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

Amsterdam,  

Voor u ligt het beleidsplan van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen (hierna: FSR FMG) van het jaar 2016-2017. Dit beleidsplan is het 

resultaat van de collectieve inspanning van twaalf studenten van de FSR FMG. Deze studenten 

hebben hierin doelen uiteengezet, gestoeld op het ideaal van een betere faculteit. Een aantal 

van deze doelen zijn zeer praktisch van aard en kunnen zonder veel problemen geïmplementeerd 

worden, bijvoorbeeld het contact met BoS studenten. Andere doelen zijn misschien iets 

idealistischer. Dit zijn UvA brede doelen zoals diversiteit, of doelen die niet los te zien zijn van de 

nationale context, het grootste voorbeeld hiervan is het dossier schakelstudenten. Sommige 

ideeën zijn niet uit te voeren in één raadsjaar, andere misschien niet eens in iemands 

studententijd. Mijns inziens is dat dit ook is wat een beleidsplan moet zijn; het moet praktische 

oplossingen bieden, maar het zal ook een ideologisch kompas zijn van hoe wij dit jaar in gaan, 

soms met niets meer dan een stip aan de horizon. De raad bestaat uit een diverse groep 

inspirerende, enthousiaste en uiterst capabele individuen. Sommigen van ons hebben net hun 

propedeuse binnen, andere zijn al jarenlang verbonden aan de UvA. De een heeft al ervaring 

binnen het bestuur van een studievereniging, (opleidings-) commissie(s) of andere opleiding 

specifieke studenten-organen, voor de ander is dit het eerste jaar dat zij actief geëngageerd zijn 

binnen de universiteit.  

Eén ding gaat echter op voor al deze individuen: zij willen dat de Faculteit der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen zo goed mogelijk onderwijs aanbiedt en luistert naar haar studenten. 

Het belang van studenten, in de breedste zin van het woord, staat centraal; voor zowel huidige 

als toekomstige studenten, zowel laatbloeiers als excellente studenten, voor iedereen zijn wij er. 

 

Het beleidsplan is opgedeeld in vier hoofdthema's. Deze thema’s omvatten meerdere dossiers 

en beperken zich niet tot het werk van één enkele interne commissie, maar staan voor de doelen 

en ideeën van de raad in zijn geheel. Sommige van deze thema’s spreken voor zich, zoals de 

kwaliteit van het onderwijs, andere zijn meer specifiek voor de opvattingen van deze raad zelf, 

zoals toegankelijkheid en het contact met verschillende organen. Ik wens u veel leesplezier, en 

hoop dat als u vragen heeft u zich niet schroomt om contact met ons op te nemen. Wij staan 

altijd open voor advies en hopen dan ook dat u ons helpt de FMG, de UvA en het hoger onderwijs 

in Nederland vooruit te helpen waar nodig, en te behouden waar wenselijk. 

 
 
Aldert van Dam 
Voorzitter Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen ’16-‘17 
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Begrippenlijst 

 

BoS:   Board of Studies (overleg op Graduate School of College niveau) 

BSA:   Bindend studieadvies 

Campusoverleg: Overleg m.b.t. de huisvestingsplannen op Roeterseilandcampus 

Fv-FMG:  Faculteitsvereniging van de Faculteit Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen 

G&T:   Governance en Toegankelijkheid 

OC:   Opleidingscommissie 

OER:   Onderwijs- en Examenregeling 

Ombudsstudent: Onafhankelijk aanspreekpunt voor studenten 

O&R:   Onderwijs en Randvoorwaarden 

PV:   Plenaire Vergadering 

UvA-Q:   Digitaal evaluatiesysteem 
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Aldert van Dam 
Voorzitter 

Jorrit Kruithof 
Vicevoorzitter 

Dora Weijers 
Commissievoorzitter 

G&T 

Eva Verschuur 
Commissievoorzitter 
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Sacha Palies 
Afgevaardigde CSR 

commissie G&T 

Sam Selling 
Algemeen raadslid 

commissie G&T 

Dirkje Schoon 
Algemeen raadslid 

commissie G&T 

Sophie van Gentevoort 
Algemeen raadslid 

commissie G&T 
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Personalia1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
1 Fotografie: Weera Koopman 

