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1 Voorwoord

Beste lezer,

Dit is het jaarverslag van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natu-
urwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amster-
dam. In dit verslag staat beschreven waar wij ons als raad afgelopen academisch
jaar mee bezig hebben gehouden.

Afgelopen jaar bestond de raad uit zeven taakgroepen: Inspraak, Onderwijsor-
ganisatie, Publieke Relaties, Reglementen, Samenwerking & Financiën, Studieon-
dersteuning, Faciliteiten & IT en Voorlichting & Extracurriculaire activiteiten.
Per taakgroep zal worden uitgelicht hoe de doelen die wij ons in ons beleidsplan
hebben gesteld zijn uitgewerkt.

Veel leesplezier!
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2 Inspraak

De taakgroep Inspraak heeft zich dit jaar ingezet om de inspraak (van studen-
ten) op de universiteit te verbeteren. Naast de dossiers die in het beleidsplan
staan heeft de taakgroep zich ook bezig gehouden met het dossiers verbeteren
diversiteit en inspraak verkrijgen bij de invulling van het directieteam. Door-
dat deze dossier zijn opgepakt is het dossier kwantitatieve draagvlakmetingen
evalueren niet aan bod gekomen.

Evalueren D&D en 10-puntenplan
Veel van de dossiers waar deze taakgroep zich mee bezig heeft gehouden hebben
overlap of komen voort uit het rapport democratisering en decentralisering en
het 10-puntenplan. Zo is deze taakgroep betrokken geweest bij het opstellen van
het Advies Sterke Medezeggenschap dat is opgesteld naar aanleiding van het 10-
puntenplan en is er deelgenomen aan de panelgesprekken bij de presentatie van
het advies. Aan de hand van het eindadvies heeft de raad mogelijke imple-
mentaties van het advies en manieren om de medezeggenschap te versterken
besproken met de decaan. Concrete punten die hieruit voort zijn gekomen zijn
dat de raad twee keer per jaar een mail naar studenten kan sturen, de beleid-
sagenda van het directieteam elk halfjaar besproken wordt met de raad en extra
rechten die zijn toegekend aan de raad worden vastgelegd in het Faculteitsre-
glement. Ook hebben heeft de raad een standpunt ingenomen over de manier
waarop decanen zouden moeten worden benoemd en hoe dit vastgelegd moet
worden in het universiteitsreglement. Dit standpunt is naar de CSR gecommu-
niceerd.

Organiseren en evalueren decaanuurtje
Afgelopen jaar heeft de taakgroep Inspraak één keer het decaanuurtje georgan-
iseerd. Hierna is het decaanuurtje geëvalueerd met BVO, de decaan en binnen
de taakgroep. Hieruit kwam voort dat er gezocht moest worden naar een nieuwe
invulling voor het decaanuurtje zodat er meer studenten aanwezig zullen zijn.
Ideeën waren een decaanuurtje in een betabreak setting en verschillende evene-
menten met een overkoepelend thema waarbij de decaan aanwezig is.

Evalueren functie studentassessor
De raad heeft een standpunt ingenomen over de functie studentassessor waarbij
de raad vindt dat de studentassessor de communicatie tussen het directieteam
en de raad moet bevorderen. Bij contact met het directieteam mag hij/zij altijd
zijn/haar eigen mening geven als wordt benoemd dat dit de eigen mening is en
niet die van de raad. Bij het voordragen van kandidaten en de profielschets voor
de nieuwe studentassessor is rekening gehouden met dit ideaalbeeld.

Evalueren Diversity Officer
Eind dit jaar is namens de raad een advies gestuurd over de invulling van de
functie Diversity Officer, aangezien de huidige diversity officer eind 2018 met
pensioen gaat. Er zijn een aantal toezeggingen door het directieteam gedaan
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over wat er in de functieomschrijving van de Diversity Officer zal komen. De
Diversity Officer zal zich niet alleen op de medewerkers richten maar ook op
studenten. Ook zal de Diversity Officer zich niet alleen richten op genderbalans,
maar ook op sociaal-economische klasse en etnische afkomst. De Diversity Offi-
cer wordt de mogelijkheid gegeven om curricula te evalueren en aanbevelingen
doen over specifieke onderdelen en/of kenmerken van het curriculum. Daarnaast
zal de Diversity Officer voor 0,1 fte worden gecompenseerd.

