
 

   
1 

Geachte	lezer,	
	
De	 Facultaire	 Studentenraad	 Natuurwetenschappen,	 Wiskunde	 en	 Informatica	 16/17	 (FSR	
FNWI)	is	blij	en	trots	om	haar	beleidsplan	te	presenteren	voor	het	aankomende	jaar.	In	dit	be-
leidsplan	willen	we	 laten	 zien	wat	we	dit	 jaar	willen	bereiken.	We	hebben	hard	gewerkt	om	
deze	doelen	op	te	stellen	en	gaan	ons	uiterste	best	doen	om	deze	doelen	te	bereiken.	Zo	willen	
wij	ervoor	zorgen	dat	de	belangen	van	de	studenten	op	onze	faculteit	zo	goed	mogelijk	behar-
tigd	worden.	
	
Komt	dit	stukje	je	bekend	voor?	Het	is	inderdaad	een	vorm	die	vaak	gezien	wordt	bij	beleids-
plannen	 van	 studentenraden.	 Het	 viel	 ons	 op	 dat	 de	 meeste	 beleidsplannen	 slecht	 gelezen	
worden.	Ze	zijn	vaak	weinig	concreet	en	daardoor	niet	relevant	voor	de	gemiddelde	student.	
	
Daarom	ziet	ons	beleidsplan	er	dit	 jaar	anders	uit.	Met	ons	beleidsplan	willen	we	jullie	graag	
informeren	over	waarom	de	medezeggenschap	belangrijk	 is	en	kort	onze	belangrijkste	speer-
punten	voor	de	universiteit	 laten	 zien.	Of	dit	wel	uitnodigt	om	helemaal	 gelezen	 te	worden,	
zullen	we	snel	merken!	
	
Veel	leesplezier	-	we	horen	graag	wat	jullie	van	onze	ideeën	vinden!	
	
FSR	FNWI	16/17	
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Alle	 studenten	 moeten	 weten	 dat	 de	 medezeggenschap	 bestaat,	 waarom	 we	 be-
langrijk	zijn	en	dat	we	ons	werk	niet	kunnen	doen	zonder	de	input	van	studenten.	

De	meeste	studenten	weten	niet	dat	de	medezeggenschap	bestaat.	Woorden	zoals	de	
facultaire	studentenraad	en	een	opleidingscommissie	zijn	hen	onbekend.	Het	is	dan	te	
verwachten	 dat	 ze	 niet	weten	wat	 de	medezeggenschap	 allemaal	 doet.	 Een	 bekend	
gevolg	 is	de	spetterende	opkomst	van	§22,1%	bij	de	studentenraadsverkiezingen.	De	
FSR	wil	 dit	 anders	 zien	 en	 daarom	beginnen	we	 hier,	 nu	we	 jou	 toch	 aan	 het	 lezen	
hebben,	waarom	doen	wij	er	eigenlijk	toe?	

Om	die	vraag	te	beantwoorden	moeten	we	terug	naar	het	moment	dat	je	je	inschreef	
op	 de	 UvA.	Weet	 je	 nog	 dat	 je	 jouw	 studieovereenkomst	 tekende	met	 de	 UvA?	 Je	
handtekening	 kriebelde	 onder	 het	 document	 dat	 al	 jouw	 rechten	 en	 plichten	 om-
schrijft?	

Ja?	Dan	heb	je	dat	helaas	gedroomd,	want	dit	document	bestaat	niet.	

Jij	bent	als	student	geen	formele	overeenkomst	aangegaan	met	de	universiteit.	Er	be-
staat	ook	geen	wet	waarop	de	student	zich	kan	beroepen	als	het	om	zijn	of	haar	on-
derwijs	gaat.	De	Wet	op	het	Hoger	Onderwijs	en	Wetenschappelijk	Onderzoek	(WHW)	
omschrijft	namelijk	alleen	de	plichten	van	de	universiteit,	niet	de	rechten	van	de	stu-
dent.	Het	enige	waarop	jij	je	kan	beroepen	is	de	studiehandleiding,	de	studentenstatu-
ten,	 het	 faculteitsreglement	 en	 tot	 slot	 het	 Onderwijs-	 en	 Examenreglement	 (OER).	
Deze	documenten	heeft	 de	universiteit	 voor	 jou	opgesteld	 en	daar	 zijn	 vrijwel	 geen	
regels	aan	gebonden.	Daarbij	mogen	deze	documenten	ieder	jaar	veranderd	worden,	
waarbij	de	student	zich	alleen	kan	beroepen	op	de	meest	recente	versie.	

