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Geachte decaan, beste Hans 
 
 Bij deze doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) 
’16-‘17 u het gevraagde advies toekomen omtrent de Blended Learning strategie FMG. In deze brief zal de FSR 
FMG ‘16-’17 zich uitspreken over de concept strategie zoals deze ons is voorgelegd. Voordat de raad 
inhoudelijk ingaat op de strategie, wil hij iets zeggen over het proces. De raad heeft het als prettig ervaren dat 
zijn punten van kritiek in het proces zijn meegenomen en meegewogen tijdens het tot stand komen van de 
strategie. Hiervoor danken wij in het bijzonder Richard van der Wurff. Daarnaast willen wij de decaan 
bedanken dat hij de raad een adviesverzoek stuurt omtrent de Blended Learning strategie FMG. Dit blijkt, 
gekeken naar andere faculteiten, helaas eerder uitzondering dan regel te zijn. 
 De FSR FMG ‘16-’17 is redelijk tevreden met de strategie. In veel van de punten zoals die nu 
geformuleerd zijn, kan de raad zich grotendeels vinden. Desalniettemin zijn er nog enkele punten die naar ons 
inzicht verbeterd kunnen worden. Dit betreffen de volgende vier punten: de didactische adviseurs, 
studentperspectief, ondersteuning en professionalisering ICTO, en monitoring. Voordat deze punten uiteen 
worden gezet stelt de raad voorop dat, net zoals de strategie dat stelt, “onderwijskundige overwegingen (...) 
leidend moeten zijn” en dat deze keuzes met name liggen bij “docenten als de inhoudelijke experts en in 
toenemende mate ook als onderwijskundig onderlegde professionals”1. Blended Learning projecten dienen, naar 
onze mening en passend binnen de visie van de strategie, in samenspraak met docenten tot stand te komen. De 
raad acht het dan ook van groot belang dat de docent hier absolute zeggenschap in behoudt. Vanzelfsprekend 
wordt de stem van de student ook van groot belang gezien. 
 
Didactische adviseurs 
Het eerste punt betreft de didactische adviseurs. De raad vindt het belangrijk dat een didactisch advies niet van 
bovenaf wordt opgelegd. Dus mochten deze didactische adviseurs van binnen de UvA komen, dan zou de FSR 
FMG ‘16-’17 de decaan graag willen vragen dat hij erop toeziet dat de functie van de betreffende persoon gelijk 
is aan de functie van de docent; de belanghebbenden (docenten en didactische adviseurs) dienen op gelijke 
voet in het proces te treden. De docent moet ten allen tijde de mogelijkheid hebben om het advies van de 
didactische adviseurs naast zich neer te leggen, wanneer de docent hier reden toe ziet, en zich niet gedwongen 
voelen te schikken om zo gehoor te geven aan de streefpercentages. De raad heeft er vertrouwen in dat dit met 
alle belanghebbenden blijvend gecommuniceerd wordt en alle input weloverwogen wordt behandeld.  
 
Studentperspectief 
Het tweede punt doelt op het studentperspectief. Het delen van best practices acht de raad van groot belang. 
                                                
1 Citaat uit de inleiding van de Blended Learning strategie FMG pagina 1 
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Ook studenten zouden betrokken moeten worden bij het delen van ervaringen om te kijken of en hoe Blended 
Learning initiatieven werken. Docenten zouden zo niet alleen van elkaar kunnen leren, maar ook van 
studenten. Studenten zijn immers de eindgebruikers. Daarnaast is de FSR FMG ‘16-’17 van mening dat reflectie 
een belangrijk punt is. Continu reflecteren, waarbij de student ervaringen worden meegewogen, is daarbij van 
groot belang. De raad zou graag zien dat de ervaringen van studenten worden meegenomen in besluiten 
omtrent onderwijskundige veranderingen betreffende Blended Learning. Hierbij kan gedacht worden aan het 
aangaan van gesprekken tussen studenten en docenten, middels paneldiscussies, omtrent nieuwe vormen van 
Blended Learning in het onderwijs. Momenteel bestaan er al kwantitatieve meetinstrumenten zoals UvA Q, 
waarmee kan worden gekeken of bepaalde onderdelen van vakken beter scoren dan in de voorgaande jaren. 
Echter, om goed te weten of nieuwe vormen van Blended Learning door studenten worden gewaardeerd, zijn 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden nodig. De raad acht het dan ook van belang dat beide methoden 
gebruikt worden. 

Daarnaast is het belangrijk om naar studenten te communiceren wat van hen wordt verwacht in 
termen van hardware, software en vaardigheden. Een student hoort dit te weten voordat hij/zij aan de UvA wil 
gaan studeren. Daarom vindt de raad dat dit ten alle tijden gefaciliteerd dient te worden, zodat het voor 
studenten duidelijk is wat er van hen gevraagd wordt. 
 
