Beleidsplan 2015-2016

Inhoudsopgave
Samenvatting ………………………………………………………………………………

2

English Summary …………………………………………………………………………..

5

Introductie

……..……………………………………………………………………………

6

Academische Gemeenschap en Voorzieningen ………………………………………
Sanne Honée, Joeri Bordes en Micha de Groot

7

Extracurriculaire Activiteiten …………………………………………………………….
Nelson Mooren, Ya’gel Schoonderbeek en Sybrig Smit

9

Financiën & Informatietechnologie ……………………………………………………...
Ya’gel Schoonderbeek, Reimer van den Hoek en Johnny Vogel

11

Onderwijsorganisatie ……………………………………………………………………….
Ivo de Klerk, Tycho van der Ouderaa en Catharina de Weerd

13

Publieke Relaties ……………………………………………………………………………. 15
Tycho van der Ouderaa, Stein de Boer en Sybrig Smit
Reglementen …………………………………………………………………………………
Johnny Vogel, Ivo de Klerk en Catharina de Weerd

17

Samenwerking UvA  VU & Inspraak …………………………………………………….. 19
Joeri Bordes, Reimer van den Hoek en Micha de Groot
Studieloopbaanondersteuning ……………………………………………………………
Stein de Boer, Sanne Honée en Nelson Mooren
Personalia

21

……………………………………………………………………………………. 23

1

Samenvatting beleidsplannen
Academische Gemeenschap en Voorzieningen
Het Science Park is bij uitstek een faculteit waar studeren, kennis, discussies en plezier bij
elkaar komen. Het is dus belangrijk dat de gehele academische gemeenschap zich hier kan
ontwikkelen en zich thuis voelt. De raad zal ook dit jaar doorgaan met het organiseren van
het studentencolloquium, met als doel om een breder publiek te trekken en interessante
onderwerpen voor te dragen. Ook zal de raad zich blijven bezighouden met faciliteiten als de
catering en goede studieplekken, waar duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen. De
taakgroep Academische Gemeenschap en Voorzieningen is daarnaast de verantwoordelijke
voor een goed contact met alle studenten, voornamelijk via de gezellige studieverenigingen.

Extracurriculaire Activiteiten
De taakgroep Extracurriculaire Activiteiten houdt zich bezig met de ontwikkeling van
studenten buiten hun eigen curriculum en is dus een taakgroep die verbreding hoog in het
vaandel heeft staan. Dit kan door internationalisering, Honoursprogramma’s en
keuzevrijheid. Daarnaast is deze taakgroep gericht op vernieuwing binnen de faculteit:
onderwerpen als Engelstaligheid en “vrouwen in de bèta” zullen worden behandeld. De
taakgroep ziet ten slotte het belang van expertise en verdieping ook zeker in en wil zich
daarom bezighouden met de totstandkoming van een summer school op de faculteit, waar
ruimte is voor verbreding binnen de bètavakken met een interdisciplinaire blik.

Financiën en Informatietechnologie
Studeren kost veel geld, voor zowel de student als de universiteit. De taakgroep Financiën
en IT zal zich storten op het allocatiemodel van de faculteit, maar ook op onderwerpen als
aanvullende studiekosten. Daarnaast gaat de raad het Bring Your Own Devicebeleid voor
laptops nauwkeurig evalueren en zal ze de kwaliteit én kwantiteit van de digitale
voorzieningen op het Science Park en bij de studenten thuis scherp in de gaten houden.

Onderwijsorganisatie
Een van de grootste verantwoordelijkheden van de universiteit is het aanbieden van goed
onderwijs. Hoewel de studentenraad geen invloed kan uitoefenen op de inhoud, kan ze wel
via de kaders van het onderwijs aan de kwaliteit werken. Daarom gaat de taakgroep
Onderwijsorganisatie verder met het constructieve contact met opleidingscommissies, zal ze
proberen bij te dragen aan een verbetering van het trainingstraject van
opleidingscommissies en zal ze de kwaliteit van studentassistenten zorgvuldig monitoren.
Daarnaast staan de vorm en kwaliteit van tentamens centraal en zal ze studenten oproepen
om hun mening te geven over roosters en verplichte werkgroepen.
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Publieke Relaties (PR)
Hoe kunnen wij, de raad, de studenten het best bereiken? En hoe kan de studentenraad
zich zo toegankelijk mogelijk maken? Met deze twee vragen houdt de taakgroep PR zich
bezig. De raad vindt het erg belangrijk om input te kunnen krijgen van studenten. Daarom
zal de taakgroep PR dit jaar nog meer doen om dit mogelijk te maken: enquêtes,
laagdrempelige discussieavonden en verschillende ludieke acties staan op het programma.
Daarnaast is het de taak van de taakgroep om een hogere opkomst bij de verkiezingen te
krijgen. Ben je benieuwd wat onze acties zijn? Houd onze Facebookpagina en website in de
gaten!

