
 

Discussienota Betrokkenheid van de student 
 

De Facultaire Studentenraad van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen wil met deze nota 

een probleem aankaarten rondom de betrokkenheid van de studenten op de FMG. Dit zien we 

bijvoorbeeld bij de discussie rondom D&D of de slechte opkomst bij de 

studentenraadsverkiezingen. Dit zijn voorbeelden waar de FMG slecht op presteert. De FSR FMG 

is in gesprek gegaan met de verschillende afdelingen, en alle afdelingen hebben in een zekere 

mate problemen met de opkomst bij de D&D discussies.  Bij al deze gesprekken is de opkomst 

van studenten laag geweest. De FSR FMG heeft aangegeven dat het erg belangrijk is om 

studenten bij deze gesprekken te betrekken. De FSR FMG kan niet anders doen dan concluderen 

dat het slecht gaat met de betrokkenheid van de student, en dit is problematisch voor de 

kwaliteit van het onderwijs. De universiteit staat gekenmerkt om haar voortdurende dialoog 

tussen de docent en de student over het onderwijs en onderwijsbeleid, en de bovengenoemde 

uitkomsten geven aan dat het aan deze dialoog ontbreekt.  

Op basis van gesprekken met de studenten heeft de FSR FMG een aantal observaties 

gedaan die bijdragen aan een lage betrokkenheid van de studenten. Genoemd werd: de omvang 

van de faculteit, problemen rondom huisvesting en het perspectief van de student als 

consument. Deze problemen spelen onder andere facultair en op opleidingsniveau, binnen deze 

diverse lagen zou dan ook discussie gevoerd moeten worden, deze discussienota is een aanzet 

daartoe. 

 

De grootte van de faculteit 

Zoals op de website van de UvA staat is de FMG ‘de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op 

het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa’ (www.uva.nl). Deze grootte 

kan leiden tot uniformiteit in beleid omdat gemaakt beleid niet voor iedere opleiding even 

effectief is. Investeringen die gemaakt worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 

zijn onmogelijk te maken op facultair niveau. De mensen die dicht bij de opleiding staan, kunnen 

goed beoordelen of het beleid de kwaliteit verbetert van het onderwijs. Juist de grootte van de 

faculteit draagt bij aan de afstand tussen de mensen die dicht bij de opleiding staan, studenten 

en de daadwerkelijke besluitvorming. Dit leidt ertoe dat mensen geen verbondenheid voelen 

met de faculteit en de universiteit; de plekken waar beleid wordt gemaakt.  

Dit probleem is niet alleen aanwezig op de FMG. Uit een onderzoek van de stichting 

Onderwijs Evaluatie Rapport (OER) aan de UU in 2014-15, blijkt dat studenten zich vooral 

identificeren met de opleiding en niet perse met de universiteit. Ook uit gesprekken die wij 

hebben gehad met studenten blijkt dat zij zich vooral betrokken voelen bij hun opleiding, en dan 

met name bij ‘kleinere opleidingen’. Bij kleinere opleidingen is ook meer een wisselwerking 
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tussen studenten en docenten, wat ervoor zorgt dat deze elkaar eerder spreken.  Kleinschalig 
1

onderwijs kan er dus voor zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij de opleiding. 

Ook uit het onderzoek van stichting OER blijkt dat studenten kleinschalig onderwijs beter is 

voor de betrokkenheid. Ook beweren ze dat  een goed gegeven vak met veel discussie 

momenten leidt tot meer betrokkenheid. Een verband kan worden getrokken tussen de 

grootschaligheid van opleidingen en een faculteit: als de student afstand ervaart tussen haar 

ervaring en het beleid, en er niet direct mee in aanraking komt, is er voor hen geen stimulans 

om problemen aan te kaarten en proberen op te lossen. 

De vraag is ook tot in hoeverre dit alleen de FMG en facultaire studentenraad betreft. 

