Jaarverslag 2012-2013
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FSR FMG) over het academisch jaar 2012-2013. Het was vanaf het begin
een bewogen jaar. In de eerste week nadat wij aangetreden waren kwam de uitslag over het geschil
betreffende excellentietrajecten. Dit geschil, wat gestart was door de FSR 2011-2012, heeft de FSR
gewonnen. Het was een jaar waarin rendementsmaatregelen, die tot nu toe lang niet zo diep als bij
andere universiteiten en faculteiten waren doorgedrongen, een intrede maakte op onze faculteit.
Een jaar waarin duidelijk werd dat samenwerking een zeer belangrijk wapen is voor het behoud van
goed onderwijs en onderzoek. Een jaar waarin duidelijk werd dat het vergroten van de
naamsbekendheid van de FSR een uitdaging is en blijft. Naast deze uitdagingen kende het jaar ook
veel mooie momenten. Zo zijn wij erg tevreden met het afronden van het proces rondom de
Onderwijs- en Examenreglementen, zijn wij trots op de eerste editie van de FMG Student Research
Prize en hebben we een prachtig internationaliseringevenement neergezet. We hebben veel geleerd
van de samenwerking met elkaar, de studieverenigingen, de opleidingscommissies, de
onderwijsdirecteuren en het decanaat. In dit jaarverslag is weergegeven waar de raad van 20122013 zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Een korte opsomming van bereikte doelen,
doelen die door het werk afgelopen jaar binnen handbereik liggen en zaken die ondanks de
inspanningen het komende jaar extra inzet vereisen.

Met vriendelijke groet,

Myrthe Rijken
Voorzitter FSR-FMG 2012-2013
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De Onderwijs- en Examenreglementen
De FSR moet ieder jaar instemmen met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) van de
opleidingen van onze faculteit. De FSR is tevreden met het verloop van het OER-proces. Dit jaar is
voor het eerst een brief verstuurd naar de opleidingscommissies met informaties over de rechten en
plichten van de opleidingscommissies in het proces rondom de OER. Hierdoor hebben wij tijdig veel
input gekregen van de opleidingscommissies. Het proces duurt elk jaar lang, maar dat is gezien de
omvang en omwille van de zorgvuldigheid niet erg. In goed overleg met de onderwijsdirecteuren en
de decaan zijn er een aantal dingen in de OER-en gewijzigd. De raad is in het bijzonder tevreden over
het bewerkstelligen van een geldigheidsduur van ten minste twee jaar voor tentamens van de
masters, het loslaten van de eis bij Geografie en Planologie dat bij 200 en 300 vakken er minimaal
een 4 gehaald moet worden om een vak te mogen herkansen en het aanpassen van de definitie van
cum laude naar een 8.0 in plaats van een 8.1.

Naamsbekendheid en acties
Dit jaar is er getracht de FSR bekender te maken onder de studentenpopulatie van onze faculteit. Dit
hebben we op een aantal manieren gedaan.


Ten eerste hebben wij via meer kanalen gecommuniceerd.

Wij hebben onze werkzaamheden onder andere kenbaar gemaakt via de muurkrant, de
nieuwsflits, Twitter en Facebook. Daarnaast hebben we dit jaar onder leiding van de Centrale
Studentenraad (CSR) gewerkt aan een nieuwe huisstijl en een nieuw format voor de website.


Ten tweede hebben we een aantal acties georganiseerd. Hierbij was de naambekendheid
vergroten niet het enige doel, maar werd er ook gevraagd naar input vanuit studenten.

Sinterklaasactie (december).
Gedurende drie dagen konden studenten zowel online als op papier een enquête invullen
over zaken zoals beroepsoriëntatie, studieplekken en internationalisering. Met deze input
zijn onder andere de adviezen: studieadviseurs, beroepsoriëntatie en internationalisering
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vormgegeven. De vraag naar studieplekken heeft ons gemotiveerd de studieplekken pilot
wederom op te pakken.

Koekjesactie (februari)
In de eerste week van februari hebben we een soortgelijke actie gehouden. We waren twee
dagen lang met een tafel en whiteboard aanwezig in het Atrium. Hierbij werden studenten
gevraagd opmerkingen en suggesties voor verbetering van hun onderwijs te noteren op het
whiteboard. De input hieruit hebben we gebruikt voor dossiers en adviezen zoals
openingstijden studiecentra en studieadviseurs.

