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Geachte decaan, beste Hans, 

 

De FSR FMG ‘16-’17 doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen over vakevaluaties. Begin 
dit jaar is er door de FSR FMG ‘16-’17 gesproken over vakevaluaties aan de hand van een ongevraagd 
advies van zijn voorgangers. Voor de FSR FMG is het belangrijk dat studenteninspraak ook op het laagst 
mogelijke niveau in de organisatie aanwezig is, op vak- en opleidingsniveau. Op opleidingsniveau staat 
een hoop te gebeuren. De Wet Versterking Bestuurskracht en het advies van de werkgroep inrichting 
medezeggenschap komen eraan, waardoor de inspraak van studenten en docenten op opleidingsniveau 
wordt versterkt. Over evaluatie op vakniveau was er ook discussie op de overlegvergadering van 22 
november jl. In de reactie van de decaan was te lezen dat op basis van de ervaringen van de 
onderwijsdirecteuren van POWL en SW en het feit dat vanaf september 2017, met de Wet Versterking 
Bestuurskracht, de opleidingscommissies meer rechten krijgen ten aanzien van de manier waarop er 
geëvalueerd wordt, de FSR en de decaan een nader overleg over vakevaluaties kunnen voeren. De FSR 
FMG slaat deze uitnodiging natuurlijk niet af, maar denkt dat er voor die tijd ook veel te winnen valt met 
het oog op vakevaluaties. 

Voor de FSR FMG ’16-’17 zijn panelgesprekken (of focusgroepen) de meest wenselijke vorm van 
evaluatie. Door het grote verschil tussen de opleidingen op de FMG, in hoeveelheid vakken, 
studentenaantallen en andere aspecten, besteedt de raad momenteel echter liever zijn tijd aan verder 
onderzoek doen naar de bestaande praktijken en de wijze waarop hier op facultair niveau over 
gesproken en geadviseerd kan worden. Voor nu heeft de FSR FMG besloten om over een ander aspect 
van studentevaluaties van het onderwijs te adviseren, zijnde de evaluaties aan de hand van UvA Q. In 
gesprekken met beleidsmedewerkers op zowel domeinniveau als centraal niveau heeft de FSR FMG 
enkele problemen bij evaluaties aan de hand van UvA Q geconstateerd. De onderstaande oplossingen 
voor deze problemen lijken de FSR FMG haalbaar en concreet genoeg om op facultair niveau of op het 
niveau van een van de domeinen in te voeren.   
 De FSR FMG ’16-’17 is via verschillende bijeenkomsten, zoals de bijeenkomst op sociale 
wetenschappen van 25 november jl. ter ore gekomen dat sommige docenten niet kijken naar de 
antwoorden op open vragen die zijn verzameld door middel van UvA Q, omdat de antwoorden soms te 
hard en/of kwetsend kunnen zijn. Ook blijkt het zo te zijn dat nieuwe docenten soms wordt afgeraden de 
evaluaties te bekijken. Andere docenten kijken naar slechts een beperkt aantal vragen en vinden dus niet 
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het gehele formulier zinvol. Vooral dit eerste lijkt de FSR FMG problematisch; de raad wil natuurlijk niet 
dat UvA Q wordt gebruikt om kwalijke dingen over een docent op te schrijven. Hoewel de FSR FMG niet 
van plan is een discussie te voeren op de OV over de cultuur en/of structuur die dit veroorzaakt heeft, 
denkt hij wel dat hier vanuit zowel docenten als studenten verbeterpunten zijn. Vanuit docenten is er 
wellicht geen cultuur van tezamen onderwijs evalueren, elkaar tips geven en best practices delen. De 
huidige plannen omtrent kennisdelingsbijeenkomsten op de FMG laten zien dat de faculteit hier zeker 
stappen in wil zetten, maar toch denkt de FSR FMG ’16-’17 dat hier meer actie ondernomen kan worden. 
Vanuit studenten valt hieronder een aanwezigheid van het besef dat docenten deze evaluaties te zien 
krijgen en er acties uit volgen. 
 Zowel vervolgstappen met betrekking tot kwalitatieve evaluaties als dit advies komen voort uit 
het idee, zoals benoemd op de OV van 22 november 2016, “(...) dat vakevaluaties een manier zijn om 
onderwijs te verbeteren, maar ook een middel om studenten te laten voelen dat zij mede-eigenaar zijn van 
het onderwijs.”  