Facebook


Website

Reglementen
De reglementen van de faculteit en de gehele universiteit vormen de basis van het
raadswerk. Deze taakgroep zal zich dus bezighouden met ietwat droge, doch nuttige stof:
wetboeken, Onderwijs en Examenregelingen en andere reglementen. Grote onderwerpen
waar de taakgroep Reglementen zich op zal storten zijn de Additionele Kwalitatieve
Toelatingseisen (AKT’s), het Bindend Studieadvies (BSA) en de transparantie van
Examencommissies. De raad zal zich te allen tijde kritisch opstellen tegenover deze
maatregelingen en zal de studenten om hun mening blijven vragen. Ook heeft de taakgroep
de ambitie om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een tweetalig  Nederlands en
Engels  faculteitsbestuur te verkrijgen, ten behoeve van de internationale studenten, en in
hoeverre de studenten hier behoefte aan hebben.

Samenwerking UvAVU & Inspraak
Al een aantal jaren is de FNWI bezig met het opzetten van een samenwerking met de
bètafaculteiten van de Vrije Universiteit (VU). Afgelopen jaar is een aantal studies
omgevormd tot een joint programme, met goedkeuring van de facultaire studentenraad
(FSR). Dit betekent dat een opleiding onderwijs geniet van zowel de UvA als de VU. Het is
de taak van de studentenraad om te allen tijde de studenten te vertegenwoordigen en zoveel
mogelijk inspraakmomenten te faciliteren. Daarnaast streeft de taakgroep Samenwerking
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UvAVU & Inspraak naar meer transparantie op het beleidsniveau en een goede verbinding
tussen de FSR en de centrale studentenraad.

Studieloopbaanondersteuning
Van het moment dat scholieren zich gaan bezighouden met hun studiekeuze tot het moment
dat masterstudenten hun bul in ontvangst nemen, biedt de Universiteit van Amsterdam op
verschillende niveaus ondersteuning. UvAmatching, studieadviseurs, de kwaliteit van de
website en tutoraat vallen dus allemaal onder de taakgroep Studieloopbaanondersteuning.
De taakgroep heeft uiteenlopende plannen voor deze zaken en zal daarom altijd de mening
van studenten evalueren en toepassen.
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English Summary
Our common goal is the inclusion of students’ opinions at the decisionmaking level.
Therefore we will continue the regular meetings with study associations, conduct several
surveys and aim to be visible and approachable for students. In addition, we aim for more
transparency at different levels: the Faculty Board, the Examination Boards, the Boards of
Studies
, 
the Faculty’s allocation model and so on. But subjects like additional study costs

also require more transparency and will be evaluated with scrutiny. Furthermore, it is
essential that the university provides clear, readable and objective information on the
collaboration with VU Amsterdam and similar important issues.
Besides transparency, this year’s council focuses on academic development of students
inside and outside of the lecture halls. We want to propose interesting subjects for the
regular Students’ Colloquium, flexible but stable timetables and highquality study places in a
sustainable, clean environment with sufficient (digital) facilities. Evaluation results about
courses, UvA Matching and binding (negative) advice regarding continuation of studies
(BSA) need to be taken on board and lead to improvement of the quality of education.
Furthermore, the Council intends to implement a framework for more interdisciplinarity within
Bachelor programmes, combined with necessary expertise.
The Council will continue to ask critical questions in order to reach wellconsidered
decisions, supported by the whole academic community. To this end, we are always curious
to know about your views!
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Introductie
Beste lezer,
In dit mooie boekje staat geschreven wat de plannen zijn van de studentenraad van de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) voor het jaar
2015/2016. Met de gehele raad hebben we onze ideeën uiteen gezet en we gaan dit jaar
ons uiterste best doen om de beste raad te zijn die we kunnen zijn.
De raad houdt zich met allerlei verschillende zaken bezig, van de Onderwijs en
Examenregeling tot voorlichting aan studenten en van het regelen van genoeg studieplekken
tot Joint Degrees. Daarom kan het voor de student soms onduidelijk zijn wat wij nou wel en
niet doen en hopen wij met de volgende pagina’s duidelijkheid te scheppen.
Mede door de bezetting van het Bungehuis en Maagdenhuis vorig collegejaar wordt
er op de UvA op veel vlakken hervormd, zowel op centraal niveau als op facultair niveau. Dit
jaar gaan de studentenraden samen met de academische gemeenschap hier hard aan
werken. Uiteraard zullen we bij dit hele proces de kwaliteit van het onderwijs voorop hebben
staan zodat de studenten van de toekomst nog betere studenten zullen zijn.
Samen met mijn elf mederaadsleden hebben we ons verdeeld over acht
taakgroepen van drie leden die elk hun deel zullen bijdragen aan de faculteit. Deze
taakgroepen hebben ieder een hoofdstuk in dit beleidsplan staan waarin zij hun plannen
uitleggen.
Ik zie als voorzitter dat de raad de juiste visie en de juiste houding heeft om deze
plannen werkelijkheid te maken.
Veel leesplezier!

