
Resultaten Enquête “Informatievoorzieningen” 
Wij hebben deze enquête uitgedeeld onder de acht studieverenigingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Zij 
staan het dichtst bij de studenten en hebben vaak het meeste weet van problemen waartegen eerstejaars en ouderejaars aan lopen. Hieronder 
staan de vragen en antwoorden die zij hebben ingevuld bij de enquêtevragen. In de enquête kwam ook veel informatie naar voren die niet 
direct gaan over Informatievoorzieningen. Deze informatie hebben wij niet in het advies gebruikt, maar gaan wij zeker bij een andere 
gelegenheid gebruiken. 
 

Vragen:  

1. Blackboard 

2. UvA-site & de website van je specifieke opleiding 

3. Evenementen die op en/of door de UvA in zijn algemeen worden georganiseerd (bijvoorbeeld Career Events of Docent van het Jaar) 

4. Gebeurtenissen rondom de UvA en haar campussen (zoals verbouwingen en wegversperringen) 

5. Bibliotheken van de UvA 

6. Diensten die de UvA aanbiedt (bijvoorbeeld spreekuren voor laptop-problemen of cursussen voor het schrijven van essays) 

7. Diensten die worden aangeboden door CREA en het USC (bijvoorbeeld cursussen, evenementen of mogelijkheden tot sport) 

8. Algemene informatie over opleidingen en vakken (bijvoorbeeld voor scholieren 

9. Informatie over vakaanmelden 

10. Boeken bestellen buiten studieverenigingen om (zijn boeken makkelijk te bestellen voor niet-leden?) 

11. Informatie over roosters 

12. Informatie omtrent de mogelijkheid tot het doen van (extra) keuzevakken in het tweede en derde jaar 

13. Informatie omtrent studeren in het buitenland 

14. Informatie omtrent Honours- en Talentprogramma’s  

15. Informatie omtrent het lopen van stages 

16. Het participeren aan extra-curriculaire activiteiten op de universiteit zoals o.a. bestuur studieverenigingen, studentenraad, studentenpolitiek, 

studentassistenten, OC-studentleden, studentassessoren, etc. 

17. Het contact met studieadviseurs, docenten, Examencommissies, Opleidingscommissies en ander ondersteunend academisch personeel 

18. Huisvesting: is alles goed bereikbaar? Welke organen en instanties zijn niet goed genoeg bereikbaar? 

19. Overige op- of aanmerkingen 

20. Heb je vragen aan ons? 

 

 
 
Antwoorden 

● De antwoorden op de vragen staan op nummerieke volgorde (van 1 tot 20) en zijn beantwoord door de besturen van de acht 
studieverenigingen.  

● De studieverenigingen hebben bij bijna elk antwoord een cijfer gegeven en deze vaak verder toegelicht. 
 

 Politicologie Sociologie Antropologie Com. 
wetenschappen 

SGPL POWL Psychologie ASW 

1 7 - is prima. 
Behalve het 
design is er 
voor mijn 
gevoel weinig 
aan 
veranderd, 
maar dat is 
maar goed 
ook want ben 
er na 3 jaar 
eindelijk aan 
gewend. 

8 - na de restylen 
is het zeer 
overzichtelijk. 

6 - vernieuwde 
versie is beter, 
staat nog wel veel 
op waar je veelal 
niet naar kijkt. 

Prima. 8 - verbeterde lay-
out, ook fijne 
mobiele website. 
maar er zijn veel 
dingen op BB die je 
nooit gebruikt. 

6 - redelijk. 7- Alle relevante 
informatie is wel te 
vinden, alleen is de 
structuur soms 
nogal onlogisch. 

ja, goed. Het staat 
er wel 
overzichtelijk bij. 

2 6/7 - 
onduidelijk 
wat je waar 
kan vinden & 
zoekfunctie is 
matig en het 
is lastig aan 
de info te 
komen die je 
zoekt. 

6 - weet nooit of 
je naar de 
studiegids of SIS 
of gewoon 
sociologie site 
moet gaan voor 
bepaalde info. 

7 - prima. Prima. Prima maar 
onoverzichtelijk. 
Veel te veel 
subkopjes. 