Activiteiten
Op dinsdag 12 Februari vond de denktank internationalisering plaats. Het initiatief beoogde in vier
werkgroepen de uitdagingen rondom internationalisering op de faculteit bloot te leggen. De
verschillende thema’s waar omheen de werkgroepen georganiseerd waren, hadden betrekking op:


faciliteiten voor internationalisering,



integratie tussen Nederlandse en internationale studenten,



taalonderwijs,



internationale vakken in het curriculum.

Veel internationale studenten gaven aan graag Nederlands te willen leren, maar dat dit op dit
moment niet mogelijk was vanwege de erg prijzige taalcursussen. Ze gaven hierbij voorkeur aan een
buddy-project, waarbij ze gekoppeld worden aan een Nederlandse student om zo de Nederlandse
taal te leren. Als tegenprestatie kunnen zij de binnenlandse student dan hun taal leren. Daarnaast
gaven ze het aan dat ze jammer vonden dat het moeilijk was om contact te leggen met Nederlandse
studenten en hoopte ze dat studieverenigingen ook activiteiten in het Engels gaan organiseren. Naar
aanleiding hiervan heeft de raad een advies over de integratie van internationale studenten
opgesteld.
In navolging van de studieplekken pilot van het voorjaar 2012 en de vraag naar meer studieplekken
tijdens de sinterklaas actie is er in maart 2013 wederom een studieplekkenpilot georganiseerd. Een
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veel gehoorde klacht van studenten is dat er te weinig studieplekken zijn om rustig te kunnen
studeren. Hiervoor waren twee weken lang extra werkgroep zalen in het Binnengasthuis
opengesteld. Deze actie was een gematigd succes, en heeft de FSR veel inzicht gegeven in de
spitsuren wat betreft studeren op de universiteit. Overdag was het betrekkelijk rustig in de ruimtes,
maar ’s avonds werd het aanzienlijk drukker. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de FSR een
advies geschreven aan het decanaat om in de avonduren rondom de tentamens meer ruimtes open
te stellen voor studenten.
In mei werd in de VOC zaal voor het eerst de FMG Student Research Prize uitgereikt. Dit initiatief
van de FSR beoogde artikelen gepubliceerd met een student als (co-)auteur in de schijnwerpers te
zetten. De prijs heeft als doel het versterken van de relatie tussen onderzoek en onderwijs en het
stimuleren van onderzoekers om vaker studenten te betrekken bij hun onderzoeken. Jolien
Louwerse werd, met haar onderzoek naar de effecten van angst voor wiskunde op de wiskundige
prestaties van kinderen, gekroond tot winnares. Gezien het succes van en de positieve reacties op
dit initiatief ziet de raad graag dat ook volgend jaar de FMG Student Research Prize weer wordt
uitgereikt, al dan niet georganiseerd door de FSR of de faculteit zelf.

Een actie die elke zes weken terugkwam was ‘de Pluim’. Onze faculteit is een bron van innovatie,
waar inspirerende zaken gebeuren die het onderwijs, onderzoek en studentenleven ten goede
komen. Daarom heeft de FSR ook elke zes weken een dergelijk initiatief in het zonnetje gezet. De
initiatieven die het afgelopen jaar deze onderscheiding ontvangen hebben, zijn:


Eurest Agora, in verband met de verbeterde avondmaaltijden,



De eerste Massive Open Online Course in Nederland,



Het vak Antropologie en Arbeidsmarkt vanwege de koppeling van de studie met de
arbeidsmarkt,



De Methodologiewinkel van Psychologie, een studenteninitiatief waar bijles in statistiek
wordt aangeboden aan studenten,



De BoSs studenten, die een Career Event voor toekomstige GSSS-masterstudenten
georganiseerd hebben,
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Farah Slahouaoui, die de UB nacht organiseerde om te pleiten voor langere openingstijden
van studiecentra.