Liefs, namens de Facultaire studentenraad FNWI 2015/2016,
Micha de Groot
Voorzitter
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Academische Gemeenschap en Voorzieningen
Sanne Honée

Joeri Bordes

Micha de Groot

Het Science Park is de thuisbasis voor veel van de studenten van de FNWI. Studenten
komen hier voor hun colleges, voor zelfstudie, maar ook om te ontspannen bij de
studieverenigingen. Het is daarmee dus een erg dynamische omgeving en met de taakgroep
Academische Gemeenschap en Voorzieningen probeert de raad het Science Park tot een
omgeving te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Studentencolloquium
Dit jaar zal er net als vorig jaar elke zes weken een studentencolloquium georganiseerd
worden. Als taakgroep zullen wij zorgen voor interessante onderwerpen die de studenten
aanspreken.
Wij stellen het hierbij ook als doel om meer publiek te trekken. Dit proberen wij enerzijds te
doen door voor onderwerpen te kiezen die de studenten aanspreken, maar we willen ook
verder gaan dan dat. Zo zal er met de afdeling Communicatie overlegd worden op welke
manier we de studenten het best kunnen bereiken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan berichten op de Facebookpagina’s van de studieverenigingen en een mail naar
alle studenten.

Contact Facility Services
Wat wij ook belangrijk achten is om dit jaar duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben
staan. Zeker op de FNWI, een relatief nieuwe faculteit met veel milieubewuste studenten,
zou hier namelijk nog veel verbeterd kunnen worden. Zo willen wij kijken naar afvalscheiding
op het Science Park. Samen willen we weer de faculteit worden die het meest doet aan een
zo duurzaam mogelijk beleid.

Contact Education Service Centre
Studieplekken
Vorig jaar is gemerkt dat er de weekenden voor de tentamenweken erg veel vraag was naar
studieplekken, van studenten die zich goed wilden voorbereiden op de tentamens. Om te
voldoen aan de behoefte van de studenten is er vorig jaar al besloten het Science Park elke
zondag te openen. Daarnaast zal nu ook de balie geopend zijn in de weekenden voor de
tentamens, wat inhoudt dat ook de glazen werkruimtes in gebouwdeel B geopend zullen zijn,
om zo nog meer werkplekken te creëren.

Contact studieverenigingen
Communicatie met achterban
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Studieverenigingen zijn essentieel voor de raad en de faculteit om de studenten van de
FWNI te bereiken. Een goede communicatie met deze groep is daarom van essentieel
belang en daarom probeert de facultaire studentenraad (FSR) ten alle tijde een
ondersteunde rol te spelen als studieverenigingen problemen hebben met de faculteit.
Daarnaast probeert de taakgroep bij belangrijke beslissingen met betrekking tot onze
faculteit ook de mening van de verenigingen mee te nemen.
Communicatie tussen verenigingen onderling faciliteren (BVO)
Al een ruime tijd organiseert de FSR een maandelijks overleg tussen alle studieverenigingen
op het Science Park: het bètaverenigingenoverleg (BVO). Tijdens dit overleg worden
afspraken gemaakt tussen studieverenigingen, waardoor er goed kan worden samengewerkt
tussen de verenigingen. Ook staan studieverenigingen samen sterker tegenover de faculteit
en andere instanties als er belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden. Verder geeft
de FSR een update over wat er allemaal speelt op de faculteit, zodat de verenigingen op de
hoogte zijn en input kunnen geven over belangrijke kwesties.

Eurest
Catering UvA
Dit jaar zal er gekeken moeten gaan worden of het contract van Eurest verlengd wordt. Dit
wordt centraal geregeld, maar wij willen de Centrale Studentenraad adviseren in hun keuze,
zodat ze een goed beeld krijgen van wat er speelt op het Science Park en ze dit mee
kunnen nemen in hun beslissing. De FSR wordt door het faculteitsbestuur nauw betrokken
bij het maken van de keuze over de catering en zal dan ook kritisch zijn en een gefundeerde
mening geven.
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Extracurriculaire Activiteiten
Nelson Mooren

Sybrig Smit

Ya'gel Schoonderveen

De dossiers van de taakgroep “Extracurriculaire activiteiten” zijn opgedeeld in vier
belangrijke richtingen: internationalisering, verdieping, verbreding, vernieuwing.

Internationalisering
Engelstaligheid
Uit onderzoeken onder studenten van het afgelopen jaar zijn positieve geluiden gehoord
over meer Engels in de studie. Daarnaast zou Engelstaligheid binnen de opleidingen aan de
FNWI de internationale positie van de faculteit ten goede komen. Om die redenen wil de
raad kijken naar mogelijkheden voor het geleidelijk vergroten van de Engelstaligheid binnen
verschillende opleidingen.
Voorlichting buitenlandervaringen
Op dit moment zijn er weinig voorlichtingsmomenten over buitenlandervaringen. De UvA
heeft internationalisering als een van haar speerpunten en om deze waar te kunnen maken
en studenten een grotere kans te geven tot een ervaring in het buitenland, zouden er meer
voorlichtingsmomenten georganiseerd moeten worden.

