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Geachte decaan, beste Hans, 
 

Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
(FSR FMG) ‘16-’17 u een ongevraagd advies toekomen aangaande het onderwerp UvA ASPIRE. 
UvA ASPIRE is een bottom-up begeleidingsprogramma, opgezet door de faculteiten FdR, FNWI, 
FGw en FMG, voor vluchtelingen en statushouders. Het doel van UvA ASPIRE is om 
vluchtelingen en statushouders te helpen met de transitie naar de Nederlandse academische 
gemeenschap. Als FSR FMG ‘16-’17 achten wij het van belang dat onze faculteit een actieve en 
zichtbare bijdrage levert aan dit programma.                                                                              
  

Naar aanleiding van meerdere gesprekken met de initiatiefnemers van UvA ASPIRE 
kwamen er concrete verbeterpunten, voor onze faculteit in het bijzonder, naar voren die de FSR 
FMG ‘16-’17 graag wil aankaarten bij de decaan. Daarbij is de FSR FMG ‘16-’17 van mening dat 
het mogelijk is om structurele oplossingen te bieden voor de genoemde knelpunten. De FSR 
FMG ‘16-’17 heeft daarom alvast nagedacht over eventuele oplossingen. Hieronder volgen de 
genoemde punten met eventuele oplossingen. 

  
(On)zichtbaarheid van UvA ASPIRE aan de FMG 
De initiatiefnemers van UvA ASPIRE hebben meerdere malen hun zorgen geuit over de 
onzichtbaarheid van hun programma aan onze faculteit. UvA ASPIRE wordt niet gepromoot, 
waardoor veel studenten geen weet hebben van het programma. Vooral met het oog op de 
aankomende matchingsdagen en events zouden de initiatiefnemers graag willen dat UvA 
ASPIRE gepromoot wordt onder studenten. De FSR FMG ‘16-’17 acht het van essentieel belang 
dat studenten op de hoogte zijn van het bestaan van UvA ASPIRE. UvA ASPIRE is namelijk bij 
veel van de activiteiten en initiatieven die het organiseert afhankelijk van de medewerking en 
input van studenten. Zo werkt UvA ASPIRE met zogenaamde buddy-systems, waarbij 
vluchtelingen en statushouders gekoppeld worden aan studenten. De FSR FMG ‘16-’17 acht het 
dan ook van groot belang dat het faculteitsbureau verantwoordelijkheid neemt in het promoten 
van UvA ASPIRE, en de promotie hiervan eventueel opneemt in de werkgroep 
informatievoorzieningen om een passend promotieschema te maken met de verschillende 
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betrokken actoren in de werkgroep. 
  
Een betere afstemming tussen UvA ASPIRE en het Admissions Office 
Naast het bovengenoemde knelpunt over de onzichtbaarheid van UvA ASPIRE onder studenten, 
is de FSR FMG ‘16-’17 van mening dat de afstemming tussen UvA ASPIRE en het Admissions 
Office de nodige aandacht verdient. Het Admissions Office coördineert de toelatingsaanvragen 
voor zowel bachelor- als masteropleidingen. Uit het gesprek met de initiatiefnemers van UvA 
ASPIRE blijkt dat het Admissions Office van de FMG onvoldoende op de hoogte is van het UvA 
ASPIRE programma. Dit resulteert naar onze mening in het onterecht afwijzen van 
geïnteresseerde vluchtelingen en statushouders, terwijl het gehele programma van UvA ASPIRE 
juist gebaseerd is op het selecteren van toelaatbare vluchtelingen en statushouders. Een 
verwijzing van het Admissions Office naar UvA ASPIRE zou daarom alleen al voldoende moeten 
zijn en neemt extra werk uit handen van het Admissions Office. Het lijkt de FSR FMG ‘16-’17 dus 
raadzaam als het Admissions Office een protocol implementeert waarbij de verwijzing van 
vluchtelingen en statushouders naar UvA ASPIRE is ingebed. Verder lijkt het de FSR FMG ‘16-’17 
goed als de FMG lering trekt uit procedures van andere universiteiten. Bij de universiteit van 
Maastricht is het namelijk zo dat ze bij hun Admissions Office één iemand hebben aangewezen 
die zich  uitsluitend bezighoudt met de aanvragen van vluchtelingen en statushouders. Dit zou 
ook op de FMG kunnen werken, waarbij het aan onze faculteit nog minder werk zal vergen 
aangezien de desbetreffende persoon enkel de aanvragen hoeft door te sturen naar UvA 
ASPIRE. De FSR FMG ‘16-’17 acht het raadzaam dat er binnen het Admissions Office één 
contactpersoon wordt aangewezen die hierover gaat, zodat de lijntjes met UvA ASPIRE kort 
gehouden kunnen worden. 
  
Remedial program voor high potentials 
In eerste instantie is UvA ASPIRE gericht op toelaatbare vluchtelingen en statushouders. UvA 
ASPIRE merkt echter op dat er ook zogenaamde high potentials tussen de niet-toelaatbare 
vluchtelingen en statushouders zijn. Deze high potentials hebben wel een academisch 
denkniveau, maar voldoen niet aan de gestelde toelatingseisen. Om ook deze mensen een kans 
te bieden binnen onze universiteit zijn ze bij de FGw begonnen met remedial programs, waarbij 
de high potentials een half jaar voor het begin van het academische jaar de kans wordt geboden 
om zich voor te bereiden op het studeren aan een academische instelling, zoals de UvA. Deze 
remedial programs worden door UvA ASPIRE verzorgd. Ook de FEB is bezig om te kijken wat zij 
kunnen betekenen voor de high potentials. De FSR FMG ‘16-’17 wil de decaan daarom vragen of 
de FMG zich ook committeert, met inachtneming van dit programma, tot het bieden van extra 
ondersteuning aan high potentials. 
  
Voortbestaan financiering van UvA ASPIRE 
UvA ASPIRE is vorig jaar begonnen als een pilot en is wegens succes nog een jaar verlengd. De 
angst is echter dat de financiering op een gegeven moment wordt stopgezet, wat zou betekenen 
dat het voor vluchtelingen en statushouders moeilijker wordt om aanspraak te maken op een 
plek binnen de universiteit. Dit zou ervoor zorgen dat de universiteit niet meer voor iedereen 
toegankelijk is. De FSR FMG ‘16-’17 betreurt deze gedachte ten zeerste. De FSR FMG ‘16-’17 
begrijpt dat de decaan niet verantwoordelijk is voor de financiering van UvA ASPIRE, maar wil 
de decaan wel vragen om deze zorg aan te kaarten bij het CBO. 
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De FSR FMG ‘16-’17 ziet graag dat de decaan: 

-        UvA ASPIRE, via het faculteitsbureau, onder studenten promoot. 
-      Zorg draagt dat het Admissions Office beter wordt afgestemd op UvA ASPIRE, waarbij 

er één contactpersoon wordt aangewezen die de aanvragen van vluchtelingen en 
statushouders doorstuurt naar UvA ASPIRE. 

-   Zich committeert tot het bieden van extra ondersteuning aan high potentials, met 
inachtneming van het zogenaamde remedial program. 

-        De financiering rondom UvA ASPIRE aankaart bij het CBO. 
  
 
Gaarne tot nadere toelichting bereid.   
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Aldert van Dam 
Voorzitter 

~ 