Als	dit	verhaal	je	tot	nu	toe	doet	denken	aan	een	dystopisch	avontuur,	misschien	zelfs	
aan	een	totalitaire	staat,	dan	heb	je	een	treffende	vergelijking	gevonden.	Den	Haag	gaf	
een	 snoepje	 tegen	 het	 huilen	 en	 kwam	daarom	met	 inspraakorganen:	 de	medezeg-
genschap.	

Deze	medezeggenschap	bestaat	voor	 studenten	uit	de	FSR	en	opleidingscommissies:	
zij	hebben	 instemmingsrecht	op	de	bovengenoemde	documenten	 (overigens	ook	de	
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ondernemingsraad,	maar	 zij	 vertegenwoordigen	 de	medewerkers).	 Zonder	 ons	 is	 er	
geen	controle	op	de	goedbedoelde	plannen	van	de	bestuurders.	

Zonder	 goed	 functionerende	 studentenraad	 kan	 jouw	 geliefde	 faculteit	 en	 opleiding	
veranderen	 in	 een	 tweede	Noord-Korea.	 Al	 die	 documenten	 zijn	 uitermate	 geschikt	
voor	rendementsmaatregelen,	zoals	studiepunten	die	slechts	vier	jaar	geldig	zijn,	een	
fusie	met	de	VU,	een	extra	bindend	studieadvies	in	het	tweede	studiejaar	of	als	toela-
tingseis	voor	alle	masters	minimaal	een	acht	gemiddeld.	 In	principe	 is	alles	mogelijk,	
de	wet	geeft	ruimte	aan	dit	soort	initiatieven.	

Hopelijk	 ben	 je	 het	 er	 inmiddels	mee	 eens	 dat	 de	medezeggenschap	 ertoe	 doet	 en	
kunnen	we	je	in	de	volgende	pagina’s	ervan	overtuigen	dat	we	onze	zaakjes	goed	op	
orde	hebben.	Echter	zijn	wij	uiteindelijk	slechts	een	kleine	groep	studenten.	Wij	kun-
nen	onmogelijk	van	alles	op	de	hoogte	zijn.	Dit	is	precies	waarom	we	jouw	input	nodig	
hebben,	want	als	studenten	niet	bij	ons	aankloppen,	kunnen	wij	niet	met	hun	zorgen	
aan	de	slag.	Daarom	moeten	alle	studenten	weten	dat	de	medezeggenschap	bestaat,	
waarom	we	belangrijk	zijn	en	dat	we	ons	werk	niet		kunnen	doen	zonder	hun	input.	Jij	
hebt	de	medezeggenschap	nodig	en	wij	jou.	

Zolang	je	op	de	FNWI	studeert,	willen	we	daarom	dat	je	twee	dingen	in	je	achterhoofd	
houdt:	

1.	 Als	 er	 studiegerelateerd	 rare	 dingen	 gebeuren,	mail	 direct	 de	 opleidings-
commissie	 van	 je	 opleiding.	 Zo’n	mail	 schrijven	 klinkt	misschien	 als	 veel	 ge-
doe,	maar	het	kan	heel	simpel	zijn:	

Voorbeeld	1:	“Beste	opleidingscommissie,	Docent	A	schrijft	bij	Vak	B	werkelijk	
onleesbaar,	hier	heb	ik	ontzettend	last	van.	Kunnen	jullie	hier	wat	aan	doen?	
Vriendelijke	groet,	een	betrokken	student”.	

Voorbeeld	 2:	 “Beste	 opleidingscommissie,	 wij	 krijgen	 wekelijks	 een	 kleine	
toets	 voor	 vak	C,	maar	het	huiswerk	over	het	onderwerp	van	de	 toets	 is	op	
dat	moment	nog	niet	nagekeken.	Hierdoor	kan	ik	me	slecht	voorbereiden	voor	
de	toets.	Kunnen	jullie	hier	wat	aan	doen?	Vriendelijke	groet,	een	betrokken	
student.”	