Vernieuwing
Praktische ervaring
Naast studeren is het belangrijk voor een student zichzelf te ontplooien, wat op
verscheidene manieren kan. Een goede manier van ontwikkeling naast studeren is
praktijkervaring opdoen die nuttig is in verband met de arbeidsmarkt en het toepassen van
kennis. De raad zou graag willen kijken naar de mogelijkheid om studenten binnen de
universiteit te helpen aan zulke praktijkervaring.
Vrouwen in de bèta
Hoewel er al vrij veel vrouwen op het Science Park studeren, is er bij een flink aantal
opleidingen een groter aandeel van mannen. De kansen voor mannen en vrouwen zijn
weliswaar gelijk, maar toch is er een aantal factoren dat het grote aandeel van mannen in
stand houdt, waaronder voorlichtingen en de verscheidenheid in het docentenbestand. De
FSR pleit daarom bijvoorbeeld voor een balans tussen mannen en vrouwen tijdens
voorlichtingsevenementen en binnen de staf, zodat er wellicht meer vrouwen zich zullen
identificeren met de studie.
Transparantie examencommissies
Hoewel de studentenraad niet specifiek over examencommissies gaat, krijgen wij er wel veel
feedback over van studenten. Op basis hiervan heeft de vorige raad een aantal suggesties
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gedaan over het verbeteren van de transparantie van examencommissies. De raad zou
graag zien dat de examencommissies naar de student bij elk besluit een argumentatie of
motivatie geeft, omdat nu de keuzevrijheid van studenten soms in het geding staat. Ook lijkt
het ons nuttig als er meer openheid is over eerdere besluiten, zodat studenten een beter
beeld van hun mogelijkheden hebben. De taakgroep Reglementen gaat zich bezighouden
met de reglementaire aspecten hiervan.

Verbreding
Honours
Honoursonderwijs is vooral bedoeld als verbredend programma. In deel A van de Onderwijs
en Examenregelingen staat beschreven hoe dit procedureel geregeld is. Hiernaast verschilt
het per opleiding in hoeverre het honoursprogramma verdiepend of verbredend is en op
welke manier hier invulling aan gegeven wordt. De raad zou graag zien dat er een
faculteitsbrede richtlijn komt over het verbredende danwel verdiepende karakter van het
honoursprogramma. De mogelijkheid hiertoe zal onderzocht worden.
Naast het verbredende karakter van het Honoursonderwijs, is het verdiepende onderdeel
ook erg belangrijk. De FSR wil voornamelijk bij de interdisciplinaire studies onderzoeken of
hieraan wordt voldaan en in hoeverre de studenten hier tevreden mee zijn.
Keuzevakken
Om studenten zoveel mogelijk kans tot verbreding te geven, wil de FSR zich dit jaar inzetten
om het volgen van keuzevakken zo toegankelijk mogelijk te maken. Een overzichtelijk
aanbod in de studiegidsen en aanmoediging door bijvoorbeeld docenten en studieadviseurs
dragen hieraan bij. Daarnaast is het erg belangrijk dat vakken alleen worden afgeschermd
voor studenten van buiten de studie als er legitieme redenen kunnen worden aangewezen,
zoals hoge ingangseisen of een tekort aan plekken. Op dit moment worden (keuze)vakken
ook afgeschermd zonder dergelijke redenen: dit willen wij aanpakken!
Wegwijs op andere faculteiten
Het is voor studenten die vakken aan een andere faculteit willen doen vaak moeilijk hun weg
te vinden door de verschillen in organisatie tussen faculteiten. Wij zouden graag zien dat
studenten hierin betere begeleiding krijgen.

Verdieping
Summer schools / bèta schools
Bij de vorige raad is het idee geopperd om summer schools over specifieke onderwerpen
aan te bieden. Deze summer schools zullen dus een verdiepend karakter hebben. Deze
summer schools kunnen ook opengesteld worden voor studenten van andere universiteiten
en uit andere landen, wat bijdraagt aan het internationale karakter van de faculteit. Wat het
precieze karakter zal worden van deze summer schools is nog niet duidelijk. De taakgroep
zal zich inzetten om te ontdekken wat de studenten van de FNWI graag zouden willen en
wat de mogelijkheden zijn.
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Financiën en Informatietechnologie
Ya’gel Schoonderbeek

Reimer van den Hoek

Johnny Vogel

De taakgroep Financiën en IT zal zich het komende jaar bezighouden met de financiële
zaken van zowel de faculteit als die van de individuele student. Dit zal bijvoorbeeld worden
gedaan bij de onderwerpen over de begroting van de FNWI en over aanvullende
studiekosten. Het algemene doel hierbij is het studeren financieel zo comfortabel mogelijk te
maken voor de student. Daarnaast zal de taakgroep zich ook bezighouden met de
elektronische leeromgeving en digitale middelen waar de student mee te maken krijgt.
Dossiers die hierop betrekking hebben zijn bijvoorbeeld de Bring Your Own Deviceregeling
(BYOD) en het laptopbeleid. Hierbij zal worden getracht de student een optimale
leerervaring te geven in de digitale omgeving.

