	geïnvesteerd	gaat	worden	in	de	verbetering	van	
het	onderwijs.	De	FSR	FMG	werkt	nauw	samen	met	de	faculteit	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	geld	
van	de	studenten	goed	besteed	wordt.	Onder	het	kopje	“Kwaliteitsafspraken”	wordt	hier	dieper	
op	ingegaan.	
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4.5	Kwaliteitsafspraken	

Toen	in	2015	de	basisbeurs	werd	afgeschaft	voor	studenten,	werd	door	de	overheid	structureel	
meer	 geld	 aan	 het	 hoger	 onderwijs	 gegeven.	 Afgelopen	 jaren	 werd	 dit	 geld	 gezien	 als	
voorinvestering.	 Vanaf	 komend	 jaar	 wordt	 het	 geld	 besteed	 aan	 de	 hand	 van	
“kwaliteitsafspraken”.	De	FSR	FMG	heeft	de	invulling	van	de	besteding	van	dit	geld	hoog	op	de	
agenda	 staan	 en	 is	 dan	 ook	 betrokken	 bij	 alle	 beslissingen	 die	 gemaakt	 worden	 rondom	 de	
besteding.	De	FSR	FMG	 is	zich	ervan	bewust	dat	deze	gelden	van	de	studenten	zijn.	Studenten	
moeten	dan	ook	zoveel	mogelijk	profijt	hebben	van	dit	geld.	De	FSR	FMG	streeft	dan	ook	naar	
goede	en	transparante	invulling	van	de	kwaliteitsafspraken.	De	FSR	FMG	is	zeer	betrokken	bij	de	
concrete	invulling	van	dit	geld	van	de	studenten.	Ook	zal	er	veel	nadruk	op	de	evaluatie	liggen	van	
deze	 projecten	 om	 er	 zeker	 van	 te	 zijn	 dat	 deze	 ook	 daadwerkelijk	 merkbaar	 zijn	 voor	 de	
studenten.	 De	 FSR	 FMG	 streeft	 ook	 naar	 een	 eerlijke	 verdeling	 van	 deze	 gelden	 over	 de	
verschillende	domeinen.	De	domeinen	met	de	meeste	studenten	zouden	dan	ook	de	meeste	gelden	
ontvangen.	
	
4.6	Studieadviseurs	

Studieadviseurs	kunnen	van	grote	waarde	zijn	voor	studenten	voor	begeleiding	waar	nodig.	De	
FSR	 FMG	 gaat	 onderzoeken	 op	 welke	 wijze	 en	 wanneer	 studenten	 een	 beroep	 doen	 op	 de	
studieadviseurs.	De	FSR	FMG	heeft	vernomen	dat	studieadviseurs	van	internationale	studies	het	
erg	zwaar	hebben,	omdat	internationale	studenten	met	zeer	veel	vragen	naar	de	studieadviseur	
gaan.	 De	 FSR	 FMG	 streeft	 ernaar	 om	 dit	 beter	 in	 kaart	 te	 krijgen.	 Ook	 gaat	 de	 FSR	 FMG	 een	
onderzoek	doen	naar	het	nut	van	mentoren	voor	studenten	om	de	werkdruk	van	studieadviseurs	
te	verminderen	en	om	eerstejaars	studenten	zich	sneller	thuis	te	laten	voelen	op	de	universiteit.		
	
4.7	Digitalisering		

Digitalisering	in	het	onderwijs	is	hard	nodig	om	bij	de	tijd	te	blijven,	maar	moet	wel	gebaseerd	
zijn	op	weloverwogen	keuzes.	Onderwijs	moet	daarom	ook	bestaan	uit	fysieke	aanwezigheid	in	
colleges	met	daarnaast	de	mogelijkheid	om	colleges	thuis	terug	te	kijken.	Topuniversiteiten	zoals	
Harvard	en	MIT	hebben	al	de	mogelijkheid	voor	studenten	om	vakken	van	andere	colleges	thuis	
te	 bekijken,	 ook	 als	 de	 student	 het	 vak	 niet	 volgt.	 Een	digitale	 universiteit	 is	 een	moderne	 en	
inclusieve	 universiteit	 die	 de	 academische	 gemeenschap	 dichter	 bij	 elkaar	 brengt,	 waarbij	 de	
autonomiteit	van	de	docent	inachtneming	moet	worden	genomen.	Tegenwoordig	is	studeren	ook	
mogelijk	met	slechts	een	tablet	of	laptop.	Dure	readers	die	verplicht	gekocht	moeten	worden	zijn	
daarom	overbodig	en	benadelen	studenten	die	het	minder	breed	hebben	extra	hard.	Door	readers	
openbaar	beschikbaar	te	stellen	gaan	de	kosten	van	studeren	omlaag	en	wordt	er	minder	papier	
verspild.	 Digitalisering	 kan	 ook	 ingezet	 worden	 om	 onderwijs	 op	 verschillende	 manieren	
innovatiever	te	maken.	
	
4.8	Flexstuderen	

Flexstuderen	 is	 een	moderne	manier	 om	 onderwijs	 toegankelijker	 en	 eerlijker	 te	maken.	 Een	
student	betaalt	dan	het	bedrag	dat	hij	of	zij	ook	echt	verschuldigd	is	aan	een	onderwijsinstelling.	
De	UvA	 stimuleert	 studenten	 om	extra-curriculaire	 activiteiten	 te	 ondernemen,	 dit	 kan	 echter	
studievertraging	oplopen.	Bovendien	kunnen	gezondheidsproblemen	ook	zorgen	voor	een	langer	
studietraject.	De	FSR	FMG	is	van	mening	dat	studenten	die	door	uiteenlopende	omstandigheden	
studievertraging	oplopen	niet	gebonden	moeten	zijn	aan	het	vastgesteld	collegegeld	als	zij	geen		
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volledig	studieprogramma	volgen.	Afgelopen	jaar	is	er	een	succesvolle	pilot	gestart	en	deze	zal	
ook	uitgebreid	worden	geëvalueerd.	Op	dit	moment	is	het	aantal	flexstudenten	aan	de	FMG	nog	
relatief	laag,	de	FSR	FMG	wil	dat	het	flexprogramma	wordt	doorgezet	en	uitgebreid.		
	