2.	Voor	al	het	andere	dat	 speelt	op	de	universiteit,	mail	 je	de	 facultaire	 stu-
dentenraad	 op	 fnwi@studentenraad.nl	 (of	 via	 Facebook:	 Studentenraad	
FNWI-UvA)).	 Wij	 helpen	 je	 sowieso	 verder	 met	 je	
vraag/probleem/klacht/compliment.	 Je	kan	werkelijk	over	alles	mailen	dat	 je	
liever	anders	ziet	op	onze	faculteit,	maakt	niet	uit	hoe	klein	of	groot.	Vaak	we-
ten	studenten	niet	dat	problemen	die	ze	ervaren	relevant	zijn	voor	het	werk	
van	de	studentenraad,	maar	dit	zijn	ze	vaak	wel:	
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Voorbeeld	1:	“Hoi,	de	kantine	is	stom:	het	eten	is	smerig	en	ze	verkopen	wa-
terflesjes	wat	dom	is	als	je	duurzaam	wil	zijn.	Groet,	betrokken	student.”	

Voorbeeld	 2:	 “Hallo,	 ik	 kan	 maar	 al	 te	 vaak	 geen	 studieplek	 vinden.	 Waar-
schijnlijk	kunnen	 jullie	dat	 zelf	ook	wel	 zien,	maar	nu	kun	 je	 zeggen	dat	 stu-
denten	erover	klagen.	Succes	ermee.”	

De	FSR	wil	ontzettend	graag	met	jullie	in	gesprek	gaan.	Dat	kan	niet	alleen	via	de	mail,	
maar	ook	door	langs	te	komen	in	de	raadskamer	(B0.112).	Praat	met	ons	over	wat	jou	
bezighoudt!	

	

	
	
	

	 	



 

   
5 

2	

Als	 de	 medezeggenschapsorganen	 samenwerken,	 dan	 beslist	 de	 academische	 ge-
meenschap	de	toekomst	van	de	universiteit.	

Zoals	 je	onder	1	gelezen	hebt,	 is	de	medezeggenschap	er	om	de	rechten	en	plichten	
van	 de	 studenten	 en	 medewerkers	 te	 waarborgen	 en	 hun	 belangen	 te	 behartigen.	
Samen	 geven	we	 sturing	 aan	 de	 toekomst	 van	 de	 universiteit.	 Het	 grote	 obstakel	 is	
hierbij	dat	de	medezeggenschap	bestaat	uit	meerdere	organen.	

De	 FSR	 vertegenwoordigt	 de	 studenten,	wij	 zullen	 er	 daarom	alles	 aan	 doen	om	de	
FNWI	de	richting	op	te	trekken	die	voordelig	is	voor	alle	studenten.	De	OC’s	zijn	er	om	
de	kwaliteit	van	hun	opleiding	te	waarborgen,	zij	gaan	er	alles	aan	doen	om	de	FNWI	
de	richting	op	te	trekken	die	voordelig	is	voor	de	toekomst	van	hun	opleiding.	De	OR	is	
er	om	de	docenten	en	andere	medewerkers	te	vertegenwoordigen,	zij	zullen	er	alles	
aan	doen	om	de	FNWI	de	richting	op	te	trekken	die	voordelig	is	voor	de	medewerkers.	

We	investeren	hierin	met	z’n	allen	een	hoop	tijd	en	energie,	maar	als	we	niet	dezelfde	
kant	op	trekken	heeft	het	netto	niet	veel	effect.	Het	bestuur	weegt	de	belangen	van	
de	betrokken	organen,	maar	het	resultaat	 is	altijd	hetzelfde:	het	bestuur	beslist.	Het	
bestuur	maakt	deze	beslissingen	in	dienst	van	de	academische	gemeenschap.	

Theoretisch	kan	het	anders	en	 in	de	praktijk	misschien	ook.	Samen	vertegenwoordi-
gen	we	het	geluid	van	de	gehele	academische	gemeenschap.	Als	de	medezeggenschap	
dit	geluid	weet	 samen	 te	brengen	 tot	één	zuivere	compositie,	dan	hebben	we	 in	de	
praktijk	geen	medezeggenschap,	maar	zeggenschap.	