Financiële zaken
De financiële zaken binnen de faculteit zijn van uiterst belang, omdat daarmee aangegeven
wordt waar de prioriteiten liggen. Deze worden globaal vastgelegd in de facultaire begroting
van de FNWI. De raad heeft als doel dit jaar meer inzicht te verkrijgen in deze begroting en
deze kritisch te beoordelen om zo de geldverdeling evenwichtiger te krijgen.
Naast de begroting zal de taakgroep zich ook bezighouden met aanvullende studiekosten.
Bovenop het wettelijk verplichte collegegeld heeft je opleiding het recht om aanvullende
studiekosten op te leggen, maar hieraan zit een wettelijk maximum. Er zijn opleidingen die
dit wettelijke maximum evenaren of overschrijden. Het is vrijwel onbekend bij studenten dat
zij op dit punt het recht hebben om deze kosten te declareren bij de faculteit. De
studentenraad wil dit ten gehore brengen bij studenten en het declaratieproces
vereenvoudigen. Daarmee willen we opleidingen ertoe aanzetten om beter na te denken
over de aanvullende kosten die door studenten gemaakt moeten worden.

Digitale voorzieningen
Verder zijn de digitale voorzieningen een groot onderwerp binnen de taakgroep, omdat deze
veel invloed hebben op het studeren. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het laptopbeleid.
De raad acht het van belang deze kritisch te beoordelen en deze te verbeteren waar nodig,
zeker met de opkomende BYODregeling. Ook heeft raad voor ogen het aantal webcolleges
te verhogen, omdat deze de student erg helpen bij het studeren, en de kwaliteit ervan te
verbeteren.
Verder zijn er nog de vaste computers in de bibliotheek en bij andere studieplekken, die
leiden tot hoge vaste lasten voor de faculteit. Om deze reden zijn afgelopen zomer twee
computerzalen omgebouwd tot laptopwerkplekken. Deze ontwikkeling speelt in op het
laptopbeleid binnen de faculteit. De visie van de raad is echter dat een aantal vaste
computers onmisbaar is en dit aantal moet overeenkomen met de vraag op piekmomenten.
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Studenten kiezen vaak bewust voor een vaste computer en daarom zien wij het als taak van
de faculteit om deze keuze te faciliteren.
Als laatste is het op de FNWI nu vaak zo dat je verplicht in het bezit moet zijn van een eigen
laptop. Omdat er nu dus grote groepen studenten op hetzelfde moment een laptop aan
moeten schaffen wordt het interessant om wellicht als faculteit korting te onderhandelen hier
voor of om zelfs zelf laptops aan te bieden. Verder willen we goed in de gaten blijven
houden of de regeling bij alle studies waar BYOD nu wordt ingevoerd wel daadwerkelijk
nodig is.
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Onderwijsorganisatie
Ivo de Klerk

Catharina de Weerd

Tycho van der Ouderaa

Een van de belangrijkste zaken die de universiteit je kan bieden, is natuurlijk goed onderwijs.
De FSR gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar er is wel veel dat via de kaders
daaromheen gedaan kan worden. Daar gaat de taakgroep Onderwijsorganisatie over. In
overleg met de opleidingscommissies (OC’s) zal de taakgroep proberen de kaders zo vorm
te geven dat docenten en studenten samen tot goed en waardevol onderwijs kunnen komen.

Opleidingscommissies
De OC’s zijn de plek waar studenten en docenten samenkomen om de kwaliteit van hun
opleiding te beoordelen. Idealiter zijn ze daarmee het eerste niveau waarop studenten hun
zorgen kwijt kunnen, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. De raad wil kijken naar het
inwerktraject van de OC’s om zo te garanderen dat ze goed voorbereid aan de slag kunnen.
Daarnaast wil de raad ze zichtbaarder maken voor studenten en is de taakgroep
verantwoordelijk voor de communicatie tussen de OC’s onderling en tussen de OC’s en de
FSR.

Verplichte werkgroepen
Waar docenten verplichte werkgroepen zien als een goed middel om niet voor een lege klas
te staan, zijn ze voor studenten vaak hét voorbeeld van verschoolsing. Werkgroepen kunnen
op de FNWI veel verschillende dingen betekenen en de waarde is erg opleidingsspecifiek.
De raad is daarom niet simpelweg voor of tegen het verplicht stellen, maar vindt wel dat
werkgroepen in de eerste plaats waardevol moeten zijn voor de studenten en niet alleen als
opvulling gebruikt mogen worden. Er moet daarom nagedacht worden wat de toegevoegde
waarde van werkgroepen is en of ze daarvoor verplicht moeten zijn, zodat het niet tot
verplichte huiswerkklasjes leidt.

Studentassistenten
De kwaliteit van studentassistenten is een onderwerp waar vorig jaar al goed naar gekeken
is en er worden stappen gezet om te zorgen dat zij beter opgeleid en voorbereid voor de
klas staan. De raad zal dit in de eerste plaats monitoren om te zien of de huidige
maatregelen genoeg zijn of dat er meer moet gebeuren.

Roostering
Roostering blijft een lastig proces, waarbij botsingen tussen vakken en lastminute
wijzigingen onontkoombaar zijn. Studenten die hierdoor niet bij verplichte onderdelen
kunnen zijn moeten redelijkheid van hun docenten kunnen verwachten, bijvoorbeeld door
vervangende opdrachten te krijgen. Ook problemen met werk buiten de universiteit zijn
13

hiervoor een geldige reden, nu dat met de invoering van het leenstelsel belangrijker is
geworden. De raad zal de huidige roostering en de problemen die daarin optreden evalueren
en kijken of en waar er mogelijkheden zijn tot verbetering.