Inventariseren privacy van studenten
Inspraak heeft dit jaar nauw contact gehad met de CSR over de nieuwe AVG
wetgeving. Op het dossierhoudersoverleg met oa. Miek Krol, hoofd JZ, en Do-
minique Campman, projectleider AVG is privacy van studenten besproken. Hier
is gekeken naar drie doelgroepen: Teaching Assistants, studieverenigingen en al-
gemene studenten. Per doelgroep zijn verschillende aanpakken besproken. De
CSR heeft geadviseerd om trainingen aan studentassistenten te geven rond het
onderwerp privacy. Naar aanleiding van dit overleg zijn Miek Krol en Dominique
Campman langs BVO gekomen om te praten met de studieverenigingen over hoe
zij om moeten gaan met de nieuwe AVG wetgeving. Aan de hand van BVO en
de overige vragen van de verenigingen hebben zij een handleiding opgesteld voor
alle verenigingen van de UvA. Ook bij de implementatie van Canvas is naar de
privacy van studenten gekeken. Tot op heden heeft op de FNWI niemand toe-
gang tot de gegevens van studenten op Canvas.

Verbeteren diversiteit
Om de diversiteit op de FNWI te vergroten heeft de taakgroep zich gericht op in-
stroom van studenten. Er zijn verschillende ideeën geweest om een meer diverse
instroom van studenten te krijgen. Zo is de mogelijkheid om een huiswerk-
centrum op Science Park te starten voor middelbare scholieren van lage soci-
aaleconomische klasse besproken met de raad. Het idee was volgens de raad
nog niet professioneel genoeg om het afgelopen jaar uit te voeren. Daarnaast
hebben leden van de taakgroep, namens de raad, plaatsgenomen in de dit jaar
opgerichte facultaire brainstorm over diversiteit.

Inspraak verkrijgen bij invulling directieteam
Sinds vorig jaar is de faculteit op zoek naar een vice-decaan en een directeur
onderwijs. Inspraak heeft dit jaar getracht op de hoogte te blijven van de on-
twikkelingen rond het aanstellen van beide functies. Voor de directeur onderwijs
wordt aangesteld is er een werkgroep opgesteld die de onderwijsorganisatie in-
ventariseert en onderzoekt hoe de functie het best ingevuld kan worden. Twee
leden van de raad hebben een gesprek gehad met de werkgroep hierover.
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3 Onderwijsorganisatie

Contact met OC’s en OD’s
OO heeft door het jaar heen met zo goed als alle OC’s en OD’s gesproken. Hi-
erbij zijn centrale onderwerpen decentraal belegd, zoals het gebruik van Blended
Learning in de opleidingen. Bovendien zijn andere knelpunten naar voren gekomen,
zoals het groeiende studentenaantal bij de master Artificial Intelligence. Om
het contact met en tussen de OC’s goed te onderhouden, heeft OO vijfmaal
een Forum OC’s (FOC) georganiseerd. Daarbovenop heeft voor het eerst een
vicevoorzittersoverleg met de vicevoorzitters van de OC’s plaatsgevonden. In
dit overleg hebben de vicevoorzitters met elkaar gesproken over de invulling van
hun rol binnen de OC. Dit overleg beviel en is zeker voor herhaling vatbaar,
mede omdat veel vicevoorzitters zullen worden opgevolgd in september 2018.

OC-weken
In overleg met ons heeft communicatie ook dit jaar weer de OC weken georgan-
iseerd. De tweede OC-week was 30 april-4 mei. Hier stond er weer een barista
met gratis koffie in de centrale hal. OC-leden hadden zich in beperkte mate
aangemeld voor volgend jaar. De FSR heeft de OC-weken alleen gepromoot
via onze promotiekanalen. De rest van de PR hiervoor liep via communicatie
(schermen, e-mail, flyers, etc.).

Readers
Contact tussen SOFacIt en de universitaire bibliotheek leverde concrete lijsten
op met welke readers er beschikbaar zijn via de webshop van de UvA en welke
daarvan verplicht zijn. Onderwijsorganisatie heeft dit probleem doorgespeeld
naar de CSR en de andere raden, maar hier zijn geen concrete vervolgstappen
uitgekomen. Ook hebben wij alle OC’s gemaild met de readers die van hun
opleiding stonden met de vraag of ze er naar wilden kijken. Van een aantal
OC’s hebben we hier een reactie op gehad; vaak bleek er een goede reden te zijn
waarom de readers verplicht waren.

Engelstaligheid
Eind 2017 heeft de faculteit besloten voorlopig geen bachelors aan te bieden in
het Engels. OO heeft zich wel ingelezen op dit onderwerp - en het nodige aan
de raad voorgelegd. In overleg met het DT is er op 20 juni 2018 een werkbezoek
naar de bètafaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gepland. Hier
wordt sinds enkele jaren al het onderwijs in het Engels aangeboden. Op dit
werkbezoek werd de feitelijke invulling van deze beleidskeuze onderzocht.

