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Geachte decaan, beste Hans, 

 

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen (FSR FMG) ‘16-’17 doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen 
aangaande het onderwerp internationalisering. Afgelopen Overlegvergadering (OV) van 20 
maart heeft de FSR FMG ‘16-’17 u een advies doen toekomen waarin hij zijn zorgen rondom de 
verengelsing van opleidingen binnen de FMG uitte. Dit heeft voor de nodige discussie gezorgd, 
maar, naar onze mening, nog onvoldoende tot concrete vervolgstappen geleid. Met het vorige 
advies heeft de FSR FMG ‘16-’17 internationalisering op de agenda gezet. Echter vindt de FSR 
FMG ‘16-’17 dat deze trend (verengelsing van de opleidingen) continu en nauwlettend 
gemonitord moet worden en dat de decaan, daar waar nodig, opleidingen hier maximaal in 
moet faciliteren. In dit advies neemt de FSR FMG ‘16-’17 deze trend nog even onder de loep en 
formuleert concrete vervolgstappen die, naar onze mening, bij zullen dragen aan een betere 
facilitatie van opleidingen bij het verengelsen van hun opleiding. Hiermee hoopt de FSR FMG 
‘16-’17 dat opleidingen zich daardoor uitsluitend nog bezig hoeven te houden met inhoudelijke 
vraagstukken rondom internationalisering.       
 Dit advies is gebaseerd op verschillende gesprekken, met SBS international en 
internationale studenten, die tussen de afgelopen OV en nu zijn gevoerd. Uiteraard heeft de FSR 
FMG ‘16- ‘17 contact opgenomen met de programmacoördinator van Communicatiewetenschap 
(CW), onze gastspreker van de afgelopen OV, en heeft geprobeerd naar aanleiding van dat 
gesprek te peilen waar voor CW nog behoeftes liggen waarin de faculteit eventueel zou kunnen 
voorzien. Deze behoeftes, onze zorgen en de input uit de verschillende gevoerde gesprekken 
zullen in dit advies geformuleerd worden als concrete punten, die direct overgenomen kunnen 
worden. Het advies is  opgebouwd vanuit drie verschillende perspectieven, namelijk vanuit het 
onderwijs an sich, de opleiding en de internationale student. 

Kwaliteitsbewaking van het onderwijs 

Voor de FSR FMG ‘16-’17 is het hierbij de vraag in hoeverre de verengelsing van 
opleidingen de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk ten goede komt. De FSR FMG ‘16-’17 
acht, net als de decaan, goede onderwijskwaliteit ten zeerste van belang. De FSR FMG ‘16-’17 is 
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daarom benieuwd wat precies de beweegredenen zijn (geweest) voor het verengelsen van 
opleidingen aan de FMG en vraagt zich daarbij af hoe deze trend bijdraagt aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In lijn met het D&D-rapport vindt de FSR FMG ‘16-’17 
het belangrijk dat als er beleid wordt uitgevoerd dit ook verantwoord dient te worden. De FSR 
FMG ‘16- ‘17 wil er namelijk voor waken dat de FMG enkel meegaat met een landelijke trend, 
omdat hij niet wil achterblijven, zonder dat daar aantoonbare kwaliteitsverbeteringen van het 
onderwijs uit voortvloeien. De FSR FMG ‘16- ‘17 snapt dat we nu nog in een te vroeg stadium 
zitten om aan te tonen dat de verengelsing van opleidingen daadwerkelijk bijdraagt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, maar wil de decaan er wel op attenderen dat het 
van cruciaal belang is dat het effect van internationalisering op de kwaliteit van het onderwijs 
goed gemonitord dient te worden. En wanneer blijkt dat er geen kwaliteitsverbeteringen van 
het onderwijs optreden door de verengelsing van opleidingen, acht de FSR FMG ‘16-’17 het 
noodzakelijk om deze beleidskeuze te heroverwegen. De FSR FMG ‘16-’17 wil de decaan dus 
vragen wat de beweegredenen zijn geweest om te internationaliseren. Daarnaast vraagt de FSR 
FMG ‘16-’17 de decaan om deze beleidskeuze nauwlettend te monitoren. En wanneer blijkt dat 
deze beleidskeuze de kwaliteit van het onderwijs niet aantoonbaar verbetert om deze 
beleidskeuze te heroverwegen, waarbij er bij voortzetting van het beleid een verantwoording 
moet worden afgelegd.  