4.9	Dubbele	Bachelor	

Het	volgen	van	een	dubbele	bachelor	wordt	ten	zeerste	ondersteund	door	de	UvA.	Uiteraard	is	het	
onoverkoombaar	 dat	 studenten	 geconfronteerd	 worden	 met	 roostertechnische	 problemen.	
Sommige	roosterproblemen	zijn	echter	oplosbaar	terwijl	het	nauwelijks	extra	kosten	oplevert;	
denk	aan	het	aaneensluitend	maken	van	overlappende	tentamens	of	het	geven	van	extra	tijd	aan	
studenten	die	twee	tentamens	tegelijk	moeten	maken.	Tot	slot	zorgt	meer	digitalisering	ervoor	
dat	de	dubbele	bachelor	student	hoorcolleges	ook	achteraf	kan	terugkijken	wanneer	dit	logistiek	
niet	mogelijk	is.	
	
4.10	Instellingscollegegelden	

Studenten	die	een	tweede	bachelor	of	master	volgen,	of	internationale	studenten	die	van	buiten	
de	Europese	Economische	Ruimte	komen,	betalen	niet	het	wettelijk	vastgestelde	collegegeld	van	
€2.083,	 maar	 een	 veel	 hoger	 bedrag:	 het	 instellingscollegegeld.	 Dit	 bedrag	 kan	 per	 opleiding	
verschillen.	Het	instellingscollegegeld	bestaat	omdat	het	Rijk	non-EER	studenten	en	studenten	die	
een	tweede	studie	volgen	niet	bekostigt.	Daarnaast	bestaat	binnen	dit	instellingscollegegeld	een	
verschil	 in	 kosten	 voor	 Nederlandse	 studenten	 die	 een	 tweede	 studie	 doen	 en	 voor	 niet	 EER	
studenten	die	aan	de	FMG	willen	studeren.	De	FSR	wil	meer	transparantie	creëren	bij	het	bepalen	
van	het	instellingscollegegeldtarief	van	de	opleidingen	op	de	FMG.	

4.11	Bindend	Studieadvies	

Het	bindend	studieadvies	 (BSA)	bepaalt	wanneer	een	student	het	eerste	 jaar	heeft	gehaald	en	
verder	mag	met	de	opleiding.	De	discussie	rond	het	effect	en	het	nut	van	de	BSA	begint	weer	op	
te	komen.	Niet	alleen	resulteert	het	BSA	vaak	in	extra	stress	voor	eerstejaarsstudenten,	het	vormt	
mogelijk	ook	een	extra	belemmering	op	de	toegankelijkheid	van	het	wetenschappelijk	onderwijs.	
De	UvA	rondt	binnenkort	een	onderzoek	af	naar	het	effect	van	de	BSA.	De	FSR	FMG	gaat	kritisch	
kijken	naar	de	uitkomsten	van	dit	 rapport	 en	blijft	 daarnaast	 altijd	de	 rechtvaardiging	 van	de	
BSA’s	op	de	faculteit	scherp	in	de	gaten	houden.	 
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5.	Dossiers	commissie	Organisatie	&	Communicatie		
	
5.1	Commissie	Democratisering	en	Decentralisering,	Kiesdistricten	en	Onderdeelcommissies	

Afgelopen	jaren	bestond	dit	dossier	uit	enkel	democratisering	en	decentralisering,	maar	sinds	dit	
jaar	is	hier	‘Kiesdistricten	en	Onderdeelcommissies’	aan	toegevoegd.	Bij	de	komende	verkiezingen	
zullen	kiesdistricten	worden	 ingevoerd	waarbij	studenten	per	domein	zullen	gaan	stemmen	in	
plaats	van	op	facultair	niveau.	Onderdeelcommissies	zijn	opgezet	om	de	informatievoorziening	
tussen	belangrijke	groepen	binnen	de	universiteit	te	verbeteren.	Het	voornaamste	doel	van	dit	
dossier	is	de	raad	representatiever	maken	en	de	medezeggenschap,	mede	daardoor,	effectiever	te	
laten	verlopen.	
	
5.2	Informatievoorziening	

Dit	dossier	is	bedoeld	om	te	monitoren	hoe	de	informatievoorziening	tussen	de	UvA	en	studenten	
verloopt.	Dit	kan	via	de	website	zijn	of	door	de	UvA	zelf	bij	bijvoorbeeld	vakaanmeldingen.	Ons	
doel	 is	 om	waar	wij	 gaten	 zien,	 deze	 op	 te	 vullen.	 Een	 deel	 kunnen	we	 zelf	 aandragen	 op	 de	
faculteit,	maar	een	groot	deel	is	centraal	geregeld	en	zullen	we	door	moeten	spelen	aan	de	CSR.	
Het	doel	van	de	FSR	FMG	is	om	informatie	beter	naar	de	studenten	te	verplaatsen.	Voorbeelden	
hiervan	zijn	meer	informatieverspreiding	over	waar	het	Student	Career	Centre	mee	bezig	is,	de	
promotie	 van	 E-health	 onder	 studenten,	 maar	 ook	 hoe	 bijvoorbeeld	 de	 procedure	 werkt	 bij	
seksuele	intimidatie	en	wie	je	hierover	kan	spreken	wanneer	je	zoiets	ervaart.	
	