Tentaminering
De kwaliteit van de tentaminering kan erg wisselen tussen studies en vakken. De
bacheloropleidingen van de FNWI zijn op dit moment bezig met het evalueren van de
kwaliteit van hun toetsing en de raad wil die kans aangrijpen om zich bezig te houden met
de vorm en het niveau van tentamens. Bij wetenschappelijke tentaminering moet de kwaliteit
gegarandeerd zijn en de raad hoopt goede stappen in die richting te zetten.
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Publieke relaties (PR)
Tycho van der Ouderaa

Sybrig Smit

Stein de Boer

Een belangrijk doel voor de studentenraad FNWI 2015/2016 is het verbeteren van de
kenbaarheid van de studentenraad en daarmee de betrokkenheid van studenten bij de
medezeggenschap. Een studentenraad die dicht bij de student staat, kan studenten beter
vertegenwoordigen en zo de inspraak van de student verbeteren. Daarnaast streeft de FSR
naar een hoge opkomst bij de volgende studentenraadsverkiezingen aangezien dit
essentieel is voor de legitimiteit van een democratisch medezeggenschapsorgaan en een
teken is van een hogere betrokkenheid van studenten bij de studentenraad.
Voor het team PR ligt op deze vlakken een belangrijke taak. Het team heeft voor het contact
met de student twee kernvragen opgesteld als leidraad voor het raadsjaar:
●
●

Hoe kunnen wij studenten het best bereiken?
Hoe kunnen wij de studentenraad zo toegankelijk mogelijk maken voor studenten?

Het bereiken van studenten
Om in contact te komen met studenten wil de taakgroep PR gebruik maken van ludieke
acties die toegankelijk zijn voor studenten. Om regelmatig in beeld te komen op het Science
Park is de begroting van deze taakgroep ook iets ruimer dan voorheen. Naast ludieke acties
willen we zichtbaarder worden in de digitale omgeving van studenten. Hier kan gedacht
worden aan een interessante Facebookpagina met regelmatige berichten en een geüpdatete
site waar veel leuke en toegankelijke informatie te vinden is.

Enquêtes
Eventueel in combinatie met ludieke acties zal de taakgroep PR gedurende het jaar ook
enquêtes afnemen onder de studenten. Enquêtes kunnen een goed middel zijn om mening
van studenten te peilen op onderwerpen en in situaties waarbij een kleine steekproef niet
voldoet. De taakgroep zal actief enquêtes afnemen bij studenten met als doel een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de mening van de studenten op de faculteit.

Een bereikbare FSR
De punten uit de vorige alinea’s sluiten nauw aan op de beantwoording van de tweede
vraag: Hoe kunnen studenten ons bereiken, op een laagdrempelige en toegankelijke
manier?
De taakgroep PR is ervan overtuigd dat een zichtbare FSR die dicht bij de studenten staat
meer input van deze studenten kan ontvangen en deze beter kan vertegenwoordigen.
Laagdrempelige manieren van contact zijn Facebook, het aanspreken van raadsleden op
het Science Park en de mogelijkheid om langs te kunnen komen in de raadskamer.
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Een van de manieren op contact tussen de FSR en studenten beter te faciliteren is,
eventueel in samenwerking met de studieverenigingen, het organiseren van avonden
waarop alle studenten van het Science Park langs kunnen komen en onder het genot van
een hapje en een drankje kunnen praten en discussiëren over het reilen en zeilen van de
faculteit.

Hoge opkomst bij de studentenraadsverkiezingen
Het afgelopen jaar is ‘democratisering’ een veelbesproken thema geweest binnen de
universiteit en het is ook niet voor niets als doelstelling opgenomen in het vorig jaar
opgestelde 10puntenplan, dat als uitgangspunt dient voor de nieuwe, modernere koers van
de universiteit.
Een hoge opkomst bij de studentenraadsverkiezingen is essentieel voor de legitimiteit van
de medezeggenschap. De taakgroep PR wil zich dit jaar inzetten om deze verkiezingen
kenbaarder te maken aan studenten en daarmee de belangstelling en opkomst te vergroten.

Geplande acties
Zoals al eerder genoemd is een belangrijke taak van de taakgroep PR het organiseren van
acties om hiermee het contact tussen FSR en student te versterken.
Hieronder een lijst van reeds geplande acties:
● Sinterklaasactie + sinterklaasenquête
● Nieuwjaarsreceptie
● Liefdesverklaringen op Valentijnsdag
● FSReieren zoeken met Pasen
● Het promoten van de verkiezingen in mei
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Reglementen
Johnny Vogel

Catharina de Weerd

Ivo de Klerk

Reglementen vormen de basis van ons raadswerk. Ondanks onze aversie tegen het lezen
van suffe faculteitsreglementen, wetboeken en Onderwijs en Examenregelingen, gaat
taakgroep Reglementen zichzelf wegcijferen ten behoeve van de onderwijskwaliteit en de
tevredenheid van studenten.