De opleiding 

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, is het belangrijk dat opleidingen bij alle 
andere zaken die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben ook goed 
worden gefaciliteerd. Bij de verengelsing van opleidingen komen namelijk een hoop zaken 
kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. Zo gaat het niet alleen om vraagstukken 
als ‘Welk lesmateriaal moet vertaald worden en wie gaat dat doen?’, ‘Hebben we voldoende 
docenten (die in het Engels les kunnen geven) tot onze beschikking?’, maar gaat het ook om 
(bij)zaken waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het inlichten en voorbereiden van 
Academische Zaken en Admission Offices. De FSR FMG ‘16-’17 is van mening dat opleidingen 
zich uitsluitend bezig moeten houden met onderwijs. Bijzaken zoals bovengenoemde 
administratieve aangelegenheden nemen tijd in beslag en doen af aan de uiteindelijke taak van 
opleidingen; de inhoudelijke invulling van het onderwijs. De FSR FMG ‘16-’17 vindt het daarom 
belangrijk dat de decaan dat soort bijzaken van te voren in kaart brengt voor opleidingen, 
waardoor er voor opleidingen meer ruimte overblijft voor de daadwerkelijke inhoudelijke 
invulling van het onderwijs. Zo kwam uit het gesprek met de programmacoördinator van CW 
naar voren dat het voor opleidingen handig zou zijn als er een standaard (facultair breed) 
coördinatieplan zou bestaan, waarin staat vermeld welke instanties moeten worden ingelicht, 
waar rekening gehouden mee dient te worden, en meer van dat soort praktische zaken. 
Opleidingen hebben zo een (beter) overzicht van wat ze allemaal te wachten staat en kunnen 
het coördinatieplan als een soort checklist afgaan. Dit scheelt tijd waardoor opleidingen zich 
meer kunnen focussen op, naar onze mening, de belangrijkste taak van opleidingen, namelijk de 
invulling van de inhoud van het onderwijs, wat ook de studenten ten goede komt. Omdat de FSR 
FMG ‘16-’17 het belangrijk vindt dat opleidingen de ruimte krijgen om binnen hun eigen domein 
opleidingen in te vullen, hoeft deze checklist niet opleidingsinhoudelijk te zijn, maar enkel 
praktische zaken te behelzen. De FSR FMG ‘16- ‘17 vraagt de decaan dus om een standaard 
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(facultair breed) coördinatieplan in het leven te roepen, waarbij opleidingen het 
coördinatieplan als een checklist af kunnen gaan, zodat er meer ruimte is voor opleidingen om 
zich bezig te houden met de inhoudelijke invulling van het onderwijs. 

Internationale student 

De internationale student, een student uit het buitenland die aan de UvA komt studeren, 
heeft zowel letterlijk als figuurlijk een lange weg te gaan voordat hij/zij volledig zijn/haar weg 
vindt binnen de UvA. De FSR FMG ‘16-’17 is van mening dat ook hier veel (praktische) zaken 
beter in kaart kunnen worden gebracht voor internationale studenten. Aangezien 
internationale studenten niet zo makkelijk gebruik kunnen maken van allerlei 
voorlichtingsdagen, zoals bachelor-, meeloop- en matchingsdagen is het fijn voor hen als zij toch 
enig idee hebben van wat ze te wachten staat voordat ze aan hun opleiding beginnen. Op dit 
moment bestaat er op de UvA-website al een lijst waarin staat waaraan internationale 
studenten moeten voldoen en wat van hen wordt verwacht voordat zij gekwalificeerd zijn om te 
kunnen beginnen aan de opleiding. De FSR FMG ‘16-’17 is blij dat dit bestaat, maar denkt dat dit 
alleen niet voldoende is. Het lijkt de FSR FMG ‘16-’17 raadzaam als er ook een handboek op de 
website beschikbaar wordt gemaakt waarin de nodige praktische informatie staat. Dit 
handboek zou dan dienen als een overzicht waarin allerlei medewerkers en diensten binnen de 
UvA beschreven staan en waarbij wordt uitgelegd wie en/of wat waarvoor geraadpleegd kan 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan een overzicht met informatie over studieadviseurs, 
studieverenigingen, onderwijsbalie, examencommissie en studentservicedesk. Daarnaast kwam 
in de gesprekken met internationale studenten naar voren dat het grading system niet altijd 
even duidelijk is. Het is daarom handig als dit soort onduidelijkheden in kaart worden gebracht 
en worden opgenomen in het handboek. De FSR FMG ‘16-’17 denkt dat dit ervoor kan zorgen 
dat internationale studenten zich beter wegwijs kunnen maken binnen de UvA, zelfs al voor dat 
ze in Nederland zijn. Aangezien bepaalde zaken niet uniform zijn voor alle opleidingen lijkt het 
de FSR FMG ‘16-’17 verstandig als het handboek als format dient voor opleidingen, waarin 
opleidingen zelf de vrijheid hebben om hier invulling aan te geven. De FSR FMG ‘16-’17 zou 
daarom graag met de decaan in gesprek gaan om een schets van zo’n format op te stellen. 

Kortom, de FSR FMG ‘16- ‘17 wil de decaan graag vragen: 

- Wat de beweegredenen zijn geweest om te gaan internationaliseren. 
- Om deze beleidskeuze nauwlettend te monitoren. En wanneer blijkt dat deze 

beleidskeuze de kwaliteit van het onderwijs niet aantoonbaar verbetert om deze 
beleidskeuze te heroverwegen, waarbij er bij voortzetting van het beleid een 
verantwoording moet worden afgelegd.  

- Een standaard coördinatieplan in het leven te roepen, waarbij opleidingen het 
coördinatieplan als een checklist af kunnen gaan, zodat er meer ruimte is voor 
opleidingen om zich bezig te houden met de inhoudelijke invulling van het onderwijs. 

- Om met de FSR FMG ‘16-’17 in gesprek te gaan om samen een schets van een format, 
voor een handboek voor internationale studenten, op te stellen.  

-  
Gaarne tot nadere toelichting bereid.   
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Met vriendelijke groet, 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 