Isene Boudrie 
Algemeen raadslid 

commissie O&R 

Ilvy van der Steen 
Algemeen raadslid 

commissie O&R 

Farah Ouazizi 
Algemeen raadslid 

commissie O&R 

Bing Gagliardi 
Algemeen raadslid 

commissie O&R 

Racquelle Bannink 
Ambtelijk secretaris 
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Communicatiestructuur

Contact met… 

Er zijn veel verschillende niveaus op de UvA van zeggen- en medezeggenschap. Om die reden is 

het van belang dat al deze verschillende organen goed met elkaar in contact staan. Momenteel 

zit de FMG bestuurlijk erg complex in elkaar. Het is als Facultaire Studentenraad erg lastig om 

grip te krijgen op het beleid, en daarop aansluitend, echt de rol als medezeggenschapper te 

vervullen. Communicatie is een lopend proces. Door steeds met elkaar te blijven communiceren, 

kan iedereen continu van elkaar leren, en wordt de kans kleiner gemaakt dat mensen niet op de 

hoogte zijn van belangrijke zaken. 

 

...de opleidingscommissies 

Dit jaar zullen de opleidingscommissies voor de FSR FMG een belangrijkere rol gaan spelen. Ten 

eerste gelooft de FSR FMG dat de organen die het dichtst bij het onderwijs staan het best weten 

wat goed is voor het onderwijs dat gegeven wordt. Bij het maken van beleid is het dus belangrijk 

om goed contact te houden met deze organen, en constant om input te vragen.  

Ten tweede zal er vanaf september 2017 een nieuwe wet in werking treden. Deze wet zal er 

onder andere voor zorgen dat de opleidingscommissies meer verantwoordelijkheden krijgen. 

Het is van belang om deze opleidingscommissies hiervoor klaar te stomen, zodat zij volgend jaar 

niet voor verrassingen zullen te komen staan. De FSR FMG zal daarom contact houden met de 

opleidingscommissies middels een buddy systeem. Ook tracht de FSR FMG om aanwezig te zijn 

bij elke OC-vergadering op de FMG en zal vervolgens verslag doen in de PV.  

 

...de BoS-/ombudsstudenten  

De ondenkbare grootte van deze faculteit leidt ertoe dat bij de daadwerkelijke beleidsvorming 

de medezeggenschap niet altijd even goed betrokken wordt. Binnen de faculteit bestaan er 

namelijk verschillende domeinen en ieder domein heeft zijn eigen Board of Studies. De 

studentenvertegenwoordiging bij dit beleidsorgaan is er niet, er zijn enkel bij de domeinen van 

SW en POWL BoS-studenten en bij CW en Psychologie ombudsstudenten. Deze studenten mogen 

aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen, echter zijn zij niet door de student verkozen. Met 

deze studenten wil de FSR FMG goed contact onderhouden door hen uit te nodigen op onze PV’s 

en regelmatig met deze studenten informeel contact te onderhouden, zodat wij op de hoogte 

blijven van wat er op de verschillende domeinen gebeurt. Daarnaast hebben deze BoS-

/ombudsstudenten onderling niet altijd even goed contact. De FSR FMG kan hier dus een goed 

platform bieden, zodat de BoS-/ombudsstudenten goed contact kunnen onderhouden. 

...Studieverenigingen 

Studieverenigingen hebben een grote achterban, en staan dichtbij de student. Door middel van 

het houden van nauw contact kan de FSR FMG een beter beeld krijgen van wat er speelt onder 

de studenten. Dit contact wordt onderhouden door middel van het aanwezig zijn bij de 

vergaderingen van de Fv-FMG, waar de voorzitters van de acht studieverenigingen om de twee 

weken bij elkaar komen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Goed contact met 
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studieverenigingen zorgt ervoor dat studenten via studieverenigingen meer en betere informatie 

krijgen. Het zorgt er ook voor dat de raad samen met studieverenigingen meer kan bereiken. 

Met goede samenwerking staan wij sterker om de belangen van de studenten te behartigen, 

welke dan ook.  