5.3	Dossier	Academische	Gemeenschap		

Omdat	 de	 studentenaantallen	 toenemen	 en	 de	 universiteit	 steeds	 internationaler	wordt,	 is	 de	
kans	groot	dat	docenten	en	studenten	steeds	meer	van	elkaar	vervreemden.	Dit	jaar	wil	de	FSR	
FMG	zich	inzetten	om	deze	vervreemding	tegen	te	gaan.	De	FSR	FMG	zal	proberen	om	studenten,	
verenigingen,	medewerkers	en	andere	belanghebbenden	meer	te	verenigen	om	zo	een	hechtere	
academische	gemeenschap	te	creëren.	Op	deze	manier	zal	de	sfeer	binnen	de	faculteit	verbeteren	
en	zal	een	nauwe	band	tussen	deze	partijen	ontstaan.	We	hopen	hiermee	te	bewerkstelligen	dat	
studenten	en	docenten	sneller	naar	elkaar	 toe	zullen	stappen,	de	verschillende	partijen	elkaar	
zullen	helpen	wanneer	dit	nodig	is	en	de	sfeer	binnen	de	universiteit	zal	verbeteren.	Om	hieraan	
bij	 te	 dragen	 zullen	 we	 onder	 andere	 de	 Dag	 van	 de	 Afgezanten	 en	 een	 Onderwijsdialoog	
organiseren	 en	 de	 Pluim	 uitdelen.	 Tijdens	 de	 Dag	 van	 Afgezanten	 krijgen	 studieverenigingen,	
opleidingscommissies	 en	 de	 BoS-	 en	 Ombudsstudenten	 de	 kans	 om	 na	 te	 denken	 en	 te	
discussiëren	over	actuele	zaken	die	spelen	op	facultair	niveau.	Deze	inzichten	kan	de	FSR	FMG	
gebruiken	om	veranderingen	door	te	voeren	en	zo	de	faculteit	een	stukje	beter	te	maken.	
Daarnaast	zouden	we	in	samenwerking	met	de	studieverenigingen	een	Onderwijsdialoog	kunnen	
organiseren.	Hier	kunnen	studenten	en	docenten	samen	discussiëren	over	actuele	thema’s	binnen	
de	opleiding.	Op	deze	manier	werken	docenten	en	studenten	met	elkaar	samen	en	kan	de	sfeer	
binnen	 de	 opleidingen	 worden	 verbeterd.	 Tot	 slot	 wordt	 de	 Pluim	 uitgereikt	 aan	 een	 groep	
ondersteunende	medewerkers	van	de	UvA.	Het	is	een	manier	om	de	waardering	van	studenten	te	
uiten	over	de	werkzaamheden	van	deze	medewerkers.		
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5.4	Dossier	Studentbetrokkenheid	

Afgelopen	jaren	is	duidelijk	geworden	dat	studentbetrokkenheid	een	knelpunt	is	binnen	de	UvA.	
Lage	opkomst	bij	de	studentenraadsverkiezingen	doet	het	belang	van	de	medezeggenschap	teniet.	
Ook	dit	jaar	zal	daarom	gestreefd	worden	naar	een	hoger	opkomstpercentage	bij	de	verkiezingen	
voor	de	FSR	FMG	en	de	CSR.	Studentbetrokkenheid	is	belangrijk	omdat	het	bij	kan	dragen	aan	een	
hoger	slagingspercentage	en	een	betere	sfeer	binnen	de	universiteit.	Daarnaast	is	het	belangrijk	
dat	studenten	op	de	hoogte	zijn	van	veranderingen	binnen	de	opleiding	en	de	faculteit	en	waar	ze	
terecht	kunnen	met	vragen,	klachten	of	ideeën.	Na	instemming	van	de	decaan	is	het	fundament	
voor	een	enquête	aan	de	studenten	gelegd.	Door	middel	van	samenwerking	met	de	OWI’s	en	de	
BoS-studenten	wordt	een	enquête	over	studentbetrokkenheid	gemaakt.	Met	de	uitkomsten	van	
deze	enquête	kunnen	probleemgebieden	vastgesteld	worden	waar	we	dit	 jaar	mee	aan	de	slag	
gaan	 om	 de	 studentbetrokkenheid	 te	 verbeteren.	 Daarnaast	 wordt	 door	 middel	 van	
samenwerking	 met	 de	 taakgroep	 Promotie	 en	 Media	 (P&M)	 hard	 geprobeerd	 om	
studentbetrokkenheid	te	vergroten.	Via	sociale	media,	banners,	posters,	informatieschermen	en	
het	organiseren	van	evenementen	zullen	we	de	aandacht	van	studenten	proberen	te	trekken.	Het	
doel	daarvan	 is	om	studenten	te	motiveren	mee	te	doen	 in	de	medezeggenschap	en	hen	op	de	
hoogte	te	houden	van	wat	er	binnen	de	faculteit	speelt.			
	