De	FSR	gaat	 zich	daarom	komend	 jaar	wijden	aan	een	goede	 samenwerking	met	de	
andere	medezeggenschapsorganen.	 Dit	 beleidsplan	 is	 dan	 ook	 niks	minder	 dan	 een	
officiële	uitnodiging	aan	de	OC’s	en	de	OR	om	komend	jaar	ons	gezamenlijk	in	te	zet-
ten	voor	de	academische	gemeenschap.	
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De	UvA-VU	bètasamenwerking	 (AFS	2.0)	wordt	alleen	voortgezet	als	dit	de	onder-
wijskwaliteit	bevordert.	

Eind	2013	 is	de	Amsterdam	Faculty	of	Science	 (AFS)	weggestemd	door	de	medezeg-
genschap	 van	 de	UvA.	Dit	was	 een	 plan	waarin	 een	 top-down,	 volledige	 fusie	werd	
voorgesteld	tussen	de	bètafaculteiten	van	de	UvA	en	de	VU.	Een	van	de	belangrijkste	
redenen	dat	dit	plan	niet	doorging,	was	dat	de	academische	gemeenschap	 zich	niet	
betrokken	voelde.	Daarnaast	 leek	het	plan	slecht	doordacht	en	was	het	 tijdspad	om	
het	door	te	voeren	erg	krap.	Nadat	de	medezeggenschap	het	plan	had	weggestemd,	is	
er	via	andere	wegen	ingezet	op	een	mogelijke	samenwerking.	Dit	proces	zou	nu	meer	
bottom-up	vormgegeven	worden.	

Als	we	willen	dat	de	academische	gemeenschap	nu	wel	betrokken	wordt,	 is	 het	be-
langrijk	dat	alle	plannen	op	tafel	komen	te	liggen.	Zo	kunnen	deze	door	iedereen	ge-
zien	en	beoordeeld	worden.	Dit	is	de	enige	manier	om	te	garanderen	dat	onderzoeks-	
en	onderwijskwaliteit	van	hoog	niveau	zijn	en	blijven	tijdens	de	samenwerking.	

Dit	is	van	groot	belang,	want	wanneer	er	wordt	gesproken	over	de	bètasamenwerking	
(AFS	2.0)	wordt	er	 te	vaak	gesproken	over	 schaalvergroting,	aanzien	en	prestige.	Als	
studentenraad	zien	we	niet	in	hoe	dit	direct	bijdraagt	aan	de	kwaliteit	van	het	onder-
wijs.	 Rankings	 zijn	 nietszeggend:	 ons	 onderwijs	 is	 geen	 kandidaat	 bij	 het	 Eurovisie	
Songfestival.	

Ten	 slotte	 is	het	 voor	ons,	de	 studentenraad,	belangrijk	om	ervoor	 te	 zorgen	dat	de	
studenteninspraak	 via	 medezeggenschap	 gewaarborgd	 blijft.	 We	 hebben	 al	 verteld	
waarom	de	medezeggenschap	 voor	 elke	 student	 belangrijk	 is.	 Een	 grote	 zorg	 is	 dan	
ook	hoe	dit	geregeld	gaat	worden	bij	een	grotere	faculteit	of	bij	verhuizingen.	Philip-
pus	 II	van	Macedonië	zei	het	al:	 ‘Divide	et	 impera’,	verdeel	en	heers.	Als	de	faculteit	
wordt	verdeeld	over	meerdere	locaties,	wordt	het	lastiger	haar	beleid	te	controleren	
en	ervoor	te	zorgen	dat	de	stem	van	de	student	hierin	gehoord	wordt.	
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De	FNWI	moet	het	voortouw	nemen	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	

De	eerste	drie	weken	bij	Future	Planet	Studies	(FPS)	gaat	het	over	niets	anders	dan	de	
mensheid	die	zijn	gedrag	moet	veranderen	om	een	scala	aan	rampen	te	voorkomen.	
Denk	hierbij	aan	hongersnood,	overstromingen	en	zeespiegelstijging.	Na	deze	eerste	
drie	weken	 is	de	moed	de	gemiddelde	Future	Planet	Student	al	diep	 in	de	schoenen	
gezonken:	de	wetenschappers	van	onze	 faculteit	 laten	ons	zien	dat	de	 toekomst	van	
de	wereld	er	niet	goed	uit	ziet.	