Additionele Kwalitatieve Toelatingseisen (AKT’s)
De studentenraad vindt het goed dat het faculteitsbestuur de kwaliteit van de
masteropleidingen wil vergroten, maar is ambivalent over de keuze voor AKT's om dat te
bereiken. AKT's zijn tot nu toe voornamelijk gericht op cijfers. Cijfers zeggen inderdaad wel
iets 
over de inzet van studenten, maar daarmee is direct het probleem onderstreept. Want
wat zeggen cijfers over de motivatie van een student? Daarom wil de studentenraad dat
AKT’s een grote speelruimte voor kwalitatieve en persoonsgerichte eisen hebben en wordt
er een oog gehouden op hoe deze eisen worden gehandhaafd.
Over het bestaan van AKT’s heerst grote onduidelijkheid bij studenten. Welke opleidingen
hebben momenteel AKT’s en bij welke opleidingen staat dit op de planning? De
studentenraad wil dat de voorlichting hierover duidelijker wordt. Daarnaast vinden wij dat het
directieteam duidelijker haar visie omtrent AKT’s moet presenteren. AKT’s moeten geen
zuivere rendementsregelingen worden, liever zien wij AKT’s in de vorm van motivatiebrieven
en referenties van docenten en laten wij het cv meetellen.

Bindend Studieadvies (BSA)
Het BSA is ingevoerd bij alle opleidingen die door de FNWI worden aangeboden.
Tegenstanders en voorstanders moeten zich verenigen om het invoeren van het BSA
grondig te evalueren. Heeft het BSA het gewenste effect bij studenten of blijkt het BSA
slechts een ineffectief dreigmiddel te zijn? Taakgroep Reglementen ziet daarnaast graag dat
er in de Onderwijs en Examenregelingen een paragraaf wordt opgenomen waarin
procedures worden omschreven voor de vroege herkenning van uitvallers.

Examencommissies
Examencommissies zijn soms niet transparant genoeg bij het nemen van besluiten over
bijvoorbeeld het goedkeuren van een studieprogramma. Bijvakverzoeken worden zonder
enige toelichting afgewezen door de examencommissies. Dit wil taakgroep Reglementen
voorkomen door studenten informatierecht te geven wat betreft de casus waarmee zij de
examencommissie benaderen. In het verlengde van de openheid en transparantie van
examencommissies wil taakgroep Reglementen een artikel uit de Wet Hoger Onderwijs en
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Wetenschappelijk Onderzoek verduidelijkt zien in het faculteitsreglement. In iedere
examencommissie dient namelijk één onafhankelijk lid te zitten, maar waaraan zijn
onafhankelijkheid getoetst wordt, blijft tot nu toe in het midden.

Opleidingscommissies
In de WHW staat dat OC’s recht hebben op training gefaciliteerd door de universiteit. Wij
weten dat er trainingen gegeven worden maar weten niet of deze goed genoeg of voldoende
zijn. Hier willen wij naar kijken, om samen met het directieteam te zorgen dat OC’s optimaal
voorbereid aan de slag kunnen.

Tweetaligheid bestuur
Het Facultair Strategisch Plan 20152020 spreekt over internationalisering van het onderwijs
en onderzoek. Aangezien de studentenraad er voor alle studenten is en een deel van de
masterstudenten Engelstalig is, wil de FSR kijken in hoeverre er de behoefte en
mogelijkheden zijn voor een tweetalig bestuur en studentenraad. Tweetaligheid zien wij als
voorwaarde om de gehele academische gemeenschap te betrekken bij besluiten die op
facultair niveau genomen worden.
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Beleidsplan
Samenwerking UvAVU & inspraak

Joeri Bordes

Reimer van den Hoek

Micha de Groot

Samenwerking UvAVU
Joint programmes
Afgelopen jaar is een aantal studies omgevormd tot een joint programmes, met goedkeuring
van de FSR. Dit betekent dat een opleiding onderwijs geniet van zowel de UvA als de VU.
Beide instellingen moeten op z’n minst 30 procent van het onderwijs geven om een joint
programme te worden. Het is hier de taak van de FSR om te allen tijde het belang van de
huidige en aankomende studenten te vertegenwoordigen. Een opleiding mag alleen maar
samengaan als dit het onderwijs ten goede komt. Verder is het belangrijk dat het voor alle
partijen, zowel docent als student, duidelijk is wanneer en waarom deze veranderingen
plaatsvinden.
Inspraak studenten
Het is bij het streven naar samenwerking van belang dat de gehele academische
gemeenschap van het begin tot aan het einde van het proces betrokken wordt. Dit geldt
zowel voor faculteitsbrede zaken als voor opleidingsspecifieke zaken. Een voorbeeld hiervan
zijn de verkenningscommissies, maar ook de openbaarheid van de verslagen die deze
commissies maken. Verder is het belangrijk dat de vorderingen binnen het proces van
samenwerking openbaar toegankelijk zijn voor de gemeenschap die deze veranderingen
aangaat. Wij als FSR willen ons er hard voor maken dat iedereen die een mening heeft,
gehoord kan worden.