Nieuwe bachelor
Begin 2018 ontdekte OO dat er een nieuwe bachelor in de maak is op het IIS.
Toendertijd was de werktitel Future Society Studies, ten tijde van schrijven is
de werktitel Humans, Society, and Technology. Aangezien deze bachelor een
samenwerkingsverband is tussen de FNWI, FGw en FMG, heeft OO contact
gehouden met de FSR’en van deze faculteiten. Daarnaast heeft OO contact
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gehad met de projectleiders en de Startnotitie. De macrodoelmatigheidstoets
wordt elk moment ter advies verwacht.

Herbenoemingen
In haar termijn heeft OO gesproken met de opleidingsdirecteuren van de BSc
Bèta-Gamma, MSc Life Sciences, BSc Informatiekunde, MSc Brain and Cogni-
tive Science, MSc System and Network Engineering, MSc Biological Sciences en
de directeur van het College of Science voor hun herbenoeming en met de kan-
didaten voor de BSc Biologie, MSc Forensic Science en voor de MSc Chemistry,
en de kandidaat voor MSc Mathematics, MSc Mathematical Physics en MSc
Stochastics and Financial Mathematics voor hun benoeming. De raad heeft
positief geadviseerd over al deze (her-)benoemingen.

Handreiking OC’s
In 17/18 is de Handreiking opgepakt door Onderwijsorganisatie. De program-
magroep Versterking Opleidingscommissies had in het teken van de invoer-
ing van de WVB ook de handreiking geüpdatet. Onderwijsorganisatie heeft
toen naar de handreiking gekeken en veel inconsistenties, tegenstrijdigheden, en
sturende verwoordingen gevonden. Ook was het gedeelte over verkiezingen van
opleidingscommissies niet meer up-to-date. Deze punten zijn besproken met de
secretaris van de programmagroep, Erik Wijers. Dit is ook naar de CSR gecom-
municeerd. Toen hij later aangaf dat een update van de handreiking niet op de
planning stond, hebben wij deze punten met de decaan besproken in het IO van
mei 2018.
Naar aanleiding hiervan is er een tweede gesprek geweest met Patrick Faassen en
Kees van Wensen. Daaruit kwam dat zij het eens waren met onze kritiekpunten
en ook de afdeling Academische Zaken van centraal gingen adviseren om het
document te updaten. Vanuit de CSR hebben wij nu gehoord dat de handreik-
ing herzien zal worden.

ILO klankbordgroep
In september 2017 is er een klankbordgroep ingesteld voor de Interfacultaire
Lerarenopleiding (ILO) met leden van betrokken FSR’en. OO heeft hierin
plaatsgenomen. Uit dit overleg kwam een gezamenlijk advies voor van de be-
trokken raden en ILO OC betreft de status van het leraarschap.

Waardering onderwijs
De raad heeft naar aanleiding van de Visie Onderwijs & Onderzoek met de de-
caan gepraat over de waardering van het onderwijs. Ook heeft de taakgroep
de mogelijkheid onderzocht om een onderwijshoogleraar aan te stellen bij de
faculteit, zoals ook op de VU gebeurd is. Hier bleek weinig animo voor te zijn.
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4 Publieke Relaties

Informeren middels (sociale) media
Dit jaar is er door de raad actief gebruik gemaakt van Facebook. Hierbij wer-
den relevante mededelingen gedeeld, meningen van studenten gepeild en even-
ementen van de studentenraad gepromoot. Ook is er een algemene flyer ont-
worpen met uitleg over wat de Facultaire Studentenraad doet, die de komende
jaren ook nog gebruikt kan worden.

Praat-met-de-Raad momenten
Op dinsdagen en donderdagen zijn raadsleden in de hal gaan zitten om input en
vragen van studenten te ontvangen. Daarnaast heeft PR voor het eerst Praat-
met-de-Raad borrels georganiseerd, waarbij studenten op een laagdrempelige
wijze met de huidige raadsleden konden praten over wat er speelde op de facul-
teit.

Actief betrekken eerstejaarsstudenten
De raad is zoveel mogelijk aanwezig geweest bij eerstejaarsactiviteiten van de
studieverenigingen op Science Park om studenten te informeren over het bestaan
en de functie van de FSR. Ook zijn we twee keer in het jaar langs colleges van
eerstejaarsvakken geweest om te vertellen wat de raad doet.

Onder de aandacht brengen van activiteiten op de faculteit
Ook dit jaar heeft de FSR actief input geleverd voor artikelen in de ToDahLoo,
de WC-krant die door de Afdeling Communicatie van de faculteit wordt samengesteld.
Daarnaast heeft de raad een verkiezingsdebat voor de studentenraadsverkiezin-
gen georganiseerd in de centrale hal, om studenten te informeren over partijs-
tandpunten en bewustzijn te creëren.