Studieverenigingen gaven aan op een bijeenkomst op 12 april jl. dat ook zij problemen hebben 

met het vinden van bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden of actieve studenten voor 

commissiewerk. Hiervoor werden als redenen gegeven; de afwezigheid van studiefinanciering, 

het BSA en het idee dat het moeilijk te combineren is met iemands studieloopbaan. Echter, meer 

vergoedingen in financiële zin of het aandringen op het loopbaanperspectief werden niet gezien 

als (positieve) oplossing voor deze problemen. Wel werd er gesproken over het contact met 

studieadviseurs en (werkgroep) docenten, die de positieve aspecten van de medezeggenschap 

of bestuurs/commissie werk kunnen aankaarten. 

 

Huisvestingsproblemen 

Het campusbeleid van de UvA is erop gericht om opleidingen en faculteiten te centreren op 

bepaalde plekken in de stad. Echter gaat het voor het creëren van betrokkenheid niet enkel over 

de locatie, maar ook over hoe de locatie is ingericht. De gebouwen REC B/C/D hebben nadelen 

voor, onder andere studentbetrokkenheid in de faculteit. Het leent niet tot het vormen van 

zowel een community tussen studenten onderling, als tussen studenten met docenten. Dit is 

naar onze mening jammer. De hoop is dat met het openen van het gebouw A dit zal verbeteren, 

bijvoorbeeld doordat dan de studieverenigingen meer in de doorloop zitten. Desalniettemin zal 

zowel de opleiding, als studievereniging van Psychologie dan nog steeds in haar eigen gebouw 

zitten. 

Daarnaast blijft ook de al vaker genoemde fysieke afstand tussen de studenten die op 

de eerste 2/4 verdiepingen van het REC zitten versus de docenten op de bovenste 4/11 

verdiepingen zitten relevant. Dit verkleint de kans dat studenten en docenten elkaar toevallig 

tegenkomen, wat een cruciaal component is in het informele contact. Studieverenigingen doen 

erg hun best om dit gat te vullen maar vechten wel tegen structuren die dit lastig maken. Als je 

hier onderzoek doet ontkom je niet aan interactie met studenten. Dit moet toegejuicht worden 

en niet worden tegengewerkt.  

 

Student als consument 

In de bijeenkomst met het CvB, de afdelingsvoorzitters, de decaan, de OR en OWI’s werd ook 

aangegeven dat studenten als passanten worden gezien. Ook wordt er op verschillende plekken 

1 Gesprek met een student van zowel economie als filosofie 
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gesproken over studenten als consumenten. En, vanuit dat idee, waarom zou je je dan als 

student bekommeren op hetgeen je afneemt? Want, als het je niet bevalt, dan koop je toch elders 

je product? Er werd gesproken over de eendimensionale student in het kritische blad De fusie. 

“Het is niet gek dat er zo weinig studenten kwamen opdagen voor het referendum. De uitgestippelde 
weg door de uitgeklede gangen van de universiteit noopt niet tot engagement en oppositie. De opzet 
van de universiteit is veranderd. De student is consument geworden, en de academische wereld een 
verlengstuk van de economie. Ten slotte klinken in de intellectuele leegte van de collegezalen de 
woorden van Marcuse galmend door. De opkomst voor het referendum bewijst: eendimensionaliteit is 
vanzelfsprekend geworden.”  2

 

Studenten dienen snel af te studeren, en zij studeren niet voor de inhoud van het curriculum, 

maar slechts voor een hogere salarisschaal, stelt de auteur van het artikel. Dit kwam ook voort 

uit onze gesprekken met studenten, deze gaven bijvoorbeeld aan dat de universiteit een ‘pitstop’ 

was. De universiteit is niet het doel, dat komt daarna pas. Studeren is een middel tot die hogere 

salarisschaal en een goede baan.  

Echter, ook deze ‘consumerende’ studenten maken gebruik van de medezeggenschap 

en ook daarvoor zetten wij ons voor in. Hierbij kan men wellicht denken aan een ‘free 

riders-probleem’, want ook de 86.7% die niet heeft gestemd profiteert van het werk van de FSR. 

