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Ongevraagd advies studentbetrokkenheid

Geachte decaan, beste Hans,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) een
ongevraagd advies omtrent studentbetrokkenheid aan u toekomen.
Studentbetrokkenheid is een onderwerp dat op nummer één staat van het 10-puntenplan van de FSR FMG.
Al jaren vormt het gebrek aan studentbetrokkenheid een knelpunt voor de medezeggenschap. Dit werd
afgelopen voorjaar opnieuw duidelijk door de lage opkomst bij de verkiezingen. Een hoog niveau van
studentbetrokkenheid kan er ook toe leiden dat het onderwijs beter kan worden geëvalueerd. De
Universiteit van Amsterdam heeft onderwijsevaluatie hoog in het vaandel staan. In de onderwijsvisie van
de Universiteit van Amsterdam (UvA) staat: “Studentbetrokkenheid, kennisdeling en verdergaande
professionalisering zijn als speerpunten van het studiesuccesbeleid benoemd.” Ook wordt genoemd dat de
UvA zich onverminderd “blijft inzetten voor studiesucces en studentbetrokkenheid” (Onderwijsvisie,
2017).
Studentbetrokkenheid is een breed begrip met veel verschillende aspecten. Het kan betekenen dat
studenten extracurriculaire activiteiten doen zoals bestuurslid zijn van een studievereniging of deelnemen
in de medezeggenschap. Studentbetrokkenheid omvat ook dat studenten actief meedoen in colleges,
vakevaluaties invullen en hoge cijfers halen. In dit advies richten wij ons voornamelijk op de aspecten die
betrekking hebben op de medezeggenschap. Dit houdt in dat studenten betrokken zijn bij de studentenraad
en de Opleidingscommissies, kennis hebben van het bestaan hiervan en actief input leveren. Op dit moment
is het gebrek aan input van studenten het grootste probleem voor het goed kunnen functioneren van de FSR
FMG als medezeggenschapsorgaan.
Studentbetrokkenheid is van belang voor iedere laag in de faculteit. De opleidingscommissies zijn van
cruciaal belang om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden. Hiervoor zijn actieve en betrokken
studenten nodig om goed te kunnen reflecteren op het onderwijs. Tijdens een bijeenkomst (Dag van de
Afgezanten) georganiseerd op 7 december jl. door de FSR voor de OC’s, Board of Studies (BoS-) en
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Ombudsstudenten en de studieverenigingen werd duidelijk dat deze organen ook behoefte hebben aan
meer studentbetrokkenheid. Opvallend was dat zij benadrukten dat het persoonlijk benaderen van
studenten een goede manier is om ze te betrekken. Dit aspect heeft dan ook betrekking op dit advies.
Bij de studentenraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar waren de opkomsten van de verschillende
faculteiten van de UvA erg uiteenlopend. Het opkomstpercentage van de FMG was afgelopen jaar slechts
13,3% (totaal 7568 stemgerechtigden). Dit vergeleken met de andere faculteiten: Faculteit Economie en
Bedrijfskunde (15,7%, totaal 5317 stemgerechtigden), Faculteit der Geesteswetenschappen (22,6%, totaal
6106 stemgerechtigden), Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (23,3%, totaal
6087 stemgerechtigden), Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) (28,6%, totaal 3444 stemgerechtigden),
Faculteit der Geneeskunde (34,8%, totaal 1412 stemgerechtigden) en ACTA (40,3%, totaal 883
stemgerechtigden). De gemiddelde opkomst van alle faculteiten was 25,5%. De Centrale Studentenraad had
een opkomst van 16,1% van totaal 31748 stemgerechtigden.
Het is duidelijk dat, vergeleken met de andere faculteiten, de FMG het slechtst heeft gescoord met de
opkomstpercentages. De FMG scoort ook flink onder het gemiddelde van 25,5%. Van een van de grootste
faculteiten van Europa, die goed scoort op onderzoeken en kwaliteit, is het natuurlijk betreurenswaardig
dat wij het slechtst scoren met het opkomstpercentage bij verkiezingen. De FMG kan ook, gezien het grote
aantal studenten, bijdragen aan een hoger opkomstpercentage voor de CSR als de opkomst op onze faculteit
wordt vergroot. Een hogere opkomst op onze faculteit kan er ook voor zorgen dat ieder domein
(psychologie, communicatiewetenschap, sociale wetenschappen, pedagogische en onderwijswetenschap)
beter wordt vertegenwoordigd bij het bestuur.
Tijdens de overlegvergadering van 19 juni jl. tussen de FSR en de decaan heeft de decaan de mogelijkheid
geschetst om een aselecte steekproef onder studenten te houden. De decaan kan dan een brief sturen naar
deze studenten om met hen in gesprek te gaan over studentbetrokkenheid. Uit deze gesprekken kunnen
mogelijke oorzaken aan het licht komen over de betrokkenheid van studenten bij de medezeggenschap. Met
deze gegevens kan zowel de FSR als OC’s, studieverenigingen en het bestuur proberen de
studentbetrokkenheid te vergroten.
Om de oorzaken van de lage studentbetrokkenheid binnen de FMG te kunnen inventariseren is het nodig
om met studenten om tafel te gaan zitten. Daarom wil de FSR FMG de decaan middels dit advies uitnodigen
om zich actief in te zetten om de problematiek rondom studentbetrokkenheid aan te pakken.
De FSR FMG verzoekt de decaan dat hij deze aselecte steekproef wil houden en brieven aan studenten wil
versturen met de uitnodiging om het gesprek aan te gaan over studentbetrokkenheid. Op deze manier is de
representativiteit van aangedragen oorzaken en eventuele oplossingen gewaarborgd. De ondertekening
van de decaan kan de juiste zwaarte geven aan de brief en dus aan de vraag naar de studenten. Dit kan
leiden tot een grotere respons op de brieven. De FSR FMG zou graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn en
is uiteraard ook bereid om de organisatie van de bijeenkomst op zich te nemen. Er zouden studenten
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kunnen worden uitgenodigd die elk domein representeren, waar een middag mee gediscussieerd kan
worden over stellingen omtrent studentbetrokkenheid. Mogelijke vragen kunnen betrekking hebben op de
bekendheid van studentenraden en OC’s, waarom studenten het wel of niet belangrijk vinden en welke
verbeterpunten omtrent de zichtbaarheid zij aandragen. Zo hopen wij een inventarisatie te kunnen maken
van de oorzaken van de lage studentbetrokkenheid bij de medezeggenschap. Na afloop van het gesprek kan
er worden nagepraat en kunnen eventuele vervolgstappen worden gezet.
Gaarne tot verdere toelichting bereid.

Geertje Hulzebos,
Voorzitter
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