Acties
Om over diverse onderwerpen op de faculteit inbreng te krijgen van studenten,
is er een enquête opgesteld door de raad. Deze is een week lang gepromoot,
en door ongeveer 250 studenten ingevuld. De resultaten hebben taakgroepen
verwerkt in hun dossiers. Ook is er toen bekend werd hoeveel geld er uit de
middelen uit de Wet studievoorschot zou komen in samenwerking met de taak-
groep SamFin een ludieke actie georganiseerd om studenten te vragen wat zij
vonden dat ermee moest gebeuren.
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5 Reglementen

Reglementen heeft dit jaar hun best gedaan om te zorgen dat de rechten en
belangen van studenten omtrent onderwijs en medezeggenschap worden gere-
specteerd en nageleefd. Buiten algemene informatievoorziening aan andere taak-
groepen en aan studenten over deze rechten, heeft Reglementen zich met een
paar specifieke onderwerpen bezig gehouden.

WVB en Verkiezingen
We hebben bekeken hoe de uitvoering van de Wet Versterking Bestuurskracht
verloopt op onze faculteit. Aan het begin van dit jaar hebben wij afgesproken
met het directieteam (hierna: DT) dat iedere OC kan kiezen om verkiezingen
te houden voor benoemingen voor het academisch jaar 2018/2019. Eerst heeft
onze taakgroep veel met de faculteit en met OC’s overlegd over hoe het kiesre-
glement voor OC’s er uit zou kunnen zien. Uiteindelijk is toch besloten dat het
kiesreglement centraal vastgesteld zou worden. Reglementen heeft druk uitgeoe-
fend om deze zo snel mogelijk af te hebben, en heeft feedback er op geleverd.
Hierdoor konden dit jaar de studentleden van de OC van Informatica als eerste
van Nederland verkozen worden door de studenten van de opleiding.

Het OER-Proces
Reglementen was dit jaar verantwoordelijk voor de OER-A. De taakgroep heeft
de OER doorgelezen een suggesties voor verbeteringen aangedragen aan de fac-
ulteit. Suggesties die overgenomen waren zijn onder andere voorbeeldtentamens
bij alle vakken en meer uitleg bij nabesprekingen van tentamens.
In eerste instantie wilde de taakgroep nauw samenwerken met alle OC’s tij-
dens dit proces. Omdat de taakgroepen alle adviezen van OC’s ontving en alle
adviezen redelijk overeenstemden, bleek dat niet nodig te zijn. Waar er wel
problemen waren met het opleidingsspecifieke deel van de OER, heeft dit over-
leg waar nodig wel plaatsgevonden.
De opleidingsspecifieke delen van de OER zijn dit jaar niet door de taakgroep
behandeld, maar door een aparte commissie. Dit is gedaan om de werkdruk te
verspreiden en om vanuit de verschillende domeinen naar de OER’en te kunnen
kijken.
De hoofddoelstelling van deze commissie was om de OER’en al door te nemen vo-
ordat er wijzigingen aan ons voorgelegd werden, zodat wij hierover al in gesprek
kunnen gaan met de opleidingsdirecteuren. Dit hebben wij gedaan door alvast
onduidelijkheden en foutieve verwijzingen aan te kaarten en eventueel nieuwe wi-
jzigingen voor te stellen. Hierbij hebben wij ook geprobeerd om zoveel mogelijk
alle belangrijke informatie voor studenten die betrekking hebben op vakken in
de OER vast te leggen, zoals of aanwezigheid verplicht is. Vaak werd voor deze
informatie verwezen naar de studiegids. Dit is grotendeels gelukt, onze hoop is
dat aankomend jaar opleidingen ook de andere verwijzingen naar de studiegids
achterwege zullen laten.
Hiernaast heeft de commissie om verschillende redenen een aantal OER’en niet
ingestemd. Hieronder vallen ook bijna alle OER’en van het College of Science.
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Het College wilde een nieuwe regel invoeren waardoor opleidingsdirecteuren een
keuzevak bij te weinig inschrijvingen hiervoor alsnog konden schrappen uit het
curriculum. De FSR is na overleg met het College tot de consensus gekomen dat
bij opleidingen waar deze regel nieuw is, een vak alleen geschrapt mag worden
met toestemming van de opleidingscommissie.
Uiteindelijk zijn alle OER’en, op de Master Biomedical Sciences na, voor 1
september aangenomen. In deze OER werd de maximale opleidingscapaciteit
(de Numerus Fixus) verlaagd. De opleidingscommissie was hierop tegen, maar
kreeg geen duidelijke redenering waarom deze wijziging nodig was. Op het mo-
ment van schrijven hebben de FSR en de OC beiden uitstel gekregen om deze
wijzigingen verder te bespreken en is instemming voor deze wijziging nog niet
verleend.