5.5	Dossier	Seksuele	Intimidatie	

Dit	 jaar	 is	 binnen	 de	 FSR	 FMG	 een	 nieuw	 dossier	 geïntroduceerd:	 seksuele	 intimidatie.	 Uit	
onderzoek	blijkt	dat	seksuele	 intimidatie	op	veel	universiteiten	over	de	hele	wereld	voorkomt.	
Misschien	is	dit	doorgaans	niet	het	meest	bespreekbare	onderwerp,	maar	juist	daarom	willen	wij	
ervoor	zorgen	dat	er	wél	over	gesproken	kan	worden.	Op	veel	andere	universiteiten	over	de	hele	
wereld	zijn	speciale	richtlijnen	en	procedures	voor	seksuele	intimidatie	opgesteld.	De	FSR	FMG	is	
daarom	benieuwd	hoe	dit	binnen	de	faculteit	en	op	de	UvA	is	geregeld.	De	FSR	FMG	wil	dat	praten	
over	seksuele	intimidatie	laagdrempeliger	wordt.	Het	doel	is	om	het	onderwerp	beter	op	de	kaart	
te	 zetten	 en	 de	 procedure	 om	 problemen	 aan	 te	 kaarten	 daardoor	 ook	 overzichtelijker	 te	
maken.		We	willen	niet	dat	het	onderwerp	als	een	taboe	wordt	behandeld	en	daarom	willen	we	
uitzoeken	wat	 de	 faculteit	 en	 de	 universiteit	 betreffende	 seksuele	 intimidatie	 zouden	 kunnen	
verbeteren.	Om	dit	 te	bewerkstelligen	gaan	we	 in	samenwerking	met	belanghebbenden	kijken	
naar	 de	 procedures	 binnen	 de	 UvA	 en	 deze	 vergelijken	 met	 de	 gang	 van	 zaken	 op	 andere	
universiteiten.		
	

5.6	Taakgroep	Decaanbenoeming	

Op	 dit	moment	 kent	 de	 FMG	 een	 interim	decaan.	De	 procedure	 om	op	 zoek	 te	 gaan	 naar	 een	
nieuwe	decaan	zal	binnenkort	van	start	gaan.	De	FSR	FMG	vaardigt	een	afgevaardigde	uit	voor	de	
Benoemingsadviescommissie	 (BAC).	Deze	 commissie	 is	 uiteindelijk	 verantwoordelijk	 voor	 het	
selecteren	 van	 de	 juiste	 persoon	 voor	 de	 functie	 decaan.	 De	 FSR	 FMG	 is	 verheugd	 dat	 hij	
plaatsneemt	in	de	BAC.	De	FSR	FMG	heeft	tevens	een	conceptprofiel	geschetst	voor	de	functie	van	
decaan	 en	 vindt	 het	 belangrijk	 dat	 deze	 profielschets	 tijdens	 de	 selectieprocedure	 uitgebreid	
wordt	meegenomen.	De	FSR	FMG	vindt	het	daarnaast	belangrijk	dat	de	wervingsprocedure	open	
en	 transparant	 is.	 Dit	 betekent	 dat	 deze	 procedure	 niet	 enkel	 binnen	 de	 inner	 circle	 van	 de	
faculteit	 mag	 plaatsvinden.	 De	 vacature	 moet	 juist	 uitgebreid	 gedeeld	 worden	 onder	 de	
verschillende	domeinen	van	de	faculteit	en	natuurlijk	daarbuiten.		
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Daarnaast	is	de	wervings-	en	selectieprocedure	op	dit	moment	erg	gesloten.	De	FSR	FMG	ziet	in	
het	vervolg	graag	dat	het	ook	voor	studenten	duidelijk	is	hoe	de	decaan	van	een	faculteit	wordt	
benoemd.	Dit	zal	ook	gebeuren	in	nauwe	samenwerking	met	de	CSR.		
	
5.7	Taakgroep	Verkiezingen	

Het	 hoofddoel	 van	 de	 taakgroep	 verkiezingen	 is	 natuurlijk	 het	 verhogen	 van	 het	
opkomstpercentage	van	de	studentenraadsverkiezingen	die	in	mei	zullen	plaatsvinden.	Afgelopen	
jaren	kende	de	FMG	een	van	de	lagere	opkomstpercentages	van	de	UvA.	De	FSR	FMG	vindt	dit	een	
zorgwekkend	 gegeven	 en	 concludeert	 dat	 een	 uitgebreidere	 aanpak	 nodig	 is	 om	 een	 hoger	
opkomstpercentage	te	bewerkstelligen.	Op	dit	moment	is	de	FSR	FMG	bezig	met	een	enquête	om	
op	 zoek	 te	 gaan	 naar	 het	 antwoord	 waarom	 zo	 weinig	 studenten	 stemmen.	 Op	 basis	 van	 de	
resultaten	hiervan	zal	de	FSR	FMG	de	strategie	voor	en	tijdens	de	verkiezingen	aanpassen.	Naast	
een	uitgebreide	campagne,	die	de	FSR	FMG	dit	jaar	eerder	wil	laten	beginnen	dan	pas	in	april,	kent	
de	FMG	een	nieuw	kiesdistrictensysteem.	Met	dit	systeem	worden	studenten	afkomstig	van	de	
verschillende	domeinen	verkozen	tot	de	FSR.	Dit	kiesdistrictensysteem	heeft	een	groot	voordeel	
voor	 de	 studentenraadsverkiezingen:	 het	 biedt	 de	mogelijkheid	 tot	 specifieke	 en	 doelgerichte	
campagnevoering.	Hiermee	voorkom	je	voor	een	groot	deel	dat	de	FSR	FMG	een	‘te	ver	van	mij	
bed	show’	is.	Daarnaast	onderzoekt	de	FSR	FMG	de	mogelijkheid	om	een	werkgroep	op	te	stellen	
met	verschillende	partijen	om	de	verkiezingen	 te	organiseren.	Hiermee	hopen	we	een	grotere	
betrokkenheid	 te	 creëren	 onder	 de	 academische	 gemeenschap.	 Welke	 partijen	 in	 deze	
werkgroepen	moeten	plaatsnemen,	is	de	FSR	FMG	nog	aan	het	onderzoeken.			
	