4 - heel 
onduidelijk, 
niet 
overzichteli
jk, ook 
zoekfunctie 
werkt niet 
duidelijk. 

5- De UvA website 
is op zich redelijk 
overzichtelijk, maar 
de site van 
Psychologie is 
totaal onbekend bij 
de studenten. 

De site van de 
ASW zou wel wat 
vernieuwing 
kunnen gebruiken! 
:) Misschien iets 
meer vertellen over 
ervaringen van 
studenten + de 
profielen van 
recente docenten. 

3 onduidelijk, 4,5 - op facebook 6 - promotie kan weet er te weinig Nog nooit iets van 7 Vanuit onze Dit mag meer 



gaat vaak 
langs me 
heen.  
7 - duidelijk 
maar niet 
altijd op de 
hoogte van 
alles, 
misschien 
werken met 
een agenda 
en die 
verspreiden 
bij studenten. 

wel duidelijk, niet 
op andere 
platforms. 

wellicht wat beter. van af om een 
uitspraak te maken. 

meegekregen. 
DOcent van het jaar 
is leuk, maar als je 
de genomineerde 
docent niet kent 
dan heb je er niks 
aan. 

opleiding gebeurt 
dit naar ons idee 
niet, dus kunnen we 
hier ook geen cijfer 
voor geven. 

gepromoot worden! 
De talloze mails 
worden niet meer 
gelezen, dus dit 
kan ook anders 
gepromoot worden. 

4 5 -wordt niks 
over 
gecommunic
eerd, elke 
dag weer de 
vraag wat er 
nu weer 
afgezet is. 

3 - opeens kan je 
ergens niet meer 
doorheen lopen. 

5 - oude ingang 
op de begane 
grond bij de 
collegezalen zou 
tot opening 
nieuwe ingang 
open mogen. 

3, het is heel 
storend dat je merkt 
dat je les hebt op 
een complex dat 
nog niet af is. Soms 
is het lawaai 
storend, op andere 
momenten het 
moeten omlopen 
door versperringen 
ook storend. 

Heel irritant. Het 
duurt te lang. Maar 
informatie is wel 
goed hierover. 

5 - lastig 
om info 
over te 
vinden. 

6- Wij kunnen 
begrip opbrengen 
voor het feit dat de 
verbouwingen 
logistieke 
problemen 
opleveren, maar 
zijn van mening dat 
hier wel meer 
rekening gehouden 
kan worden met bv 
fietsplekken. 

Vervelend, maar 
moet nu eenmaal 
gebeuren. Het 
wordt wel 
duidelijker 
gecommuniceerd. 

5 te weinig 
studieplekke
n 

7 - wel duidelijk. 4 - te weinig 
studieplekken. 

4, te weinig 
studieplekken 
tijdens 
tentamenperioden. 

Te druk, Veel te 
weinig ruimte, echt 
abnormaal. 

7 7 TE WEINIG 
STUDIEPLEKKEN!
! 

6 bij onze 
afdeling is dit 
redelijk goed 
geregeld. 
3 - was ik niet 
van op de 
hoogte. 

1 - bestaan die?! 6 - nog geen 
gebruik van 
gemaakt, wellicht 
meer 
informatieverstrek
king hierover. 

nog geen gebruik 
van gemaakt. 

studenten weten 
soms niet van het 
bestaan. 

crea is 
duidelijk, 
maar als 
het ook 
vanuit de 
UvA wordt 
georganise
erd weet ik 
er meestal 
niet vanaf 
(CREA:9, 
UvA:5). 

5- wij waren hier 
niet van op de 
hoogte 

Goed dat dit wordt 
aangeboden. De 
essaycursussen 
zijn echter niet 
persoonsgericht & 
specifiek genoeg. 
Het gaat vaak over 
problemen die veel 
mensen hebben, 
maar er wordt te 
weinig persoonlijke 
aandacht geven. 

7 7 /8- 
duidelijk. 

9 7 - voor zover ik 
weet prima. 

Het cursusaanbod 
ziet er goed uit, 
waardoor ik wellicht 
iets wil volgen. 

leuke verbreding, 
die moet een 
universiteit 
aanbieden. 

9 9- wij zijn hier erg 
tevreden over. 