Faculteitsreglement
Aan het begin van het jaar stonden vier mogelijke wijzigingen aan het Faculteit-
sreglement tentatief in de planning. Reglementen heeft twee van deze wijzigin-
gen werkelijk ontvangen. De eerste was om een alternatieve procedure voor het
werven van OC-leden vast te stellen, zodat verkiezingen niet de facto moesten
gebeuren voor OC’s vanuit de WVB. Nadat de raad feedback heeft geleverd op
de benoemingsprocedure, en met oog op het geschil, was dit ingestemd.
Na het geschil ontving de raad een instemmingsverzoek bestaande uit wijzigin-
gen aan de OC-benoemingsprocedure aangedragen door de Geschillencommissie.
Dit verzoek omvatte ook het mogelijk maken van verkiezingen voor OC’s die
hiervoor kiezen. Deze wijzigingen zijn ingestemd door de raad.
Reglementen had ook wijzigingen vanuit de faculteit verwacht dit jaar. Het
Faculteitsreglement is erg verouderd — er missen opleidingen en instituten,
bijvoorbeeld. Wij hebben aangegeven dat wij dit een probleem vinden voor
studenten, maar tot nu toe is het niet mogelijk geweest om een toezegging te
krijgen vanuit de faculteit over wanneer deze wijzigingen zullen komen. Op het
moment van schrijven ligt er bij de nieuwe studentenraad een voorstel om dit
probleem aan te pakken.
Eén keer per jaar moet de wijze van samenstelling van OC’s herzien worden.
Onze raad heeft besloten dat, aangezien OC’s hun jaarverslagen nog niet af
hebben, deze herziening over te laten aan de volgende raad.

Het Geschil
De FSR van de FNWI had aan het begin van het jaar een geschil met het DT over
wat voor rechten wij hebben over het vaststellen van de OC-benoemingsprocedure
in het Faculteitsreglement. De studentenraad was van mening dat er te veel es-
sentiële informatie alleen beschreven werd in de uitvoeringsregeling die hiervoor
geschreven was, waardoor de procedure makkelijk gewijzigd zou kunnen worden
zonder dat hiervoor de instemming van de studentenraad en OR vereist zou
zijn. De raad heeft mede hierom bij de geschillencommissie betoogd dat hij ook
instemmingsrecht behoort te hebben op deze uitvoeringsregeling.
De geschillencommissie heeft vooropgesteld dat de raad niet onjuist gehandeld
heeft door om deze reden het faculteitsreglement niet in te stemmen. Ook deelde
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de geschillencommissie de mening van de FSR dat er te weinig essentiële on-
derdelen van de OC-benoemingsprocedure in het faculteitsreglement opgenomen
waren. De commissie is hierna met een schikkingsvoorstel gekomen waarin in
ieder geval voldoende essentiële onderdelen in opgenomen waren. Het DT en de
raad zijn hier mee akkoord gegaan, waarna het faculteitsreglement in februari
is aangepast met deze wijzigingen.

Tentamenbeleid VU
Reglementen heeft geprobeerd te overleggen met de raden van de VU over de
verschillen in tentamenprocedures tussen VU- en UvA-gebouwen. Helaas heeft
de Universiteitsraad van de VU aangegeven dit niet te willen oppakken, waar-
door wij deze problemen niet verder hebben kunnen aankaarten.

OER in Gewoon Nederlands
Aan het begin van dit jaar heeft de faculteit de Rechten en Plichten van de
Student gemaakt, wat eigenlijk een samenvatting is van de OER en andere be-
langrijke documenten voor studenten. Reglementen heeft deze doorgenomen en
suggesties aangedragen, en zijn erg blij met het resultaat!
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6 Samenwerking en Financiën

Inventariseren problemen door afgelasten huisvestingsplannen
Het hele jaar door is er contact gezocht met Opleidingsdirecteuren en Onder-
zoekinstituutdirecteuren om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten
na het afgelasten van de huisvestingsplannen en duidelijk te maken dat de raad
graag zijn steentje bijdraagt in het zoeken van oplossingen. We hebben veel
directeuren gesproken en aandachtspunten meegenomen in de dossiers van de
taakgroepen.

Financiële cyclus
De raad heeft zich dit jaar verdiept in zowel de centrale als de facultaire fi-
nanciële cyclus. Het UvA-brede allocatiemodel werd herzien, en wij hebben
hierover advies uitgebracht via de Centrale Studentenraad. Daarnaast hebben
wij over de realisatie en begroting van de faculteit geadviseerd. Een post waar
de raad actief input voor heeft gezocht bij studenten zijn de middelen uit de Wet
Studievoorschot. Er is in samenwerking met PR een actie opgezet waarbij stu-
denten ideeën konden inleveren voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Hier is uit voortgekomen dat het onder andere zal worden ingezet om begeleid-
ing van bachelorscripties te verbeteren.