5.8	Studieverenigingen	

Studieverenigingen	hebben	vaak	direct	contact	met	studenten	en	hebben	veel	informatie	over	wat	
er	speelt	binnen	de	studies	van	de	FMG.	De	FSR	FMG	vindt	het	daarom	belangrijk	om	nauw	samen	
te	 werken	 met	 de	 studieverenigingen	 om	 zo	 verschillende	 doelen	 omtrent	 zichtbaarheid	 en	
studentenbetrokkenheid	te	bereiken	en	verschillende	problemen	aan	de	kaak	te	stellen.	De	FSR	
FMG	 houdt	 de	 lijntjes	 met	 de	 studieverenigingen	 kort	 en	 zorgt	 voor	 een	 wederzijdse	
samenwerking.	Wij	 staan	 open	 om	 de	 studieverenigingen	 te	 helpen	met	 verschillende	 zaken,	
andersom	 vraagt	 de	 FSR	 FMG	 ook	 om	 hulp	 als	 hij	 dat	 nodig	 heeft.	 Met	 name	 rondom	 de	
verkiezingstijd	zal	de	FSR	FMG	een	beroep	doen	op	de	studieverenigingen	om	daarmee	een	hoger	
opkomstpercentage	te	garanderen.	Het	nauwe	contact	zal	onderhouden	worden	door	deelname	
van	 de	 FSR	 FMG	 aan	 de	 vergaderingen	 van	 de	 Faculteitsvereniging	 FMG	 (Fv	 FMG).	 Dit	 is	 een	
tweewekelijkse	vergadering	met	de	acht	voorzitters	van	de	studieverenigingen	van	de	faculteit.	
Hierdoor	hoopt	de	FSR	FMG	het	contact	goed	te	onderhouden	en	op	de	hoogte	te	blijven	van	de	
ontwikkelingen	en	issues	die	spelen	voor	studenten.		
	

5.9	Examencommissies	

Examencommissies	 spelen	 een	 centrale	 rol	 in	 beslissingen	 voor	 en	 over	 studenten.	 Gezien	 de	
decentrale	 organisatie	 binnen	 de	 UvA	 hebben	 alle	 examencommissies	 hun	 eigen	 manier	 van	
werken	en	handhaven	zij	hun	eigen	reglementen.	De	FSR	FMG	2016-2017	heeft	een	inventarisatie	
gemaakt	 van	 de	 ervaringen	 van	 studenten	 met	 de	 examencommissies	 door	 middel	 van	 een	
enquête.	Uit	de	rapporten	bleek	dat	de	het	merendeel	van	de	studenten	hun	examencommissies	
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prima	 vindt	 functioneren.	 De	 FSR	 FMG	 wil	 als	 waakhond	 functioneren	 door	 te	
luisteren	 naar	 de	 mening	 van	 studenten	 over	 dit	 onderwerp.	 Mochten	 meerdere	 studenten	
problemen	hebben	met	een	(of	meerdere)	examencommissies,	dan	zal	de	FSR	FMG	hier	verder	
onderzoek	naar	doen.		
	

5.10	Vakevaluaties	

Het	evalueren	van	onderwijs	is	essentieel	voor	het	verbeteren	hiervan.	Op	dit	moment	is	UvA-Q	
het	belangrijkste	onderdeel	van	de	vak-evaluaties.	UvA-Q	is	de	standaard	evaluatie	die	bij	ieder	
einde	van	het	vak	wordt	afgenomen.	De	FSR	FMG	vindt	het	belangrijk	dat	de	resultaten	van	deze	
UvA-Q	ook	beschikbaar	zijn	voor	 studenten.	 In	een	 ideale	 situatie	worden	de	 resultaten	en	de	
aanpassingen	binnen	het	vak	in	de	modulehandleiding	besproken.	Zo	kunnen	aspecten	die	door	
studenten	als	negatief	beoordeeld	zijn,	aangepakt	worden.	Bij	een	aantal	vakken	gebeurt	dit	al,	
maar	de	FSR	FMG	ziet	graag	dat	dit	op	een	grotere	schaal	gebeurt.	Hiermee	verwachten	wij	dat	
vakken	 op	 een	 steeds	 betere	manier	 ontwikkeld	worden.	Daarnaast	 vindt	 de	 FSR	FMG	dat	 de	
dialoog	tussen	docent	en	student	nog	steeds	moet	gelden	als	een	belangrijke	informatiebron	voor	
de	 beoordeling	 van	 de	 vakken.	 Docenten	 moeten	 openstaan	 voor	 constructieve	 kritiek	 van	
studenten.	Dit	zou	bijvoorbeeld	bewerkstelligd	kunnen	worden	door	naast	de	UvA-Q	een	moment	
in	te	plannen	waar	studenten	met	de	docent	eventuele	kritiekpunten	bespreken.	
	
5.11	Mental	Health	

Het	welzijn	van	studenten	is	een	prioriteit	die	de	FSR	FMG	wil	waarborgen.	Echter	ervaart	een	
toenemend	 aantal	 studenten	 stress,	 faalangst	 en	 druk	 om	 te	 presteren	 door	maatschappelijke	
veranderingen	zoals	het	leenstelsel	en	minder	baanzekerheid,	maar	ook	door	een	hoge	studielast.	
Wij	 vinden	 het	 belangrijk	 dat	 het	 welzijn	 van	 studenten	 niet	 uit	 het	 zicht	 wordt	 verloren	 en	
daarom	 willen	 wij	 er	 dit	 jaar	 een	 focus	 op	 leggen.	 Ten	 eerste	 willen	 we	 meehelpen	 met	 de	
promotie	 van	 het	 project	 ‘E-health’,	 een	 online	 platform	waar	 studenten	 terecht	 kunnen	met	
mentale	 problemen.	 Ook	 willen	 we	 in	 samenwerking	 met	 studieverenigingen	 mentale	
gezondheidsproblemen	 onder	 studenten	 bespreekbaarder	 maken	 door	 het	 creëren	 van	
gezamenlijke	doelen	en	eventueel	een	gezamenlijke	activiteit.	Door	deze	stappen	te	zetten	wil	de	
FSR	FMG	zijn	steentje	bijdragen	aan	het	aanpakken	van	mentale	problemen	onder	studenten.	
	