Er	is	nog	hoop	voor	de	toekomst,	maar	hiervoor	moet	de	mensheid	zijn	gedrag	veran-
deren.	 	Onze	 faculteit,	 die	 actief	 het	belang	 van	duurzaamheid	predikt	bij	 FPS,	 doet	
vervolgens	 helemaal	 niks	met	 deze	 kennis.	 In	 de	huidige	begroting	 is	 duurzaamheid	
niet	eens	opgenomen!	Erger	nog,	we	scheiden	niet	eens	afval.	Totale	cognitieve	disso-
nantie!	 (Cognitieve	 dissonantie	 is	 een	 psychologische	 term	 voor	 de	 onaangename	
spanning	die	ontstaat	bij	kennisneming	dat	je	gedrag	in	strijd	is	met	je	eigen	overtui-
gingen).	

We	moeten	een	 inhaalslag	maken!	De	wereld	gaat	 ten	onder	terwijl	wij,	de	 faculteit	
met	de	specialisten	op	dit	vakgebied,	het	slechte	voorbeeld	geven.	De	eerste	stap	naar	
een	 duurzame	 faculteit	 is	 de	 oprichting	 van	 een	 duurzaamheidscommissie.	 Deze	
commissie	gaat	op	 zoek	naar	 realiseerbare	oplossingen	voor	het	huidige	gebrek	aan	
duurzaamheid.	 Komend	 jaar	 wordt	 deze	 commissie	 opgericht	 en	 gaat	 nieuw	 beleid	
ontwikkelen	op	dit	gebied.	De	FSR	wil	deze	commissie	graag	de	volgende	boodschap	
meegeven:	durf!	

Hebben	we	ook	een	concrete	verandering	die	we	graag	zien	op	het	gebied	van	duur-
zaamheid?	

Een	goede	eerste	stap	zou	een	Bring	Your	Own	Bottle	beleid	kunnen	zijn.	De	verkoop	
van	al	het	flessenwater	in	de	kantine	wordt	stopgezet	en	studenten	drinken	alleen	nog	
kraanwater.	Als	je	dan	toch	je	flesje	bent	vergeten	dan	kun	je	een	herbruikbare	water-
fles	kopen.	Zo	wordt	er	op	onze	faculteit	alleen	nog	kraanwater	uit	herbruikbare	fles-
jes	gedronken,	in	plaats	van	bronwater	uit	wegwerpflesjes.	De	FNWI	hoeft	alleen	maar	
in	te	haken	op	bestaande	initiatieven!	
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Personalia 
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Eli de Smet
Onderwijsorganisatie

Nick Nauta
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Steven Beutick
Faciliteiten & IT
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TAAKGROEPEN	

Om	alle	dossiers	overzichtelijk	 te	verdelen,	houdt	de	FSR	FNWI	een	 taakgroepensys-
teem	aan.	De	dossiers	zijn	in	acht	clusters	verdeeld,	en	met	elk	van	deze	clusters	hou-
den	drie	raadsleden	zich	bezig.	Een	korte	omschrijving	van	deze	taakgroepen	vind	 je	
hieronder.	

Extracurriculair	 	
Pim	van	Helvoirt	(taakgroephoofd),	Renske	Grupstra	&	Menno	van	Gameren	
Extracurriculair	omvat	alles	wat	buiten	het	vaste	programma	van	je	studie	valt.	Bij	de-
ze	taakgroep	kun	je	dus	denken	aan	dossiers	als	internationalisering	(studeren	in	het	
buitenland)	en	Honours.	

Faciliteiten	&	IT	
Steven	Beutick	(taakgroephoofd),	Richard	Broersen	&	Karlijn	Limpens	
De	zaken	die	er	voor	zorgen	dat	het	Science	Park	een	fijne	plek	is	om	te	studeren,	val-
len	onder	deze	taakgroep.	Bijvoorbeeld	studieplekken	en	catering,	maar	ook	het	duur-
zaamheidbeleid.	Daarnaast	houdt	deze	taakgroep	zich	bezig	met	de	IT-voorzieningen,	
zoals	de	UvA-website	en	Blackboard.	