Adviezen
Het afgelopen jaar zijn er ook de nodige adviezen verstuurd richting het decanaat. Onder andere
over studieadviseurs, beroepsoriëntatie, internationalisering, MOOC’s, studieplekken,
informatievoorziening, Engelse taalvaardigheid docenten, verhogen respons NSE,
excellentietrajecten en een tweede collegezaal op het REC. Een overzicht van de geschreven
adviezen vind u in de appendix. Alle volledige adviezen plus de reactie van de decaan, met
uitzondering van een aantal adviezen waar de decaan nog op moet reageren, zijn op onze site te
vinden. Hieronder lichten wij een aantal adviezen toe.
Onze faculteit staat al jaren voor de uitdaging om overzichtelijk te maken voor de studenten bij
welke persoon of instantie zij moeten zijn wanneer zij geconfronteerd worden met een probleem.
Deze uitdaging is inherent aan de grootte van onze faculteit. Toch is er wat betreft de FSR zeker
ruimte voor verbetering. Het doet de FSR dan ook deugd dat het decanaat naar aanleiding van een
advies van de FSR heeft besloten dat er een zogenaamde FMG wegwijzer moet worden ontwikkeld
waarin studenten makkelijk kunnen navigeren tussen de diensten die de FMG aanbiedt.
Gedurende de periode december t/m april is er uitgebreid onderzoek gedaan naar wat studenten
vinden over de bereikbaarheid en expertise van studieadviseurs. Er zijn bij bijna elke opleiding van
de FMG panelgesprekken uitgevoerd. Hier kwamen per studie zeer verschillende reacties op. Van
zeer positief, bij bijvoorbeeld de opleiding psychologie, tot zeer negatief, bij de opleiding
politicologie. De FSR is blij met het feit dat er op de opleiding politicologie extra studieadviseurs
worden ingezet, maar was enigszins verbaasd over de reactie vanuit het decanaat ten aanzien van
het door de FSR aangekaarte probleem. Volgens het decanaat is er namelijk geen sprake van een
probleem. De gesprekken die wij gevoerd hebben geven, helaas, een andere indicatie. Wij willen de
studieverenigingen, opleidingscommissies en de toekomstige raad dan ook ten zeerste adviseren om
hier scherp op te blijven.
Gelukkig waren er ook punten waarbij het decanaat en de FSR het met elkaar eens waren. Zo is er in
samenwerking met de FSR van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de FSR van de Faculteit
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der Rechtsgeleerdheid, ondersteund door de decaan een advies verstuurd naar het CvB met het
verzoek om in het nieuwe REC een tweede grote collegezaal te bouwen. Met ingang van het
studiejaar 2014-2015 zal onder andere onze faculteit daar resideren. De grootte van de
studentenpopulatie in dat jaar, en verdere groei, is echter onderschat, waardoor er nu al
geconstateerd kan worden dat er voor hoorcolleges uitgeweken zal moeten worden naar de
Oudemanhuispoort. Dit gaat tegen het idee van clustering in en brengt aanzienlijke extra kosten met
zich mee.

Contact met studieverenigingen en opleidingscommissies
Een punt van aandacht dit jaar was het aantrekken van de relatie tussen opleidingscommissies,
studieverenigingen en de FSR. Dit jaar is er al een goede lijn ingezet door aanwezig te zijn bij de
vergaderingen van de opleidingscommissies, in overleg te gaan met de studieverenigingen over de
OER-en, tweemaal een SV OC Dag te organiseren en vergaderingen van de Faculteitsvereniging (FV)
FMG bij te wonen. De SV OC dagen waren voor de FSR van onschatbare waarde. Hier hebben we
onderwerpen besproken als Het discussiëren met een grote groep mensen die zich dagelijks bezig
houden met onderwijs en onderzoek heeft veel input geleverd voor adviezen. Het lijkt de FSR zeer
verstandig om de samenwerking volgend jaar te intensiveren. Studieverenigingen,
opleidingscommissies en de medezeggenschap hebben allen verschillende sterke punten en hun
eigen expertises. Losstaand van elkaar kunnen zij enkele zaken bereiken, maar wanneer de handen
in elkaar geslagen worden zijn zij echt slagvaardig. Wij hopen dan ook dat dit in 2013-2014 zal
gebeuren en wensen de nieuwe raad veel succes bij het uitvoeren van hun taken.
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Appendix: Overzicht geschreven adviezen

De volgende adviezen heeft de FSR FMG 12-13 geschreven in haar raadsjaar. Een advies opvragen
kan altijd, stuur daarvoor een mail naar fmg@studentenraad.nl of kijk op
www.studentenraad.nl/fmg

Advies – Huisvesting – 23 november 2012
Advies – MOOC – 29 november 2012
Advies – Één international front office – 16 januari 2013
Advies – Ingangseisen internationale studenten – 17 januari 2013
Advies – Herbenoeming decaan – 31 januari 2013
Advies – NSE + UvA-Q – 11 februari 2013
Advies – Studiecentra – 21 februari 2013
Advies – Excellentietrajecten – 24 februari 2013
Advies – Stopcontacten REC – 18 maart 2013
Advies – Tweede grote collegezaal REC B – 10 juni 2013
Advies – Engelse taalvaardigheid docenten – 2 juli 2013
Notitie – Digitale Informatie Voorziening – 27 juni 2013
Advies – UvA Wegwijzer- 18 april 2013
Advies – Functioneren Studieadviseurs - 24 april 2013
Advies – Beroepsoriëntatie- 2 april 2013
Advies – Responsverhoging NSE – 9 december 2012
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