 

Dag van de Afgezanten 

Studieverenigingen, opleidingscommissies en BoS-studenten zijn, zoals eerder beschreven, een 

belangrijke informatiebron voor de FSR FMG. Tijdens de Dag van de Afgezanten (voorheen SVOC-

dag) krijgen deze partijen de kans om na te denken en te discussiëren over actuele zaken die 

spelen op facultair niveau. De nieuwe inzichten kunnen verder zelf gebruikt worden in het uit te 

voeren beleid. Verder tracht de FSR FMG door middel van de Dag van de Afgezanten om een 

goede samenwerking tot stand te laten komen tussen de verschillende partijen.  

 

Democratisering-en-decentralisering  

Voor goede communicatie tussen verschillende organen is ook een goede bestuursstructuur 

nodig. Na de Maagdenhuisbezetting van vorig jaar heeft de Universiteit van Amsterdam de 

Commissie Democratisering en Decentralisering de opdracht gegeven om de bestuursstructuur 

van de universiteit te onderzoeken. Net als vele anderen ziet ook de FSR FMG knelpunten in de 

situatie zoals die nu is binnen de UvA. De communicatie en positie van verschillende organen 

moet verbeterd worden. In het najaar van 2016 is er een referendum waarbij er gestemd kan 

worden op vier alternatieve bestuursmodellen. De FSR FMG ziet het als zijn taak om zijn 

studenten hierover zo goed mogelijk te informeren en ze te activeren om te gaan stemmen!  
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Academische ondersteuning 
 

Hoe kunnen wij bijdragen aan een betere ervaring voor elke student? De FSR FMG ’16-‘17 is van 

mening dat een van de manieren om dit te realiseren via de academische ondersteuning gaat. 

Daarmee bedoelen wij iedereen die een rol vervult op de universiteit in dienst van de student. 

Niet alleen docenten zijn erg belangrijk, maar ook personeel die zorgen voor onze koffie, 

examencommissies die onze klachten behandelen en studieadviseurs die ons onder andere 

advies geven over onze academische carrières en helpen met gezondheidsproblemen. 

Het personeel op de UvA houdt de universiteit draaiende, want hoe zou Roeterseilandcampus 

eruitzien zonder schoonmakers, fietscoaches en horecapersoneel?  

 

Examencommissies 

De taak van de examencommissies op de universiteit is om de kwaliteit van toetsing te 

waarborgen. Dit kunnen zij maar gedeeltelijk zelf. De examencommissies ontvangen klachten en 

verzoeken van studenten. Dit proces verloopt niet altijd naar wens; het te laat ontvangen van 

een antwoord of de informatie die de student levert is niet compleet genoeg. De FSR FMG ’16-

‘17 vindt dan ook dat er ruimte voor verbetering is. Wij zijn vanaf het begin van het jaar al meteen 

hard aan de slag gegaan met het dossier Examencommissies. Ons uiteindelijke doel is om de 

communicatie met de examencommissies te verbeteren, via alle mogelijke kanalen. Om dit te 

bewerkstelligen zijn wij bezig met het uitzetten van een survey. Via deze survey proberen wij 

informatie te verkrijgen over het functioneren van de examencommissies vanuit het perspectief 

van de student. Deze informatie kunnen wij dan gebruiken om de kwaliteit van de 

examencommissies te verbeteren. Verder proberen wij te kijken waar mogelijkheden liggen om 

studieadviseurs bij dit proces te betrekken.  

 

Studieadviseurs en studentenpsychologen 

Studieadviseurs zijn voor de studenten erg nuttig. Niet alleen kunnen zij advies geven, ook 

kunnen ze het rapport tussen studenten en hun faculteit en de universiteit verbeteren. Als 

student kan je bij ze terecht voor heel veel zaken. Zij kunnen de student doorsturen naar het 

beste orgaan naar gelang hun problemen. Deze communicatie moet dan ook goed zijn. Er wordt 

veel aangeboden door de universiteit, maar van deze diensten wordt soms niet optimaal gebruik 

gemaakt. Zo hebben we ook studentenpsychologen, examencommissies, het College van Beroep 

voor de Tentamens, mentoren en ander ondersteunend personeel. Door goede communicatie 

tussen studenten, studieadviseurs en andere ondersteunende organen kunnen we ervoor 

zorgen dat problemen van studenten zo snel en goed mogelijk opgelost worden. Betere 

communicatie en een beter verwachtingsmanagement zijn de sleutel tot succes.  
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De raad gaat zich dit jaar ook focussen op het onderwerp Mental Health en de verbetering van 

het gebruik van studentenpsychologen. Deze worden te weinig gebruikt, terwijl er wel veel 

behoefte naar is. Veel studenten kampen met stress, burn-outs, depressiviteit en andere 

problemen waarbij professionele hulp nodig is. Deze hulp wordt al door de UvA aangeboden, 

maar dit gebeurt nog niet goed genoeg. Hier willen wij dus dan ook verandering in brengen.  