5.12	Duurzaamheid	

De	FSR	FMG	vindt	het	belangrijk	om	academische	en	 facilitaire	duurzaamheid	geïntegreerd	en	
toegepast	 te	 zien	 op	 de	 faculteit.	 	 De	 vorige	 raad	 heeft	 een	 prachtig	 plan	 ingediend	 om	 een	
duurzame	 minor	 te	 realiseren	 op	 de	 FMG,	 maar	 vanwege	 de	 bezuinigingen	 is	 dit	 verzoek	
afgewezen.	 De	 FSR	 FMG	 wil	 hier	 echter	 op	 voortborduren.	 De	 Faculteit	 Economie	 en	
Bedrijfskunde	is	bezig	met	de	opzet	van	een	duurzame	minor	en	wij	willen	dit	jaar	proberen	te	
realiseren	dat	FMG	studenten	deze	minor	ook	kunnen	gaan	volgen.	Ook	willen	wij	ons	dit	 jaar	
gaan	 focussen	 op	 het	 reisbeleid	 van	 de	 UvA.	 Docenten	 ervaren	 op	 dit	 moment	 nog	 weinig	
restricties	omtrent	het	op	een	onduurzame	manier	afreizen	naar	congressen	over	de	hele	wereld.	
Wij	zouden	graag	willen	zien	dat	hier	strakkere,	duurzamere	richtlijnen	voor	opgesteld	worden.	
Ten	 slotte	 willen	 wij	 samen	met	 de	 CSR	 over	 facilitaire	 duurzaamheid	 in	 gesprek	 blijven,	 en	
ondersteunen	 we	 hun	 plannen	 om	 facilitaire	 duurzaamheid	 in	 en	 rondom	 de	 faculteit	 te	
bevorderen.		



	
	

	
	

15	

	
5.13	Kunst	en	artistieke	expressie	

De	 FSR-FMG	 ziet	 artistieke	 expressie	 als	 een	 wenselijke	 en	 waardevolle	 toevoeging	 voor	 de	
academische	gemeenschap.	Allereerst	bouwt	het	voort	op	een	lange	traditie	van	het	hand	in	hand	
gaan	van	kunst	en	de	sociale	wetenschap.	Kunst	 is	een	 ideaal	medium	om	nieuwe	 ideeën	naar	
voren	te	brengen,	en	gevestigde	uit	te	dagen,	een	visie	die	al	zeker	op	de	FMG	voor	studenten	en	
docenten	wordt	 aangemoedigd.	 De	 universiteit	 doet	 er	 dan	 ook	 goed	 aan	 hier	 ruimte	 voor	 te	
bieden,	bijvoorbeeld	door	muren	op	campus	vrij	 te	 stellen	voor	het	werk	van	studenten.	Deze	
initiatieven	hoeven	gezien	hun	coöperatieve	aard	weinig	geld	te	kosten.	Hoge	werkdruk,	stress	en	
oververmoeidheid	vormen	een	groot	en	groeiend	probleem	onder	de	studentenpopulatie,	en	de	
FSR-FMG	ziet	de	noodzaak	hier	antwoorden	op	te	formuleren.	Artistieke	expressie	heeft	bewezen	
stressniveaus	 en	 angst	 sterk	 te	 kunnen	 verminderen,	 en	 kan	 zo	 een	 waardevolle	 toevoeging	
vormen	aan	het	bestaande	pakket	maatregelen.	De	universiteit	zou	door	dit	te	faciliteren	dan	ook	
kunnen	meehelpen	aan	een	gezonde	studentenpopulatie.	Ten	slotte	vormt	artistieke	expressie	
een	manier	 voor	 studenten	 om	 zichzelf	 te	 kunnen	 uiten.	 Op	 doek	 of	 papier	 hun	 herkomst	 en	
verhaal	 weergeven;	 wat	 uniek	 maakt	 als	 mens.	 Dit	 past	 op	 een	 universiteit	 als	 de	 UvA,	 die	
studenten	en	staff	aanmoedigt	diversiteit	te	vieren.		
	
5.14	Taakgroep	Promotie	&	Media		

Voor	een	FSR	is	het	van	belang	om	zo	zichtbaar	mogelijk	te	zijn	voor	studenten.	Dit	kan	op	
verschillende	manieren,	bijvoorbeeld	communicatie	via	de	offline	en	online	kanalen	die	de	raad	
tot	zijn	beschikking	heeft.	Denk	hierbij	aan	de	nieuwsbrief,	de	lift-	en	wc-krant,	en	alle	social	
mediakanalen.	De	FSR	FMG	streeft	ernaar	dat	zoveel	mogelijk	studenten	onze	kanalen	volgen	en	
onze	berichten	zien.	De	kanalen	van	de	FSR	FMG	kunnen	namelijk	worden	gebruikt	voor	
verschillende	doeleinden,	zoals	de	bevordering	van	studentenbetrokkenheid.		

	

5.15	Huisvesting	

Gezien	de	 drukte	 op	de	Roeterseilandcampus	blijft	 het	 belangrijk	 om	ervoor	 te	 zorgen	dat	 de	
faciliteiten	op	de	campus	behouden	blijven	en	waar	nodig	verbeterd.	Denk	hierbij	aan	voldoende	
studieplekken	en	kantoren	voor	de	studievereniging	van	de	faculteit.	De	bouw	van	een	nieuwe	
hoorcollegezaal	 voor	 de	 Faculteit	 Economie	 en	 Bedrijfskunde,	 een	 divers	 cateringaanbod,	 de	
komst	van	een	stilteruimte,	een	aantrekkelijke	sfeer	op	de	campus	zijn	zaken	waar	we	continu	
kritisch	 naar	 moeten	 kijken.	 Verder	 is	 het	 zeker	 gezien	 de	 verhuizing	 van	 bijna	 alle	 FMG-
studieverenigingen,	 de	 Common	 Room	 en	 de	 FSR	 zelf	 naar	 verdieping	 1	 in	 het	 B-gebouw	
belangrijk	om	kritisch	het	volledige	proces	te	evalueren.	We	kunnen	onder	meer	onze	stem	laten	
horen	door	aanwezig	te	zijn	bij	het	Campusoverleg,	de	vergaderingen	met	de	faculteitsvereniging	
en	andere	contactmomenten	met	onder	andere	de	faculteitsmanager	en	decaan.		
	