Dit wordt misschien nog wel versterkt door het feit dat veel onderwerpen waarmee de FSR, 

maar ook de OC’s, bezig zijn vooral op de lange termijn spelen. Als een student iets doet aan een 

vak dat slecht is, merkt niet zij/hij zelf de verbetering op, maar de studenten uit het cohort na 

haar/hem wel.  

Niet alleen wij, of kritische studentenbladen zien studenten steeds meer als 

consumenten, ook beleidsmakers binnen de UvA behandelen studenten op een manier die naar 

onze mening hiermee overeenkomt. Zo is in studiesucces 2.0 het volgende te lezen: “de 

gemiddelde student is net als wij een homo economicus.” , niet alleen is dit een zin die 3

waarschijnlijk niet door een sociaal wetenschapper is geschreven, dit is ook symptomatisch 

voor studiesucces zelf. Als studenten ‘homo economicus’ (gemiddeld gezien dan) zijn, en beleid 

(alle) studenten ook zo behandelt, dan is het ook logisch dat studenten zich niet bekommeren 

om trage, logge processen binnen de universiteit, of om hoe het vak volgend jaar gegeven wordt, 

of om hoe de studieplekken zijn. De homo economicus zet zich niet in voor een betere 

studieplek, de homo economicus zoekt een andere plek, wellicht buiten de universiteit; de homo 

economicus gaat niet proberen een keuzevak voor volgend jaar te verbeteren, maar kiest 

volgend jaar een ander keuzevak. Is dit de universiteit die de UvA wilt zijn, of de faculteit die de 

FMG wilt zijn?  

 

Studeren is een middel, geen doel, prioriteiten kwestie 

Van verscheidene studenten hebben we gehoord dat studeren een middel is ter voorbereiding 

2 http://defusie.net/eendimensionale-studenten/ 
3 Studiesucces 2.0 (v3) pagina 53 
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op wat daarna komt, het is niet het doel op zich. Dit staat in sterk contrast met de docenten, die 

hier soms wel hun hele werkende leven doorbrengen, en dus zeker meer verbinding hebben 

met hun afdeling, opleiding, onderzoeksgroep en universiteit. Voor veel studenten is de 

universiteit dus een passage, niet iets waarmee je actief kan meedoen en verbeteren. Het ‘boeit’ 

ze niet, ze hebben andere prioriteiten in hun leven. Zeker als het niet direct met hen te maken 

heeft, is het moeilijk om de student betrokken te krijgen. Als het voor henzelf geen probleem is, 

waarom zouden ze zich er druk over maken?  Ook dat blijkt in Utrecht aan de hand te zijn, 

studenten laten weten in surveys wel veel te voelen voor meer community, maar zich niet perse 

meer willen inzetten voor betrokkenheid. Er is al genoeg stress voor studenten: nominaal 

studeren met allerlei extra’s, bijverdienen, sociaal leven en connecties opbouwen. Voor 

indirecte problemen binnen iets groots en logs als de universiteit is er geen tijd.  

Een student gaf dit ook aan; “je kan wel het gevoel hebben dat er dingen misgaan of 

juist heel goed op je opleiding, maar als je het idee hebt dat dat niet uitmaakt en mensen toch 

niet luisteren, dan heeft dat ook geen zin”. Maar toen ze naar een semester evaluatie was gegaan 

merkte ze dat het er weldegelijk toe deed, begon ze zich toen ook in te zetten. Dit is helaas een 

kip of het ei verhaal. Een mogelijke oplossing werd aan het begin van dit jaar ook aangegeven 

door de FSR FMG ‘16-’17 toen hij het had over vakevaluaties in het OWI overleg. De FSR gaf aan 

dat een verplichte evaluatie bij elk vak volgens de raad namelijk een positief neveneffect heeft: 

studenten krijgen het idee dat het wat uitmaakt wat zij vinden en krijgen daarnaast meer inzicht 

in de keuzes waarvoor een docent van een vak staat. Waarna ze zich ook op de langere duur op 

andere manieren gaan inzetten voor de faculteit. 