 

De Pluim 

De Pluim wordt elk jaar door de raad uitgereikt aan iemand waarvan we vinden dat die persoon 

in het zonnetje mag worden gezet. Afgelopen jaar is De Pluim uitgereikt aan de fietscoaches, die 

dagelijks de studenten begeleiden bij het opbergen van hun fietsen.  

De FSR FMG ’16-‘17 vindt het belangrijk om zijn waardering uit te spreken naar 

mensen/instanties die soms over het hoofd worden gezien, maar wel noodzakelijk zijn voor het 

draaiend houden van de universiteit van Amsterdam en de Roeterseilandcampus. 
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Kwaliteit van onderwijs  
 

De taak van de FSR FMG is het behartigen van de belangen van de studenten, daarom is goed 

onderwijs van groot belang voor de FSR FMG.  

De inrichting van het onderwijs zelf is niet de taak van de FSR FMG. De opleidingscommissies 

houden zich bezig met deze belangrijke taak. Wat de FSR FMG wel kan doen is ervoor zorgen dat 

de organen op facultair niveau, die de kwaliteit van onderwijs waarborgen, voldoende 

ondersteuning krijgen vanuit facultair niveau. Ook kan de FSR FMG ervoor zorgen dat in de 

facultaire- en centrale plannen van de UvA de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. En last 

but zeker niet least geven wij advies op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Dit is een 

document waarin regels staan vastgesteld over van alles wat met je opleiding te maken heeft: 

Tentaminering, aanwezigheidsplicht, of wanneer je je diploma mag aanvragen. 

Hieronder worden de betreffende dossiers, voor het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs, 

verder uitgeweid. 

 

Blended learning 

Onderwijs is niet meer hetzelfde als vroeger, de laptop is niet meer weg te denken uit de 

collegezalen, en daarmee het internet ook niet.  

Blended learning is een combinatie van online- en offline-leeractiviteiten. Een belangrijk aspect 

van blended learning is dat deze op maat moet zijn voor de opleiding en het vak in kwestie. Een 

wiskundige doet andere dingen met een computer dan een filosoof, maar hetzelfde geldt 

misschien voor een antropoloog, een psycholoog, of een socioloog. 

 

Docentprofessionalisering 

Docenten zijn cruciaal voor ons onderwijs, zij geven ons onderwijs. De vraag is alleen of elke 

docent hiervoor wel voldoende faciliteiten krijgt aangeboden om goed onderwijs te kunnen 

waarborgen. Voor de raad is het belangrijk dat beginnende en reeds aangestelde docenten 

worden ondersteund met verschillende cursussen over het geven van onderwijs en wat daar 

verder bij komt kijken. Denk aan onderwijsvernieuwingen zoals digitaal onderwijs (blended 

learning) of het leren zorgen voor vruchtbare discussies in een diverse werkgroep. 

 

Regels-en-richtlijnen 

Regels en Richtlijnen zijn de regels en richtlijnen waarmee de examencommissies moeten 

werken. Het is belangrijk dat deze zo goed mogelijk zijn, zodat er niks vreemds gebeurt nadat de 

student zijn of haar aanvraag heeft ingediend bij de desbetreffende examencommissie. Ook is 

het belangrijk om deze Regels en Richtlijnen in de gaten te houden in verhouding tot de OER. 

 

 

 



 

 
12 

Vakevaluatie  

Om de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam te blijven verbeteren is 

het belangrijk om het gegeven onderwijs te evalueren. Voor elke opleiding is het online platform 

van UvA-Q ontwikkeld. De studenten krijgen zo de kans om via Blackboard te zien wat docenten 

doen met de gegeven feedback van studenten. Dit is een prettige manier van terugkoppeling. 