Technische ondersteuning 
Het derde punt betreft de technische ondersteuning en het daarop aansluitende didactische advies voor 
docenten. Deze ondersteuning en advisering wordt als zeer belangrijk beschouwd door de raad. De raad is 
positief over het tweede punt onder ‘Monitoring’2: “een handzame (didactische en technische) handreiking die 
beschikbaar wordt gesteld en duidelijke vastlegging van welke ondersteuning docenten kunnen verwachten voor 
bepaalde tools.” Echter is de raad van mening dat deze ondersteuning uitgebreid moet worden. De raad zou 
graag zien dat docenten basistrainingen krijgen aangeboden en dat hier uren voor worden vrijgemaakt. Tevens 
is de raad betrokken geweest bij het aanbestedingsproces van Canvas. Hieruit kan worden opgemerkt dat 
Canvas een steile leercurve heeft. Een assistant professor medische informatiekunde op het AMC maakt nu al 
gebruik van een gratis Canvas versie. Zij is zeer enthousiast over Canvas, maar benadrukt dat het meer dan 150 
uur kost om Canvas echt goed te doorgronden. Voor goede implementatie van Blended Learning zijn dus a) 
extra uren nodig voor docenten en b) handleidingen en -boeken nodig waar extra uitleg in staat over hoe 
digitale toetsen kunnen worden gemaakt en afgenomen. Daarnaast verdient de professionalisering van de ICTO 
ook de nodige aandacht. Behalve docenten zullen ook de ICTO-medewerkers zich verder moeten ontwikkelen 
om docent-initiatieven optimaal te kunnen blijven ondersteunen. 
 
Monitoring 
Het laatste punt wat de FSR FMG ‘16-’17 graag wil benadrukken, en waar hij tevens verandering in zou willen 
zien, zijn de indicatoren 1 en 5 onder ‘monitoring’. Punt 1 betreft nu: “De lokale ICTO- en didactische adviseurs 
adviseren elk jaar docenten van 5% van het totale aantal modulen over het didactische ontwerp van hun cursus, 
inclusief de mogelijke inzet van digitale tools3.” Graag ziet de raad dat dit punt anders geformuleerd wordt, 
namelijk: “De lokale ICTO- en didactische adviseurs adviseren vrijblijvend elk jaar docenten docenten van 5% van 
het totale aantal modulen over het didactische ontwerp van hun cursus, inclusief de mogelijke inzet van digitale 
tools.” 
 Ook het vijfde punt ziet de raad graag anders. Huidig punt betreft: “Twee jaar na de introductie van de 
nieuwe digitale leeromgeving wordt in 30% van het aantal cursussen Canvas weloverwogen gebruikt. Na vijf jaar 
is dit percentage gestegen tot 50%4.” De FSR FMG ‘16-’17 is van mening dat de opleidingen van de FMG 
verschillen qua gebruik, ontwikkelingen en methoden omtrent Blended Learning. Daarom acht de raad het van 
belang dat er geen FMG brede percentages worden opgelegd. Door daar een (vast) percentage aan te binden, 
wordt opleidingen niet de ruimte geboden zich onafhankelijk van het Blended Learning proces te ontwikkelen. 
                                                
2 Punt 2 onder het kopje ‘monitoring in de Blended Learning strategie FMG pagina 4 
3 Punt 1 onder het kopje ‘monitoring’ in de Blended Learning strategie FMG pagina 4 
4 Punt 5 onder het kopje ‘monitoring’ in de Blended Learning strategie FMG pagina 5 
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Bovendien vindt de raad een stijging na vijf jaar een oplegging aan docenten. Een stijging brengt namelijk niet 
per se verbetering met zich mee. Wanneer de discussie vrijblijvend is, lijkt een streefpercentage, zoals 
bovengenoemd, daarmee niet in lijn te staan. Tevens is het niet duidelijk of dit een FMG breed percentage is of 
dat dit per opleiding/domein geldt. Didactische adviseurs en docenten kunnen altijd zelf bepalen of zij hier 
behoefte aan hebben, daar horen zulke FMG brede streefgetallen dus niet bij. Dit is niet de visie die achter 
Blended Learning schuilt, namelijk dat Blended Learning een middel is en geen doel op zich. De FSR FMG ‘16-
’17 ziet daarom graag punt 5 als volgt aangepast: “Twee jaar na de introductie van de nieuwe digitale 
leeromgeving wordt Canvas, voor een nader te bepalen percentage van het aantal cursussen, afhankelijk per 
opleiding, weloverwogen gebruikt.” 
 
De FSR FMG ‘16-’17 ziet dus graag: 
 

- dat de functie van de didactische adviseur en de docent gelijk is.  
- dat het studentperspectief wordt meegenomen in de best practices. 
- dat docenten doorlopend reflecteren op de Blended Learning projecten die zij uitvoeren en de best 

practices hiervan met elkaar delen 
- dat bij de reflectie op Blended Learning zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden 

gebruikt, waarbij bij Kwalitatieve reflectiemethoden aan paneldiscussies tussen docenten en 
studenten gedacht kan worden. 

- dat docenten extra uren krijgen voor (basis)trainingen. 
- dat docenten handleidingen en -boeken tot hun beschikking krijgen waarin verschillende Blended 

Learning methodes worden uitgelegd. 
- dat studenten, voordat zij beginnen met studeren, worden geïnformeerd over de hardware en 

software die gebruikt wordt op de UvA, de vaardigheden die daarbij van hen worden verwacht, en de 
bijkomende kosten voor de student. 

- dat punt 1 onder monitoring wordt aangepast naar: “De lokale ICTO- en didactische adviseurs adviseren 
vrijblijvend elk jaar docenten docenten van 5% van het totale aantal modulen over het didactische 
ontwerp van hun cursus, inclusief de mogelijke inzet van digitale tools.” 

- dat punt 5 onder monitoring wordt aangepast naar: “Twee jaar na de introductie van de nieuwe digitale 
leeromgeving wordt Canvas, voor een nader te bepalen percentage van het aantal cursussen, afhankelijk 
per opleiding, weloverwogen gebruikt.” 

 
 
Gaarne tot nadere toelichting bereid.  
 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 Aldert van Dam  
 Voorzitter 


