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Studentbetrokkenheid

Geachte decaan, beste Agneta,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR
FMG) een ongevraagd advies omtrent studentbetrokkenheid aan u toekomen.
Studentbetrokkenheid is een groot probleem aan de FMG, wat zeker te voelen was in de afgelopen
studentenraadsverkiezingen. Vorig jaar had onze faculteit het laagste opkomstcijfer van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) met 12,7% (totaal 7568 stemgerechtigden), wat ver onder het
gemiddelde van de UvA ligt van 23,79%. Hiermee is het duidelijk dat de studentbetrokkenheid
een grote verbetering nodig heeft.
De FSR FMG ziet studentbetrokkenheid als een belangrijk onderwerp binnen de universiteit.
Wanneer studenten zich betrokken voelen bij de universiteit en meer betrokken zijn bij kwesties
die binnen de universiteit spelen en hen ook aangaan, zal de medezeggenschap verbeteren.
Hierdoor verbeter je ook het onderwijs, doordat studenten dit actiever en beter evalueren.
Studentbetrokkenheid kan vele vormen aannemen. Zo kan studentbetrokkenheid betekenen dat
studenten actief meedoen in college, maar ook dat studenten veel extracurriculaire activiteiten
doen. In dit advies zien wij studentbetrokkenheid als actief deelnemen aan medezeggenschap,
waar studenten betrokken zijn bij de studentenraad, maar ook bij de opleidingscommissies.
Studenten weten wat deze organen doen en leveren input, waardoor de opleidingscommissies en
studentenraden optimaal kunnen functioneren.
Door studentbetrokkenheid te verbeteren, hopen we dus niet alleen de medezeggenschap te
verbeteren, maar ook een hogere opkomst bij de studentenraadsverkiezingen te realiseren. Een
hogere opkomst kan leiden tot betere vertegenwoordiging, waar ook een betere afspiegeling per
domein binnen onze faculteit onder valt. Hierdoor weet de raad ook sneller wat er speelt binnen
een domein, wat medezeggenschap verbetert.
Vorig jaar heeft de FSR FMG geprobeerd om studentbetrokkenheid te inventariseren door de
decaan een aselecte steekproef te laten afnemen, waarna de FSR FMG en de decaan samen in
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gesprek wilden gaan met de studenten. Ook op dit vlak is weer bewezen hoe laag de
studentbetrokkenheid is: vanwege non-respons hebben deze gesprekken nooit plaats kunnen
vinden. Het lijkt ons alsnog interessant en relevant om studentbetrokkenheid te inventariseren.
Dit willen wij gaan doen middels een enquête.
Deze enquête zal bestaan uit vragen over actuele thema’s die spelen binnen de faculteit. Vragen
kunnen bijvoorbeeld gaan over of studenten weten waar de FSR FMG zich mee bezig houdt, of zij
waarde hechten aan medezeggenschap en hoe bekend zij zijn met de verkiezingen. Hiermee
willen wij inventariseren waar het misgaat bij studentbetrokkenheid. Om non-respons te
voorkomen stellen wij voor dat de enquête actief zal worden afgenomen. Dit kan door
bijvoorbeeld een moment in te plannen in werkgroepen, waarin studenten een paar minuten de
tijd krijgen om de enquête in te vullen.
Met deze antwoorden kunnen wij gerichter en effectiever studentbetrokkenheid verbeteren,
omdat we zo meer informatie hebben over waarom studenten weinig betrokken zijn in de
medezeggenschap en wat zij hierin missen.
Via dit advies vragen wij om steun van de decaan. De ondertekening van de decaan kan de juiste
zwaarte geven aan de enquête, waarmee ook wordt getoond dat dit een belangrijk thema is
binnen de faculteit. Tevens vragen wij de decaan haar mandaat te gebruiken om
werkgroepdocenten te verzoeken deze enquête af te laten nemen. Wij zien studentbetrokkenheid
niet alleen als verantwoordelijkheid van studenten, maar ook van de faculteit en het personeel
hierbinnen. Tevens weten we hierdoor zeker dat deze enquête wordt afgenomen. Met de
resultaten van de enquête kunnen wij vervolgens de studentbetrokkenheid verbeteren.
Gaarne tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Evi de Rover
Voorzitter FSR FMG 18|19
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