Leuk!! We denken 
dat dit veel 
toevoegt aan het 
studentenleven. 
Ga dus hier vooral 
mee door!! 

8 5 - 
onduidelijk. 
8 -duidelijk. 

7 7 - prima. 8, prima. goed. Duidelijk op 
de website plus 
verspreidt door het 
hele jaar. 

7 8 Het is ons niet 
duidelijk waar we 
specifieke 
informatie per vak 
kunnen vinden 
(zonder dat je 
ergens voor moet 
inloggen). Voor 
scholieren kan dit 
dus duidelijker 
aangegeven 
worden. 

9 6 - deadlines 
en hoe het 
werkt is 
duidelijk, 
maar 
herinschrijvin
g niet. 

9 - goed op tijd, 
duidelijk. 

5 - kan duidelijker 
aangegeven 
worden, zeker 
voor nieuwe 
studenten. 

8, prima. Voor eerstejaars 
vaak onduidelijk. 
Irritant dat je soms 
een megalange 
wachttijd hebt. Voor 
eerstejaars niet 
duidelijk welke 
vakken ze moeten 
doen. 

7 4- dit is een punt 
wat vaak misgaat. 
Het aanmelden 
voor verplichte 
keuzevakken 
binnen de opleiding 
gaat nog wel goed, 
maar voor 
keuzevakken is dit 
vrij ingewikkeld en 
vereist het 
belangrijk wat 
onderzoek. 

Dit is altijd veel 
gedoe en levert 
stress op bij veel 
studenten. 

10 nee, 
onduidelijk. 

4 - maar weinig 
mensen hebben 

4 - kan beter 
aangegeven 

8, prima. Geen mening. 6 wordt weinig 
gedaan maar kan 

ja, via Athenaeum! 
of via bol.com. 



hiermee te 
maken. 

worden hoe het 
werkt, want nog 
veel 
onduidelijkheid bij 
studenten. 

wel gewoon bij 
Athenaeum alleen 
dan zonder korting. 

11 7 - duidelijk, 
prima. 

7 - rooster is 
duidelijk maar 
soms klopt het 
niet, fijn dat we 
van het hele jaar 
weten. 

6 - prima. 8, prima. goed. 7 9- de roostersite is 
duidelijk en werd 
goed uitgelegd 
tijdens de 
introductiedag. 

wel oke. Soms is 
het wel moeilijk om 
te zien in welke 
groep je zit omdat 
je dan eerst bij SIS 
moet kijken. 

12 4/6 - niet veel 
info. 

5,5 5 - nog 
onduidelijk. 

8, Vanuit mijn 
opleiding wordt daar 
veel aandacht aan 
besteed via 
workshops etc. 

Moet beter. Niet 
alle studieadviseurs 
weten alles. 
Studenten weten 
niks over IIS 
vakken. Gering 
aantal mensen 
doen het. Kan 
bijvoorbeeld 
verwijzen binnen 
vakken naar 
onderwerpen. 

6 5- zie punt 9. Dit gaat goed. Als 
je vragen hebt, kun 
je altijd terecht bij 
de studieadviseur. 

13 4/5 8 5 8, zie antwoord op 
vraag 12. 

Goed. Veel 
voorlichting 
gedurende het jaar 

5, hier 
moet je 
vooral zelf 
achteraan 
gaan. 

8 Dit wordt wel 
genoemd, maar 
niet echt 
aangemoedigd. Op 
dit moment moet je 
alles zelf regelen 
als je in het 
buitenland wil 
studeren. De 
promotie zou beter 
kunnen en ook de 
houding tegenover 
studenten die 
willen studeren in 
het buitenland. 

14 1 /5 
(onvoldoende
) - ik doe zelf 
honours 
maar wordt 
door 
technische 
foutens 
steeds buit 
de 
informatiestro
om 
gehouden. 

6 5 8, zie antwoord 
vraag 12. 

Goed. Vakken 
komen soms wat 
laat op de site. 
Verder is het niet 
heel makkelijk te 
vinden, net als IIS 
vakken. En je weet 
niet of het past bij je 
voorkennis. 

6 7- in het eerste jaar 
wordt hier wel veel 
over verteld maar 
later niet meer. 