Nieuw gebouw op Science Park
De raad heeft de ontwikkelingen rondom het nieuwe gebouw op Science Park op
de voet gevolgd, en leden aangedragen om mee te denken over de indeling van
bijvoorbeeld studieplekken en faciliteiten.
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7 Studieondersteuning, Faciliteiten en IT

Verbeteren bijvakinschrijving bij de VU voor studenten van de oplei-
dingen Bèta Gamma en Future Planet Studies
Studenten van de studies Future Planet Studies en Bèta Gamma die de majoren
Natuurkunde of Scheikunde (joint programmes met de VU) gaven aan proble-
men te hebben met bijvakinschrijvingen bij de VU. Bij studenten die direct voor
een studie Natuurkunde of Scheikunde kiezen wordt direct een inschrijving aan
de Vrije Universiteit geregeld. Bij majorstudenten gebeurt dit niet. Studenten
die dus een major kiezen in een van beide gebieden en die vakken willen volgen
die vanuit de Vrije Universiteit willen doen kunnen die vakken dus niet direct
doen. Sommige studenten wisten dus niet dat ze een bijvakinschrijving nodig
hadden. Ook is het zo dat er een bewijs betaald collegegeld nodig is voor de
bijvakinschrijving.

Nu is er met het IIS afgesproken dat wanneer studenten een major kiezen
waarvoor inschrijving bij de VU nodig is, ze goed worden gëınformeerd hierover.
Via het IIS krijgen de studenten ook een bewijs betaald collegegeld. Dit is een
bewijs om aan te geven dat je je collegegeld hebt betaald. Dit bewijs is nodig
om je aan te kunnen melden als bijvakstudent bij een andere universiteit. Dus
doordat studenten deze nu krijgen van het IIS in plaats van deze zelf te moeten
regelen wordt het makkelijker om zich aan te melden als bijvakstudent bij de
Vrije Universiteit.

Onder de aandacht brengen van mentale gezondheidsproblemen
Door het groeiende aantal burnouts en andere mentale klachten bij studenten
en ook bij promovendi heeft het CVB een zorgplan ingesteld voor deze doel-
groepen. Voor meer bewustzijn over mentale gezondheid is er een mental health
week georganiseerd van 16 tot 20 april. Ook is er nu om de week een inloop-
spreekuur door een studentpsycholoog op Science Park.

Bevorderen duurzaamheid
Duurzaamheid is een wereldwijd probleem. Daar heeft dus ook iedereen last
van. Wij wilden daarom duurzaamheid op de faculteit bevorderen. Als concreet
ding wilden we onder andere het gebruik van papieren en plastic koffiebekertjes
verminderen op de faculteit. De faculteit heeft gekeken of het mogelijk is om
wasbakken te plaatsen bij koffieautomaten, om te stimuleren dat mensen een
eigen mok meenemen en hergebruiken. Wateraanvoer gaat goed maar water-
afvoer vergt verbouwing, dus dit zal nog verder onderzocht worden. Ook worden
er regelmatig duurzame koffiemokken verkocht bij het Academisch Kwartiertje.

Daarnaast is er een communicatieplan opgezet in samenwerking met de fac-
ulteit. Het idee is dat er meer aandacht uitgaat naar duurzaamheid via de
gangbare promotiekanalen. Ook is de FSR bezig om het recyclingproces van de
koffiebekers en disposables te verbeteren. Samen met de Tesla-minor zal hier
een dagonderzoek voor ontworpen worden. Verder is er via de centrale studen-
tenraad nadruk gelegd op het duurzame karakter van het nieuwe gebouw.
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Verwerken studenteninput
In het afgelopen academisch zijn er diverse facilitaire klachten en opmerkingen
naar de FSR gestuurd over Science Park. Voor deze input is in gesprek met de
faculteit gezocht naar oplossingen. Ook is de FSR nu beter op de hoogte van
het proces voor het aanvragen van functionele aanpassingen van het gebouw,
waardoor er gerichter budget aangevraagd kan worden.

Verbeteren veiligheid op Science Park
Naar aanleiding van inbraken in begin 2017 is de FSR in gesprek gegaan met
Facility Services om het veiligheidsgevoel en de veiligheid op Science Park te
verbeteren. Er worden nu regelmatig risicoanalyses gedaan als een nieuwe sit-
uatie invloed lijkt te hebben op de veiligheid. Ook zal de meldkamer van de
bewaking verplaatsen naar een andere locatie op Science Park. Er is daarom
ook benadrukt dat het weggaan van de meldkamer uit de centrale hal het vei-
ligheidsgevoel kan bëınvloeden en dat er rekening mee gehouden moet worden.