Echter ziet de FSR FMG een aantal verbeterpunten, bijvoorbeeld het moment waarop de 

evaluaties worden afgenomen en de manier van evalueren. Door een eerlijke en nuttige 

evaluatie blijft een opleiding in beweging en staan de studenten en docenten dichter bij het 

onderwijs. Ook vinden wij kwalitatieve evaluatie erg belangrijk, wij denken dat dit een goede 

aanvulling kan zijn op kwantitatieve evaluaties zoals het hierboven genoemde UvA-Q. 

 

Loopbaanoriëntatie 

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 kwam naar voren dat de UvA door studenten 

slecht werd beoordeeld als het gaat om de voorbereiding op de loopbaan. Op basis van deze 

statistieken is er in 2015 een onderzoek ingesteld naar de wensen en behoeften van studenten 

van de universiteit als het aankomt op beroepsoriëntatie. Dit onderzoek 2concludeerde de 

volgende drie dingen: studenten hebben behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden die 

belangrijk zijn bij het starten op de arbeidsmarkt (1), dat dit de eigen verantwoordelijkheid is 

maar dat de universiteit een ondersteunende rol hierin moet hebben (2) en dat studenten vaak 

niet op de hoogte zijn van alle informatiebronnen, evenementen en mogelijkheden die de UvA 

biedt (3). 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de NSE heeft de FSR FMG ‘15-’16 onderzoek 

gedaan op de faculteit naar de getroffen regelingen rondom loopbaanoriëntatie, waarin zij 

concludeerde dat de getrokken conclusies zich ook op de FMG voordoen. Op basis van de 

aanbevelingen van de FSR FMG ’15-’16 stelt de FSR FMG ’16-’17 zichzelf, met het oog op het 

bieden van keuzes aan studenten en het toegankelijk houden van opleidingen, de volgende 

doelen: het opzetten van samenwerkingsverbanden en het verbeteren van contact tussen 

studieadviseurs, studieverenigingen en opleidingen met betrekking tot loopbaanoriëntatie. 

Kortom: het verbeteren van de communicatie rondom het huidige aanbod van 

beroepsgeoriënteerde activiteiten aan de FMG. Daarnaast houden we ons ook bezig met het, 

voor studenten, mogelijk maken om een stage of andere relevante praktijkgerichte ervaring in 

hun curriculum te verwerken. 

 

                                                           
2 UvA Beroepsloopbaan, opgehaald van www.ruigroknetpanel.nl 
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Honours-,-excellentie--en-talenttrajecten 

Op de FMG zijn er verschillende mogelijkheden om studieverdiepende trajecten te volgen. Zo 

zijn er honours-, excellentie- en talenttrajecten. Waar/hoe verschillen deze trajecten van elkaar? 

Waarom zijn deze verschillen er? Het blijkt dat er per studie verschillende ingangs- en 

uitgangseisen zijn terwijl studenten soms gezamenlijk onderwijs volgen. Daarnaast is het 

onduidelijk of en hoe deze trajecten geëvalueerd worden. In het kader van toegankelijkheid is 

het belangrijk dat deze verschillen in kaart worden gebracht. Op deze manier kan er gekeken 

worden in hoeverre studenten van verschillende opleidingen toegang hebben tot 

studieverdiepend onderwijs, en waar nodig kan dit gelijk getrokken worden. 
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Toegankelijkheid 
 

Voor de FSR FMG is toegankelijkheid erg belangrijk. Deze toegankelijkheid baseert zich op de 

bereikbaarheid van de campus, het verkleinen van de kloof tussen studenten, docenten en 

ondersteunend personeel en het creëren van een klimaat waarin iedereen zich veilig en welkom 

voelt. Ook is de raad van mening dat elk aspect van onderwijs toegankelijk moet zijn voor elke 

student. Het is van belang dat een maatschappelijke instelling zoals de Universiteit van 

Amsterdam toegankelijkheid waarborgt in haar onderwijs en onderzoek. 

Toegankelijkheid kan naar onze mening worden opgesplitst in twee deelonderwerpen, namelijk: 

Toegankelijke Randvoorwaarden en Toegankelijkheid van het Onderwijs. Onder Toegankelijke 

Randvoorwaarden worden de volgende dossiers geschaard: Huisvesting, Internationalisering, 

Diversiteit, UvA-Matching, Schakeltrajecten en Studentassistenten. Toegankelijkheid van het 

Onderwijs baseert zich op de dossiers: BSA, Flexstuderen, Doorstroommasters en Mastereisen. 