Goed geregeld! 

15 1/ 5, 
onduidelijk. 

1 -geen info. 4 7, bij stages had ik 
wel wat meer 
begeleiding willen 
hebben. 

Te weinig aandacht 
voor. 

6, ook zelf 
achteraan 
gaan. 

Hebben wij helaas 
geen ervaring mee 
maar wij proberen 
wel een 
verbindingsrol hierin 
te vervullen tussen 
studenten en 
bedrijven. We 
weten echter niet 
hoe de UvA dit 
doet. 

Hierbij geldt 
hetzelfde als bij 
punt 13. Je moet 
hier erg veel voor 
doen. Dit zou nog 
meer 
aangemoedigd 
kunnen worden. 

16 3/ 7, als je 
het zelf 
uitvindt is het 
wel te 
vinden. 

3 - over sommige 
dingen weten we 
helemaal niets. 

5 9, de vereniging 
wordt altijd 
genoemd en 
betrokken door de 
opleiding. 

Dit moet veel meer 
gepromoot worden, 
Bijvoorbeeld 6 EC 
per bestuursfunctie 
van 1 jaar. 

6 7- Er wordt veel 
voor gepromoot 
maar het verschil 
tussen de 
verschillende 
studentenorganen 
is voor veel mensen 
niet duidelijk. 

Vanuit de opleiding 
komt hier weinig 
info vandaan. De 
meeste info komt 
vanuit deze 
verenigingen/raden
/etc. zelf. 

17 3/ 7, moet je 
zelf 
achteraan 
gaan, dan 
weet je het. 

7 5 8, prima. Examencommissie 
is stroef. Ze 
antwoorden 
langzaam. 
Studieadviseurs is 

8 8- zijn wij tevreden 
over. 

Het bestuur heeft 
goed contact met 
de studieadviseurs, 
de docenten, en de 
genoemde 



goed. DOcenten 
doen soms 
afstandelijk door 
studentassistenten. 

commissies. Voor 
studenten is dit wel 
wat anders. Ze 
kijken vaak tegen 
deze commissies 
en instituten op, 
maar het is 
meestal gewoon 
een samenwerking 
met gelijkwaardige 
mensen. 

18 3 - Common 
Room is 
weggestopt, 
afdeling & 
studenten 
komen elkaar 
nooit tegen. 

5 - veel bureau’s 
kan je niet 
vinden, handicap 
ingang weer als 
normale ingang 
zou ook fijn zijn. 

5 - bureaucratie. 8, prima Studieverenigingen 
zitten weggestopt. 
Studieadviseurs los 
van studenten? 

7 7- veel studenten 
hebben moeite met 
de indeling van 
gebouw G en 
verdwalen nog wel 
eens maar dit is 
een kwestie van het 
gebouw kennen. De 
vuilnisbakken zijn 
echter te weinig en 
onzichtbaar 
aanwezig! 

Het verschil tussen 
studentservicedesk 
en educational 
desk worden vaak 
door elkaar 
gehaald en 
onderscheid is 
onduidelijk. Ook 
waar alle docenten 
zitten is vaak 
onduidelijk. 
Misschien per 
verdieping een 
overzicht met de 
lokalen waar de 
docenten zitten. 

19 - SIS: heel erg old 
school, 
vakaanmelden 
loopt altijd vast 
maar wel 
moderne site. De 
SIS, waar cijfers 
staan, is lelijk en 
onoverzichtelijk. 

veel te weinig 
studieplekken! 

- nee nee Wij zijn van mening 
dat de opleiding 
Psychologie veel 
baat zou hebben bij 
een eigen Common 
Room. Het hoeft 
niet zo uitgebreid 
als in gebouw b/c 
maar wij hebben er 
wel last van dat 
onze 
bestuurskamer 
zowel dienst doet 
als werkkamer als 
als 
gezelligheidskamer. 

NEE :) 

20 - -  - - Worden we nog 
verder op de 
hoogte gehouden?  

- Welke kwesties 
kunnen we het best 
opnemen met de 
FSR en welke 
kunnen het beste 
binnen de opleiding 
bespreken? 

NEE :) 

 
 
 