Veel van de hier genoemde problemen en mogelijke oplossingen zijn vooral op lokaal 

niveau gericht zoals de opleiding of de studievereniging. De hoop is dat een soort van piramide, 

of doorverwijzing structuur, hierdoor de FMG kan helpen. Iemand is niet vanaf het eerste 

moment geïnteresseerd in de FMG, maar misschien wel in een vak dat goed/slecht gaat; 

vervolgens in haar/zijn opleiding, en dan komt zij/hij tenslotte uit bij de faculteit. Ook kan 

betrokkenheid op lagere niveaus ervoor zorgen dat mensen beter weten wat er speelt op de 

universiteit en op de faculteit, en vanuit daar vervolgens meer actief worden in bijvoorbeeld 

studentenpolitiek.  

Wellicht ten overvloede stippen wij nog eenmaal aan waarom dit voor ons van groot 

belang is: de inbreng van studenten kan docenten, coördinatoren en directeuren van 

opleidingen, en zo ook onderwijsdirecteuren en decanen, helpen om problemen in het 

onderwijs goed op te pikken en aan te pakken. Als we de onderwijskwaliteit hoog in het vaandel 

hebben, wat we hebben, dan moeten we weten waar de mensen met ervaring met het 

onderwijs, dus de studenten, tegenaan lopen. Daarnaast zouden betrokken studenten meer 

motivatie hebben voor hun vakken en zich tot een meer constructieve manier tot hun docenten 

en medestudenten verhouden . Daarbovenop is de zelfontplooiing van studenten, die verder 4

gaat dan het halen van hoge cijfers, ook van belang. 

Als laatste is studentenbetrokkenheid ook belangrijk voor de richting waar de 

4 Studiesucces 2.0 
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universiteit (UvA maar ook nationaal) heen gaat, niet alleen in verband met de versterking van 

OC’s, maar ook voor democratiseringsbewegingen zoals bijvoorbeeld denkmee.uva en de senaat 

(welke vorm deze ook mag krijgen). Zeker omdat, zo dunkt de FSR FMG, het doel is dat meer 

mensen (student en medewerker) hun stem kunnen laten horen. Daarvoor is kennis en gevoel 

voor de organisatie nodig, en daarmee dus ook betrokkenheid. De FSR FMG staat volledig achter 

deze beweging, maar ziet een toename van studentenbetrokkenheid daarin wel als 

noodzakelijk. 

De FSR FMG acht de betrokkenheid van studenten van groot belang. Niet alleen zorgt het voor 

een betere universiteit, het zorgt ook voor beter gevormde studenten. Verscheidene indicatoren 

hebben ons laten zien dat er wel degelijk een dringend probleem is omtrent 

studentbetrokkenheid. Om dit complexe probleem aan te pakken, moeten we als eerste een 

dialoog opstarten op onze faculteit en universiteit. De universiteit is de plek voor dialoog en 

samenwerking, ook met studenten. Om dit te waarborgen, vindt de FSR FMG het belangrijk dat 

er kritisch wordt gekeken naar deze problematiek en actief gezocht wordt naar mogelijke 

oplossingen. Veel van deze zaken zijn niet haalbaar in een jaar, of door een persoon. Ook is het 

niet enkel de universiteit (in de vorm van beleid) die hier iets aan kan doen, maar het lijkt ons 

een goed doel voor de komende jaren. Of, om het facultair plan te citeren: 

“Voor al haar studenten vormt de academische gemeenschap van de FMG een thuis. Studenten zijn 

actief betrokken bij het verbeteren van de studie en de academische omgeving. Op de campus zijn 

veel mogelijkheden voor interactie. Een actieve rol in de academische gemeenschap, bijvoorbeeld 

in de medezeggenschap, via studentassistententschappen of binnen een studievereniging, wordt 

gestimuleerd en gewaardeerd.”(Facultair plan 2015-2020, p. 11). 

We zijn er nog niet, maar laten we onze best doen, 

Met vriendelijke groet, namens de FSR FMG ‘16-’17. 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter FSR FMG ‘16-’17 
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