Inspraak	
Renske	Grupstra	(taakgroephoofd),	Susan	Rigter	&	Tom	Strengers	
Binnen	deze	taakgroep	wordt	alles	behandeld	wat	te	maken	heeft	met	inspraak	van	
studenten.	Bij	haar	dossiers	kun	je	denken	aan	de	aanstelling	van	de	nieuwe	decaan	
en	het	10-puntenplan.	Ook	faciliteert	deze	taakgroep	het	bètaverenigingenoverleg.	

Onderwijsorganisatie	
Eli	de	Smet	(taakgroephoofd),	Tom	Strengers,	Pim	van	Helvoirt	&	Nick	Nauta	
Van	alle	taakgroepen	kijkt	deze	taakgroep	het	meest	naar	de	inhoud	van	het	onder-
wijs.	Hiervoor	houdt	ze	zich	bezig	met	bijvoorbeeld	docentprofessionalisering	en	ten-
taminering.	Ook	onderhoudt	deze	taakgroep	het	contact	met	de	OC’s.	

PR	
Susan	Rigter	(taakgroephoofd),	Menno	van	Gameren	&	Steven	Beutick	
PR	houdt	zich	bezig	met	de	zichtbaarheid	van	de	studentenraad	voor	de	studenten	op	
de	FNWI.	Ze	verzorgen	naast	stukjes	in	de	To	Dah	Loo	en	de	facebook	ook	acties,	zoals	
de	jaarlijks	terugkerende	sinterklaasactie	waarin	studenten	kunnen	vertellen	wat	zij	
van	studeren	op	de	faculteit	vinden	

Reglementen	
Nick	Nauta	(taakgroephoofd),	Eli	de	Smet	&	Esther	de	Boer	
Alles	op	de	universiteit	is	gevat	in	reglementen,	en	deze	taakgroep	houdt	zich	daar-
mee	bezig.	Een	belangrijk	dossier	is	dan	ook	Onderwijs-	en	Examenreglement	(de	
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OER),	maar	de	taakgroep	houdt	zich	ook	bezig	met	dossiers	als	decentrale	selectie	en	
het	bindend	studieadvies	(BSA).	

Samenwerking	UvA-VU	&	Financiën	
Richard	Broersen	(taakgroephoofd),	Noa	Visser	&	Esther	de	Boer	
Deze	taakgroep	heeft	drie	grote	dossiers.	Twee	blijken	al	uit	de	naam:	de	samenwer-
king	tussen	de	UvA	en	de	VU	en	de	financiën	van	de	faculteit.	Daarnaast	houdt	deze	
taakgroep	zich	bezig	met	huisvesting,	omdat	dat	sterk	samenhangt	met	de	andere	
twee	dossiers.	

Studievoortgangondersteuning	
Karlijn	Limpens	(taakgroephoofd),	Noa	Visser	&	Tom	Strengers	
Deze	taakgroep	wordt	ook	wel	eens	‘Hoe-Overleef-Ik-de-UvA?’	genoemd.	Ze	maakt	
zich	er	sterk	voor	dat	elke	student	zich	makkelijk	wegwijs	kan	maken	op	de	UvA.	Dos-
siers	die	hierbij	horen	zijn	onder	andere	mastervoorlichting	en	de	studieadviseurs.	

Je	kunt	ons	bereiken	via	de	onderstaande	emailadressen:	

Algemeen	 FNWI@studentenraad.nl	

Steven	Beutick	 Steven.Beutick@studentenraad.nl	

Esther	de	Boer	 Esther.deBoer@studentenraad.nl	

Richard	Broersen	 Richard.Broersen@studentenraad.nl	

Menno	van	Gameren	 Menno.vanGameren@studentenraad.nl	

Renske	Grupstra	 Renske.Grupstra@studentenraad.nl	

Pim	van	Helvoirt	 Pim.vanHelvoirt@studentenraad.nl	

Karlijn	Limpens	 Karlijn.Limpens@studentenraad.nl	

Nick	Nauta	 Nick.Nauta@studentenraad.nl	

Susan	Rigter	 Susan.Rigter@studentenraad.nl	

Eli	de	Smet	 Eli.deSmet	@studentenraad.nl	

Tom	Strengers	 Tom.Strengers@studentenraad.nl	

Noa	Visser	 Noa.Visser@studentenraad.nl	

	

Daarnaast	kun	je	ons	tijdens	kantooruren	bellen	op	020	525	5878	


