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Negatief advies Jaarplan CoH 2020-2021

Geachte decaan, beste Fred,

Op 1 April heeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen een
adviesaanvraag (uw kenmerk Fgw20u0117) ontvangen omtrent het jaarplan van de College of
Humanities. Vanwege de huidige situatie is de deadline verruimd tot na bespreking op een
overlegvergadering. Deze bespreking van het jaarplan heeft plaatsgevonden op de overlegvergadering
van 11 mei jongstleden. Middels deze brief geeft de FSR FGw zijn negatieve advies op het Jaarplan 2020 –
2021 van het CoH. Hieronder zullen wij verduidelijken waarom ons advies negatief is geëindigd.
Ten eerste bevat het CoH jaarplan 2020 - 2021 een aantal onduidelijkheden. Onder het punt ‘2.1 Ambities’
is er onduidelijkheid bij het gebruik van de termen ‘verduurzaming specialismen’ en ‘externe agenda’s’.
De heer Vaessens heeft tijdens de OV het punt ‘verduurzaming specialismen’ verduidelijkt. De FSR FGw
ziet deze verduidelijking graag terug in het CoH jaarplan. Daarnaast zien wij graag benoemd worden naar
welke ‘externe agenda’s’ gerefereerd worden in het jaarplan. Ook onder het punt ‘2.2 Kansen en
verbeterpunten’ zijn er verschillende onduidelijkheden. Ten eerste wordt de zin ‘inspelen op ontwikkeling
van nieuwe UvA onderwijsvisie’ gebruikt, wij willen graag duidelijk hebben over welke onderwijsvisie dit
gaat. Zinnen zoals deze die geen duidelijke referentie hebben, kunnen leiden tot misinterpretatie. Ten
tweede bleek in de OV dat het punt ‘uitbreiding van tweetalig/Engelstalig aanbod (ACASA)’ in het specifiek
over bepaalde programma’s binnen ACASA ging. Dit wordt niet duidelijk vanuit de structuur, wij zien dit
punt graag verandert worden zodat het duidelijk is dat het een ACASA specifiek punt is. Ten derde wordt
het ‘work in progress’ plan Humanities in Context als voorbeeld genomen onder punt ‘Flex- en deeltijd

studeren; double degrees’. De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat Humanities in Context, een plan dat zelf
nog niet verwezenlijkt is, als voorbeeld wordt gebruikt. De FSR FGw ziet liever het gebruik van een actueel
voorbeeld dat verduidelijkt in plaats van verwart. De FSR FGw kijkt uit naar het ontvangen van meer
informatie omtrent Humanities in Context, zeker nu Humanities in Context in dit jaarplan veel besproken
wordt. Daarbij zouden wij graag meer duidelijkheid krijgen over plannen met betrekking tot flex- en
deeltijd studeren en double degrees. Wij zien deze bovengenoemde onduidelijkheden graag aangepast en
verhelderd worden.
Ten tweede ziet de FSR FGw graag dat aan het CoH jaarplan een stuk wordt toegevoegd omtrent de
planning van digitaal onderwijs en de veranderingen door de invloed van het coronavirus. De FSR FGw is
haar bewust van de onduidelijkheden rondom het coronavirus en de prioriteit van fysiek onderwijs voor
de faculteit. Nu het evident is geworden dat een groot deel van het onderwijs online zal plaatsvinden voor
het eerste semester van 2020-2021 vinden wij het belangrijk dat er een plan wordt toegevoegd aan het
CoH jaarplan over het online onderwijs. De FSR FGw maakt zich zorgen over de kwaliteit van online
onderwijs en de ontwikkelingen op het gebied van proctoring en verschoolsing. Dit plan is daarom
belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, zowel online als offline. Een reflectie en
evaluatie van het online onderwijs van afgelopen weken zal helpen met het vormgeven van dit plan. De
FSR FGw maakt zich zorgen over de kwaliteit van online onderwijs en de ontwikkelingen op het gebied
van proctoring en ver
Ten derde worden internationale studenten alleen genoemd in het jaarplan onder het punt ‘Ambitie 3:
Diversiteit instroom’. Wij zien dit als een incorrecte categorisering van internationale studenten.
Internationale studenten worden verder in het jaarplan ook niet besproken. Er zijn nog veel mogelijke
ambities en kansen op het gebied van de verbetering van de ervaring van internationale studenten. De
instroom van internationale studenten op onze faculteit is 37%. Wij zouden daarom graag meer
doelstellingen met betrekking tot deze studenten terugzien in het jaarplan. De FSR FGw ziet deze
doelstellingen graag terug in het jaarplan als een individueel punt.
Ten vierde ziet de FSR FGw in het jaarplan een focus op het aantrekken van N&T/N&G studenten, in plaats
van een focus op het aantrekken van E&M/C&M profielen onder leerlingen. De FSR FGw ziet graag een
actieve promotie van de geesteswetenschappen onder leerlingen van de middelbare school. De heer
Vaessens heeft tijdens de OV van 11 mei toegezegd het promoten van de geesteswetenschappen onder
middelbare school leerlingen in het jaarplan toe te voegen. Wij zien het promoten van de
geesteswetenschappen daarom graag terug in het jaarplan
Ten vijfde wilt de FSR FGw over de punten ‘verhoging van de kwaliteitsgelden’, ‘verder optimaliseren
minoraanbod‘ en ‘jaarindeling 8-8-4 en werkdruk’ het fDB verwijzen naar onze eerder gestuurde
adviezen. Terug te vinden onder de kenmerken fgw19u0279, fgw19u0103 en fgw20u0007. In het geval
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van de jaarindeling 8-8-4 zien wij graag een adviesaanvraag tegemoet aan het einde van het collegejaar
2020-2021. Een en ander zoals overeengekomen tijdens de mediationgesprekken met het CvB op 12
December en 3 Februari 2020. Omtrent de vraag ‘Hoe krijgen we meer grip op de grote hoeveelheid en
verscheidenheid van opleidingscommissies (en hoe verbeteren we daarmee communicatie tussen OPD’s
en OC’s)?’ wilt de FSR FGw u graag verwijzen naar haar toekomstig advies dat uw kant op komt omtrent
Greenpaper OC’s.
Om de redenen die zij heeft uiteengezet in deze brief, adviseert de FSR FGw 2019-2021 negatief op het
CoH Jaarplan 2020-2021. Zij ligt haar advies graag toe middels een gesprek.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
Voorzitter FSR FGw
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