5.16	Loopbaanoriëntatie		

Uit	eerdere	resultaten	van	de	Nationale	Studenten	Enquête	(NSE)	en	onderzoek	van	de	FSR	FMG	
is	gebleken	dat	studenten	behoefte	hebben	aan	vaardigheden	die	van	nut	zijn	in	de	versoepeling	
van	 overgang	 van	 onderwijs	 naar	 de	 arbeidsmarkt.	 Uit	 onderzoek	 van	 dezelfde	 NSE	 is	 ook	
gebleken	 dat	 de	 FMG	 niet	 goed	 presteert	 op	 dit	 gebied.	 De	 FSR	 FMG	 2017-2018	 heeft	 een	
inventarisatie	 gedaan.	 Hierbij	 was	 het	 Student	 Career	 Centre	 (SCC)	 betrokken.	 Het	 SCC	 geeft	
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advies	aan	studenten	over	baanoriëntatie	en	hoe	een	baan	te	kunnen	vinden.	Verder	
zijn	de	studieadviseurs	van	de	verschillende	opleidingen	geraadpleegd	om	te	kijken	hoe	zij	met	
loopbaanoriëntatie	en	-advies	omgingen.	Studenten	wisten	vaak	niet	van	het	bestaan	van	het	SCC.	
De	raad	heeft	via	een	advies	aan	de	decaan	gevraagd	dit	probleem	aan	te	pakken.	Dit	heeft	geleid	
tot	een	vergadering	met	de	opleidingsdirecteuren	van	de	bachelors	van	de	FMG	en	het	SCC.	Hierbij	
is	gekeken	naar	hoe	de	SCC	een	grotere	rol	kan	spelen	bij	loopbaanoriëntatie	en	-advies.	De	FSR	
FMG	2018-2019	wil	voortbouwen	op	dit	werk	in	de	hoop	dat	studenten	beter	worden	geholpen	
in	 de	 aansluiting	 naar	 de	 arbeidsmarkt.	 Dit	 proces	 kan	 ook	worden	 ingezet	 door	middel	 van	
dialoog	met	andere	instanties,	zoals	Study	Job	van	de	UvA.	
	
5.17	Diversiteit	

De	 FSR	 FMG	 vindt	 een	 diverse	 studentenpopulatie	 op	 de	 faculteit	 belangrijk.	 Op	 een	 diverse	
universiteit	met	verschillende	perspectieven	van	studenten	en	docenten	wordt	ervoor	gezorgd	
dat	iedereen	naar	een	hoger	niveau	wordt	getild	en	iedereen	wordt	gerepresenteerd.	De	FSR	FMG	
wil	 hier	 ook	 een	 steentje	 aan	 bijdragen	 door	 kritisch	 te	 blijven	 kijken	 naar	 alle	 gerelateerde	
actoren	 binnen	 dit	 onderwerp,	 in	 gesprek	 te	 blijven	 met	 de	 verschillende	 actoren	 en	 zoveel	
mogelijk	transparantie	te	bieden.	Op	centraal	niveau	was	er	al	enige	tijd	sprake	van	een	Diversity	
Officer	(DO).	Met	de	komst	van	een	DO	op	facultair	niveau	is	er	een	belangrijke	stap	gezet	op	het	
gebied	 van	 diversiteit.	 Het	 blijft	 van	 groot	 belang	 om	 met	 de	 DO	 in	 gesprek	 te	 blijven	 over	
verschillen	omtrent	dit	onderwerp	en	met	een	plan	van	aanpak	te	komen.	Diversiteit	is	een	begrip	
dat	 verschillende	 thema’s	 kan	 omvatten,	 namelijk	 diversiteit	 in	 het	 curriculum,	
studentenpopulatie,	ideologie,	maar	ook	toegankelijkheid	valt	onder	dit	dossier.	Daarnaast	is	het	
van	groot	belang	dat	de	FSR	FMG	het	onderwerp	diversiteit	blijft	agenderen	in	de	dialoog	met	de	
decaan.		
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6.	Afkortingen		
	
A 

AS		 	 Ambtelijk	Secretaris 
ASVA		 	 Algemene	Studentenvereniging	van	Amsterdam 
ASW		 	 Algemene	Sociale	Wetenschappen	(bacheloropleiding) 
AV		 	 Audiovisuele	dienst	(regelen	microfoons	bij	hoorcolleges	etc.)	 
AVO		 	 Afdelingsvoorzittersoverleg 
AZ		 	 Academische	Zaken	(afdeling	op	de	UvA) 

	 	 	 	 	 	 	  

B	 	 	 	 	 	  

BKO		 	 Basiskwalificatie	onderwijs	(te	behalen	door	docenten)	 
BOB-cyclus		 Beeldvormend,	Oordeelvormend,	Besluitvormend 
BoS		 	 Board	of	Studies	(overleg	op	domeinniveau)	 	 	 	  
BSA	 	 Bindend	Studieadvies 
BSW		 	 Bestuur	Sociale	Wetenschappen 
	 	 	 	 	 	  