Oplossing zoeken voor het tekort aan beschikbare kluisjes
Een veelvoorkomende klacht van studenten was het tekort aan beschikbare kluis-
jes in de centrale hal. Dit kwam onder andere doordat de huidige kluisjes niet
efficiënt gebruikt werden. Dit kwam door twee dingen; het langer bezet blijven
houden van kluisjes door medestudenten en kluisjes die kapot waren. De kapotte
kluisjes hebben we aangegeven bij FS. Ook komt er vanaf september een nieuwe
regeling voor de kluisjes, waarbij de kluisjes elke avond gecontroleerd en leegge-
haald worden. Tegelijkertijd zal er nagedacht blijven worden over alternatieve
oplossingen.

Mogelijkheden verkennen van verplichte readers
De bibliotheek gaf aan dat er door studenten veel geld uitgegeven wordt aan het
aanschaffen van verplicht geprinte readers. Aan de hand daarvan is er een in-
ventarisatie gemaakt over welke readers dit gaat en wat de reden daarvoor was.
Daarna heeft de taakgroep Onderwijsorganisatie het onderwerp overgenomen,
omdat het onderwerp besproken moest worden met de opleidingen.

Evalueren openingstijden studiecentrum Science Park
Studenten gaven aan dat ze vinden dat het studiecentrum vaker en langer open
mag zijn. Eerder in 2017 waren de openingstijden in de weekend voor de tenta-
menweken al verlengd van 11:00 - 18:00 naar 10:00 - 20:00. Nu zal het studiecen-
trum vanaf 9:00 al open zijn.

Verbeteren opties eten in kantine
Studenten gaven aan de kantine van de faculteit te duur te vinden en dat er te
weinig vegetarische en veganistische opties in de kantine beschikbaar waren. De
FSR heeft een contract van de cateraar ingezien en is hier verder in gesprek over
gegaan. Door een facultaire focusgroep van medewerkers en studenten is er in-
put gegeven. Hier is onder andere de pilot van afgelopen juni uit voortgekomen.
In deze pilot werd er een goedkope lunch deal aangeboden en goedkopere basic
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avondmaaltijden.

Meewerken aan invoeren Spacefinder
Via Spacefinder kunnen UvA-studenten zalen en computers op de Roeterseiland-
campus reserveren. De oplevering van Spacefinder is vaak uitgesteld, dus heeft
de FSR regelmatig contact gezocht over het programma. Spacefinder werkt nu
en zal aankomend jaar verder gepromoot en uitgebreid worden.

Onderzoeken mogelijkheden voor standaardlaptops
Een paar jaar terug is er de keuze gemaakt om het aantal vaste computers terug
te brengen. In plaats daarvan werd er van studenten verwacht dat ze zelf een
goede werkende laptop meebrengt volgens het Bring Your Own Device principe.
Daarom stonden er minimumeisen op de website van de opleidingen en één keer
per week een support uur. Doordat de minimumeisen te karig waren kochten stu-
denten voorafgaand aan hun studie een verkeerde laptop. Daarbovenop waren
er programma’s die bijvoorbeeld alleen op een Mac werken of juist niet op een
bepaald ander besturingsysteem. Ook als je laptop kapot ging was er te weinig
support voor de student, waardoor waardevolle onderwijstijd verloren gaat. Dit
onderwerp is daarom besproken op bijna elk Bestuurlijk Overleg. Daar zijn de
volgende afspraken uit voortgekomen. Allereerst worden de minimumeisen op-
nieuw gëınventariseerd. Ook worden er in de mail naar aankomende studenten
linkjes geplaatst naar campusshop met daarop modellen die geschikt zijn voor
de opleiding. Daarbovenop komt er een verhoging van de frequentie van het
support uur van 1 keer per week naar 2 keer per week. Studenten van VIA
kunnen daar nu ook betaald werken. Verder komt er een handleiding voor Dual
Boot op de website voor tijdens de facultaire introductie. Na deze facultaire
introductie komt er een evaluatie van de handleiding en de begeleiding tijdens
deze introductie. Aan het einde van 2018 worden alle maatregelen geëvalueerd.

Zorgen voor voldoende stopcontacten bij studieplekken
Voor het Bring Your Own Device principe is het belangrijk als er genoeg stop-
contacten zijn voor de meegebrachte laptops. Zodanig dat een student zijn
laptop kan opladen. Studenten gaven aan dat in lesruimtes in gebouwen A en
F alsook in de collegezalen er te weinig van deze stopcontacten zijn. Met Facil-
ity Services zijn de volgende afspraken gemaakt. Er gaan meer stopcontacten
komen in A en F lokalen.Ook worden bepaalde collegezalen in C meegenomen
in de functionele aanpassingen cyclus.