 

Toegankelijke Randvoorwaarden 

Huisvesting 

Met het oog op de groter wordende Roeterseilandcampus is het belangrijk om te zorgen dat 

zowel de voorzieningen als de sfeer op de campus worden behouden en verbeterd. Hiermee 

bedoelen wij dat er voldoende studieplekken beschikbaar moeten zijn en dat de campus van 

flexibele openingstijden wordt voorzien. Ook is het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn 

die het studeren aan de Universiteit van Amsterdam aangenamer maken; een divers 

cateringaanbod en natuurlijk een gezellige en aantrekkelijke sfeer. Verder zijn de momentele 

verbouwingen rondom Roeterseilandcampus vervelend. Wij proberen dan ook de problemen die 

studenten hieraan ondervinden zo goed mogelijk te bestrijden. Ook proberen wij er nauw op toe 

te zien dat de studentenbelangen mee worden genomen in verbouwingen en andere huisvesting 

gerelateerde zaken. Dit doen we onder andere door samen met studieverenigingen te praten 

over huisvesting en aanwezig te zijn bij het Campusoverleg.  

Internationalisering  

Internationale contacten zijn voor de Universiteit van Amsterdam van groot belang op zowel 

wetenschappelijk als maatschappelijk gebied. Daarom is het waarborgen van deze contacten 

belangrijk. Dit jaar zijn er veel internationale studenten op de FMG bijgekomen (Folia3). Ook is 

internationalisering het faciliteren van zowel Nederlandse studenten die naar het buitenland 

(willen) gaan. Hierbij is het belangrijk dat zij de juiste informatie en goede begeleiding krijgen. 

Hierdoor wordt de toegankelijkheid vergroot op een ervaring aan een buitenlandse universiteit. 

De FSR FMG acht daarom het adequaat inzetten van studentbegeleiders met betrekking tot 

internationalisering van groot belang. Ook zijn wij van mening dat de (informatie)voorzieningen 

voor internationale studenten en (informatie)voorzieningen over studeren in het buitenland 

beter kan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van meerdere 

                                                           
3 Folia, opgehaald van http://www.folia.nl/actueel/104636/uva-ontvangt-18-procent-meer-eerstejaars 
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evenementen en/of bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen en het vertalen van belangrijke 

documenten voor internationale studenten, zoals de OER.  

Diversiteit 

Kwalitatief goed onderwijs staat voor de FSR FMG op nummer één. Om het maximale uit het 

onderwijs te halen, is het niet alleen belangrijk dat er goede docenten, een breed aanbod aan 

faciliteiten en voldoende doorgroeimogelijkheden zijn, maar is het ook belangrijk dat al deze 

aspecten in een diverse setting plaatsvinden. Om deze diverse setting te kunnen creëren, is het 

aantrekken van een diverse gemeenschap van zowel docenten, studenten als ondersteunend 

personeel belangrijk. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om onderdeel uit te kunnen maken 

van de Universiteit van Amsterdam. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, 

maar zorgt er ook voor dat de maatschappelijke functie van de Universiteit van Amsterdam 

wordt gewaarborgd. Op een diverse universiteit kunnen de verschillende perspectieven van 

studenten elkaar verrijken en zo kunnen de studenten nog meer halen uit hun studententijd.   

Schakeltrajecten 

Voor de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs is het belangrijk dat er goede en 

voldoende schakeltrajecten zijn. Schakeltrajecten zijn zowel van belang voor hbo-studenten, wo-

studenten als herintreders in het wetenschappelijk onderwijs. De afgelopen jaren staan 

schakeltrajecten helaas onder druk door een gebrek aan bekostiging door de overheid.  

In het verlengde van het afgelopen jaar wil de studentenraad zich ook dit jaar vol inzetten om 

schakeltrajecten op een goede manier te behouden binnen onze faculteit. Enerzijds betekent dit 

optrekken met andere betrokken partijen, zowel binnen als buiten de faculteit, om toch de 

benodigde financiering te verkrijgen vanuit de overheid voor schakeltrajecten. Anderzijds 

betekent dit het kijken naar mogelijke alternatieven binnen de faculteit/opleidingen.  