C	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

CA		 	 Culturele	Antropologie	(bacheloropleiding) 
COBEX		 College	van	Beroep	voor	de	Examens 
COR		 	 Centrale	Ondernemingsraad 
CSR		 	 Centrale	Studentenraad 
CSW		 	 College	Sociale	Wetenschappen	(domein	binnen	de	FMG) 
CV	 	 Commissievergadering	(wekelijks) 
CvB		 	 College	van	Bestuur	(van	de	gehele	UvA) 
CW		 	 Communicatiewetenschappen	(bacheloropleiding	en	domein	binnen	de	FMG) 
	 	 	 	 	 	  
D	 	 	 	 	 	  

DB		 	 Dagelijks	Bestuur	(van	de	FSR) 
DSS		 	 Day	of	Students’	Say	(wekelijks	spreekuur	van	de	FSR	op	de	Brug) 
DvdA		 	 Dag	van	de	Afgezanten	(bijeenkomst	van	OC’s,	BoS-studenten	en	de	FSR) 

	 	 	 	 	 	  

F	 	 	 	 	 	  

FdR		 	 Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid 
FGw		 	 Faculteit	der	Geesteswetenschappen 
FMG		 	 Faculteit	der	Maatschappij-	en	Gedragswetenschappen 
FNWI		 	 Faculteit	der	Natuurwetenschappen,	Wiskunde	en	Informatica	 
FSR		 	 Facultaire	Studentenraad 
FS		 	 Facility	Services	(gaat	over	de	gebouwen	etc.	van	de	UvA)	 
FV-FMG		 Faculteitsvereniging	 van	 de	 Faculteit	 der	Maatschappij-	 en	 Gedragswetenschappen	
(overleg	van	alle	studieverenigingen) 
	 	 	 	 	 	  
G	 	 	 	 	 	  

GPIO		 	 Geografie,	Planologie	en	Internationale	Ontwikkelingsstudies	(afdeling) 
GSSS		 	 Graduate	School	of	Social	Sciences	(domein	binnen	de	FMG)	
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I	 	 	 	 	  

ICTO		 	 ICT-ondersteuning 
IDS		 	 International	Development	Studies	(afdeling) 
ILO		 	 Interfacultaire	Lerarenopleiding	(leidt	leraren	op) 
	 	 	 	 	 	  
L	 	 	 	 	 	  

LSVb		 	 Landelijke	Studentenvakbond	 	 	 	 	 	  
LOF		 	 Landelijk	Overleg	Fracties	(onderdeel	van	de	LSVb) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
M	 	 	 	 	 	  

M-OER			 Model	Onderwijs-	en	Examenregeling	(centraal	vastgesteld)	
	
N	

NSE	 	 Nationale	Studenten	Enquête		
	 	 	 	 	 	  
O	 	 	 	 	 	  

O&O		 	 Onderwijs	&	Onderzoek	(ook	wel	het	primaire	proces	genoemd)	 
OBP	 	 Ondersteunend	Beheerspersoneel 
OC		 	 Opleidingscommissie 
ODO		 	 Opleidingsdirecteurenoverleg 
OER		 	 Onderwijs-	en	Examenregeling 
OR	 	 Ondernemingsraad	(medezeggenschap	van	de	medewerkers)	 
OV		 	 Overlegvergadering	(met	de	decaan) 
OWI		 	 Onderwijsdirecteur 
OZI		 	 Onderzoeksinstituut	 	 	 	  
	

P	 	 	 	 	 	  

PDCA-cyclus		 Plan,	Do,	Check,	Act-cyclus	(dit	loop	je	door	wanneer	je	nieuw	beleid	implementeert)	
P&M	 	 Promotie	&	Media 
PNID	 	 Personeel	niet	in	dienst 
POL	 	 Politicologie	(bacheloropleiding) 
POWL		 	 Pedagogiek,	Onderwijswetenschappen	en	Lerarenopleiding	(afdeling) 
PSY		 	 Psychologie	(bacheloropleiding	en	domein	binnen	de	FMG)	 
PV		 	 Plenaire	Vergadering	(wekelijks,	met	de	gehele	raad) 
	 	 	 	 	 	  
R	 	 	 	 	 	  

REC		 	 Roeterseilandcomplex 
	 	 	 	 	 	  
S	 	 	 	 	 	  

SGPL		 	 Sociale	Geografie	en	Planologie	(bacheloropleiding)	 
SOC		 	 Sociologie	(bacheloropleiding) 
SR		 	 Studentenraad 
SV		 	 Studievereniging 
	 	 	 	 	 	  
U	 	 	 	 	 	  

UPvA		 	 Universitaire	Pabo	van	Amsterdam 
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UvA-data		 Datasysteem	waarin	alle	gegevens	worden	opgeslagen	 
UvA-Q		 	 Digitaal	evaluatiesysteem	voor	vakken 
	
W	 	 	 	 	 	  

WHW		 	 Wet	Hoger-	en	Wetenschappelijk	onderwijs	(hierin	staan	de	rechten	van	de	FSR) 
WKV		 	 Wet	Kwaliteit	in	Verscheidenheid 
WP		 	 Wetenschappelijk	personeel 
WVB		 	 Wet	Versterking	Bestuurskracht	(die	OC’s	meer	macht	heeft	gegeven) 
	 	 	 	 	  
V 

VSNU		 	 Vereniging	van	Samenwerkende	Nederlandse	Universiteiten	 
VZO		 	 Voorzittersoverleg	(voorzitters	van	alle	FSR’en) 
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Facultaire	Studentenraad	
Faculteit	der	Maatschappij-	en	Gedragswetenschappen	
	
Bezoekadres	
REC	BC,	Kamer	B1.09	
Nieuwe	Achtergracht	166	
1018	WV,	Amsterdam	
	
Postadres	
FSR-FMG	
Postbus	15562	
1018	WV,	Amsterdam	
	
+31	(0)20	52	56	63	47	
fmg@studentenraad.nl		
www.studentenraad.nl/fmg	
	
	
	