 
Terugkoppeling 

 Het probleem van slechte, niet constructief ingevulde UvA Q evaluaties kan volgens de FSR FMG 
’17-’17 deels worden aangepakt door betere terugkoppeling van de resultaten van de evaluaties naar 
studenten. De FSR FMG is blij met de stappen die genomen worden met het terugkoppelen van de 
evaluaties aan de studenten: het is goed als er terugkoppeling is over hoe het vak in het voorgaande jaar 
verliep en wat er dit jaar aan de hand van de evaluatieresultaten is gewijzigd of hetzelfde is gebleven. 
Begin dit jaar is er gesproken over het beschikbaar stellen van studentrapporten van UvA Q op 
Blackboard. Momenteel wordt dit bij psychologie, POW en CW wordt dit schijnbaar ingevoerd, maar het 
is de FSR FMG ’16-’17 nog niet helemaal duidelijk wat hiervan de status is. Op andere domeinen worden 
andere methoden van terugkoppeling gebruikt. De FSR FMG vindt het geen probleem dat de wijze van 
terugkoppeling per domein verschilt en is ook niet van mening dat overal UvA Q studentrapporten 
gebruikt dienen te worden wanneer er andere vormen van terugkoppeling worden gebruikt en wenselijk 
zijn voor de opleiding. Wel ziet de FSR graag dat de decaan en de onderwijsdirecteuren erop toezien dát 
er wordt teruggekoppeld in alle vakken aan de FMG die meerdere jaren achtereen gegeven worden, dat 
deze terugkoppeling significant is en dat de vorm waarop dit gebeurt binnen de verschillende domeinen 
duidelijk wordt gemaakt aan de FSR FMG.  

Informatie naar student en docent. 

 Er worden dus al stappen ondernomen omtrent de communicatie van studentevaluaties naar de 
studenten, mede door de terugkoppeling via diverse kanalen. Er dient hiernaast explicietere informatie 
te worden aan studenten wat er precies gebeurt met de studentevaluaties en door wie deze ingezien 
worden. Bij betere communicatie naar de studenten denkt de FSR FMG dat deze evaluaties serieuzer en 
beter zullen worden ingevuld. Ook dient er duidelijk te worden gemaakt wat voor antwoorden op de 
open vragen zinvol zijn voor de docent. Mogelijkheden om dit te verbeteren zijn: meer aandacht 
besteden aan constructieve feedback (in het algemeen) in de les zoals in het onderwijs over academische 
vaardigheden, expliciet aandacht besteden aan UvA Q en de rol ervan de eerste keer dat studenten dit 
invullen en; door een duidelijkere tekst of uitleg op de (digitale) UvA Q-formulieren studenten 
informeren over wat er gebeurt met de door hen ingevulde formulieren. 
 UvA Q heeft vele stakeholders en dit moet dus duidelijk gemaakt worden aan zowel docent als 
student. Deze informatie zou dus uitleg kunnen omvatten over voor wie dit formulier is: Gaat de 
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informatie naar afdelingsvoorzitters voor jaargesprekken? Wat gaat naar centraal en waarvoor wordt dit 
gebruikt? Dit moet ook duidelijk zijn voor docenten; dit helpt een stap te zetten naar een cultuur waarin 
evalueren zinvol, constructief en in onderlinge dialoog plaatsvindt. Voor studenten is deze informatie 
zinvol omdat zij zich beseffen wat de rol is van UvA Q en dat het daadwerkelijk een rol speelt binnen de 
kwaliteitszorg van de UvA en de FMG.  

Docentreflectie 

 Ook wanneer bovenstaande verbeterde communicatie naar de studenten plaatsvindt, vreest de 
FSR FMG dat de problemen omtrent vakevaluaties aan de hand van UvA Q nog niet volledig verholpen 
zijn. Een stap naar een betere cultuur omtrent vakevaluaties is het geven van duiding van de situatie en 
het vak vanuit docenten. Panelgesprekken en aanverwante vormen zijn zoals vermeld naar onze mening 
de beste wijze om duiding te geven, maar ook binnen UvA Q zijn er mogelijkheden. Er is ruimte voor 
duiding binnen UvA Q aan de hand van docentreflectieformulieren1. Hier kunnen docenten duiding 
geven binnen UvA Q over omstandigheden in een vak of een werkgroep. Zo kunnen zij aangeven of 
bijvoorbeeld de faciliteiten en technische ondersteuning, de wijze waarop het vak gegeven wordt of de 
motivatie en interesses van studenten van invloed zijn geweest op het leerproces van de studenten. Zo 
worden deze niet afgerekend op zaken die buiten hun macht liggen. Hoewel dit naar verluidt op 
sommige plaatsen op de FMG al plaatsvindt, zou de FSR FMG ‘16-’17 graag zien dat de 
docentreflectieformulieren ingevoerd worden op de  gehele FMG. 

Kortom, de FSR FMG adviseert de decaan om 1) toe te zien en te monitoren hoe de 
terugkoppeling van studentevaluaties in vakken verloopt, terwijl hij hier opleidingen en domeinen de 
keuze laat op welke wijze dit gebeurt, en de wijze waarop dit gebeurt binnen de verschillende domeinen 
terugkoppelt aan de FSR FMG; 2) een verbeterde vorm van communicatie naar de student over wat er 
precies met evaluaties gebeurt te introduceren op een van bovengenoemde wijzen of op een andere 
wijze, naar gelang wat passend is voor een opleiding;  en 3) docentreflectie op de UvA Q resultaten te 
introduceren op de FMG. Dit alles in de hoop dat UvA Q-rapporten een meer zinvolle rol gaan spelen in 
onderwijsevaluaties voor zowel docent als student. 

Gaarne tot nadere toelichting bereid.   
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 

                                                                        
1 http://wiki.uva.nl/uva-q/index.php/Docentreflectieformulier 