Student-assistent 

Student-assistent is een nieuw opgezet dossier. Het komt vaak voor dat docenten studenten 

persoonlijk benaderen voor een baantje als student-assistent. Het doel van de FSR FMG is om 

deze procedure meer transparant te maken, middels openbare vacatures. Hiermee krijgt 

iedereen een gelijke kans om student-assistent te worden. 
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Toegankelijkheid van het Onderwijs 

Bindend-studieadvies 

Het Bindend Studieadvies (BSA) is voor elke eerstejaars student erg spannend, het betreft 

namelijk de beslissing van de universiteit over de voortgang van je opleiding. Wie niet genoeg 

punten behaalt, krijgt een negatief advies en mag de opleiding niet voortzetten. De FSR FMG zal 

de ontwikkelingen op het gebied van BSA nauwlettend in de gaten houden 

 

Flexstuderen 

In december 2015 schreven diverse personen, waaronder de rector magnificus Dymph van den 

Boom, een opinieartikel in de Volkskrant4. Hierin maken zij zich hard voor ‘flexibel studeren’. In 

het artikel pleiten zij voor “[een] financiering niet langer wordt berekend op basis van een 

volledig studiejaar, maar per vak dat de student volgt.” 

Aangezien komend jaar de eerste pilot flexstuderen wordt gelanceerd aan de UvA, probeert de 

FSR FMG de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten te houden. De kwaliteit van 

het onderwijs mag niet in het geding komen door de invoering van dit systeem. Hoewel wij 

toegankelijkheid van het onderwijs ook ontzettend belangrijk vinden. Voor studenten die door 

het hebben van een bedrijf minder tijd hebben om te studeren, moet ook een 

passende/geschikte manier van studeren gevonden worden. Om een oordeel te kunnen vellen 

over deze nieuwe manier van onderwijsinrichting zijn wij afhankelijk van organen die dichter bij 

de opleidingen staan, zoals de OC’s. De raad is daarom erg blij met zijn plek in de werkgroep 

flexstuderen, waarin wij zowel de belangen van opleiding specifieke organen als andere 

facultaire studentenraden zullen vertegenwoordigen.   

 

Doorstoommasters-en-mastereisen 

Door een nieuwe wet die in 2014 van kracht is gegaan hoeft er in het hele land nog maar één 

(doorstroom)master te zijn waar je binnen kan komen met alleen een bachelordiploma, in plaats 

van één master per bacheloropleiding. Dit heeft geleid tot een landelijke trend waarbij er 

ingangseisen voor een master worden gesteld zonder goede argumentatie, omdat 

masteropleidingen bang zijn om het afvoerputje te worden. Ook aan de Faculteit der 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen zien we deze trend van selectie. Op deze manier 

vinden wij dat een bachelordiploma in waarde daalt, het zelfselectie in de hand werkt en zo 

problematisch is voor de toegankelijkheid van het onderwijs. De raad is van plan om goed in 

gesprek te gaan met alle belanghebbenden om te kijken naar de redenatie en mogelijke 

compromissen en/of oplossingen.  

 
 
 
 
 

                                                           
4 Volkskrant, opgehaald van: http://www.volkskrant.nl/opinie/stel-dromen-centraal-niet-de-
financiering~a4206073/ 



 

 
17 

Nawoord 

Wij, de FSR FMG ’16-’17, willen u hartelijk danken voor het lezen van ons beleidsplan.  
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Contactgegevens 

Algemeen     fmg@studentenraad.nl  

Aldert van Dam      aldert.fsr.fmg@gmail.com 

Jorrit Kruithof     jorrit.fsr.fmg@gmail.com 

Dora Weijers     dora.fsr.fmg@gmail.com 

Eva Verschuur     eva.verschuur.fsr.fmg@gmail.com 

Sacha Palies     sacha.fsr.fmg@gmail.com 

Sam Selling     sam.fsr.fmg@gmail.com 

Dirkje Schoon     dirkje.fsr.fmg@gmail.com 

Sophie van Gentevoort     sophie.fsr.fmg@gmail.com 

Isene Boudrie     isene.fsr.fmg@gmail.com 

Ilvy van der Steen     ilvy.fsr.fmg@gmail.com 

Farah Ouazizi     farah.fsr.fmg@gmail.com 

Bing Gagliardi     bing.fsr.fmg@gmail.com 
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