Bestuurlijke transparantie
Bestuurlijke transparantie naar de gehele academische gemeenschap is een essentieel
onderdeel van een goed functionerende universiteit. We willen dit jaar ervoor zorgen dat op
facultair niveau belangrijke besluiten die de gehele academische gemeenschap aangaan, in
samenspraak met diezelfde academische gemeenschap bewerkstelligd kunnen worden.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de communicatie naar studenten en het betrekken van
studenten bij beslissingen. Als FSR denken we bij deze communicatie een belangrijke rol te
kunnen spelen. Een invulling van deze communicatie is het bespreken van de beslissingen
van verkenningscommissies in debatten onder de studenten.
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Contact met de CSR
Veel onderwerpen op het gebied van samenwerking, de inspraak van de student en
decentralisatie zullen op centraal niveau behandeld worden. Het is daarom van belang dat
er goed contact onderhouden wordt met de CSR, wat onder andere bereikt kan worden via
onze CSRafgevaardigde, Reimer van den Hoek, die zowel in de CSR als in deze taakgroep
zit. Op het gebied van samenwerking met de VU is het van groot belang dat de FNWI ook op
centraal niveau gehoord wordt.
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Studieloopbaanondersteuning
Stein de Boer

Sanne Honée

Nelson Mooren

Vanaf het moment dat scholieren zich gaan bezighouden met hun studiekeuze tot het
moment dat masterstudenten hun bul in ontvangst nemen, biedt de Universiteit van
Amsterdam
op
verschillende
niveaus
ondersteuning.
De
taakgroep
Studieloopbaanondersteuning is de adviseur en waakhond op dit gebied.

Universitaire introductie
Bij de introductie van de mastervoorlichting willen we de masterstudenten splitsen in de
groepen ‘UvA’ en ‘Foreigner’. Beide groepen worden voorgesteld aan het bestuur, maar
enkel de Foreignergroep krijgt daarna uitleg over Datanose, Blackboard en andere zaken.
Voor de nieuwe student kunnen we het systeem en de voorlichting controleren door ons zelf
opnieuw in te schrijven en op die wijze mee te lopen met de nieuwe studenten. Op die
manier kunnen we bugs in de website en het voorlichtingsprogramma ontdekken en kijken of
de nieuwe student genoeg informatie krijgt voor zijn eerste studiejaar.
Door middel van websites, brieven en de wc krant kunnen we nieuwe studenten trucs en tips
geven.
Vorig jaar is er een checklist gemaakt die de nieuwe student bekend maakt met het
systeem. Dit is vooral in de eerste week van groot belang. Ons doel is om deze checklist te
optimaliseren en bij de student te krijgen aan het begin van elk schooljaar.
Deze lijst is te vinden op de UvAwebsite onder “Studie voortgang lijst” in de AZlijst:

Studieadviseurs
De raad heeft negatieve geluiden van studenten opgevangen over de snelheid waarmee
studenten een afspraak kunnen maken bij de studieadviseur en de termijnen waarin dezen
reageren op hun mail. Om een beter overzicht te krijgen van hoeveel studenten hier last van
hebben, zullen we dit punt in een enquête verwerken. Indien een groot percentage
studenten hier last van heeft, zouden we er graag naar kijken of wij de effectiviteit van de
studieadviseurs kunnen verbeteren en of het eventueel noodzakelijk is extra studieadviseurs
aan te stellen.
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Website
Veel van de website is geregeld door het centrale Bureau Communicatie van de UvA. Er
staat op de websites van studies nu veel informatie die voor de student niet direct relevant
is. Hierdoor worden dingen die wel belangrijk zijn, zoals informatie over het
studieprogramma, ondergesneeuwd. Dit komt voor op zowel de voorpagina van de
studiewebsite als in het AZ. Zoektermen op de website zijn daarnaast heel specifiek. Een
oplossing hiervoor is om in het zoeksysteem ook synoniemen op te nemen.

Matching
De universiteit heeft vooraankomend jaar de keuze om matching voor nieuwe studenten
verplicht te maken. Afgelopen jaar hebben een aantal opleidingen en studenten al gebruik
gemaakt van matching en hoe dit is gegaan kan worden geïnventariseerd. Op basis hiervan
zal worden gekeken naar de vorm en of matching breder ingevoerd dient te worden.

Studieuitloop / studieuitval
Hierbij willen wij vooral kijken naar de begeleiding van een student op het moment dat deze
zijn BSA niet haalt. Doordat een student dit vaak pas aan het eind van het studiejaar weet,
zal hij/zij snel de keuze moeten maken om door te gaan met een andere studie of niet. Door
deze redelijk korte besluittijd is de kans aanwezig dat de student onterecht weer voor een
studie zal kiezen. Wij willen dit jaar stappen zetten in het beter begeleiden van deze
studenten.

Academische vaardigheden / tutoraat
Bij verscheidene studies is er al een vak ingericht voor academische vaardigheden. Bij vele
andere studies zitten de academische vaardigheden op dit moment echter nog verwerkt in
andere vakken of zijn er geen studiepunten te verdienen voor deze vaardigheden, wat een
groot deel van de motivatie wegneemt. Wij willen daarom kijken hoe het merendeel van de
studenten hiertegenover staat. Aan de hand van een peiling zal er wel of niet besloten
worden te kijken naar de mogelijkheden om van academische vaardigheden een los vak te
maken.

22

23