Ondersteunen transitieperiode naar Canvas
Vorig jaar heeft de UvA besloten om van blackboard naar Canvas over te stap-
pen. Daarom zaten we in de stuurgroep, zodanig dat dit zo soepel mogelijk
verloopt.

15



8 Voorlichting en Extracurriculaire Activiteiten

Je tijd op de universiteit wordt niet alleen gevormd door je studie die je hebt
gekozen. Het is moment waarop je je kan verbreden en verdiepen in onderwerpen
waar je in bent gëınteresseerd. De universiteit kan hier een sterke rol in spelen.
De taakgroep Voorlichting en extracurriculaire activiteiten heeft zich er dit jaar
voor ingezet dat die mogelijkheden daarvoor worden vergroot en verbeterd. Hi-
eronder zullen de belangrijkste punten die dit jaar zijn gedaan worden toegelicht.

Bevorderen informatievoorziening over buitenlandervaring
Op de UvA bestaat de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor een
half of heel jaar om daar een deel van je studie curriculum te volgen of een
minor te doen. Veel studenten vinden dit een verrijking van hun studietijd.
Daarom is de raad van mening dat het zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor
iedereen. De raad heeft zich ervoor ingezet dat in het vijfde semester voor elke
opleiding alleen vrije keuzeruimte beinhoudt zodat de drempel laag blijft voor
bachelorstudenten. Daarnaast is er met hulp van de FSR in het jaar 17/18
een laagdrempelige buitenland markt georganiseerd op de faculteit die begin
november plaatsvond. Ook in het jaar 18/19 zal er zo een markt komen op de
FNWI. Deze markt gaf bachelorstudenten de mogelijkheid om heel makkelijk
informatie te krijgen over de mogelijkheden van een buitenlandsemester.

Verbeteren algemene informatievoorziening
De taakgroep heeft zich ervoor ingezet om informatieverstrekking zo laagdrem-
pelig mogelijk te maken. De raad is van mening dat studenten een centraal
punt moet hebben voor informatie en voorlichting. Op dit moment staat de
meeste informatie in de A-Z lijst. De taakgroep zal evalueren of deze situatie
voor studenten wenselijk is. Om dit te inventariseren heeft VoorCurry gesproken
met bureau communicatie en met student services op centraal niveau om infor-
matieverstrekking te verbeteren, ook over alle services die er wel beschikbaar
zijn voor studenten maar waarvan de informatie nog niet overal is gekomen.
Een voorbeeld daarvan in de studentendecanen. Deze zouden in veel gevallen
een aanspreekpunt moeten vormen voor de studenten en de FNWI heeft zelfs
zijn eigen studentendecaan. Echter is de informatie over de studentendecanen
niet ver verspreid en is de drempel ook hoger omdat de studentendecanen alleen
op Roeters zijn geloceerd. De FSR 17/18 heeft met student services gesproken
over de mogelijkheden om ook een studentendecaan op de FNWI te plaatsen.
Dit zou in het jaar 18/19 verder moeten worden opgepakt worden.

Stimuleren keuzeruimte
We hebben ook gekeken naar het honoursprogramma en hoe dit beter kan wor-
den geregeld. Er zitten veel onduidelijkheden in de manier waarop het honour-
sonderwijs wordt aangeboden en het transparanter zou worden. De FSR 17/18
kwam met een plan hoe we dit duidelijker en overzichtelijker kunnen maken.
Hier zal door de faculteit in 18/19 naar worden gekeken en is het overgedragen
aan het IIS en de nieuwe FSR 18/19.
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In het jaar 18/19 zal er in het voorjaar een minorenmarkt georganiseerd. Dit
was een initiatief van de FSR 17/18 en hebben we toen samen met de faculteit
besproken om het in het jaar 18/19 te implementeren. Studiesucces 2.0 werd in
2017 gepubliceerd. Op basis van het hiervan adviseren over het onderwijs wat
gegeven wordt op de FNWI. De raad zal zich tevens inzetten om een verbeterslag
te maken in de informatieverstrekking omtrent de minoren. De taakgroep zal
onder andere de mogelijkheden onderzoeken voor laagdrempelige voorlichting,
bijvoorbeeld in de vorm van een minorenmarkt op het Science Park.

Mogelijkheden herschikking vakantie verkennen
De raad 17/18 heeft intensief gekeken naar de mogelijkheden voor herschikking
van de vakantie. Middels een enquête gaf 87% van de studenten die de enquête
hebben ingevuld (763 studenten) aan dat de werkdruk te hoog is en dat er
behoefte is aan een vakantie in het tweede semester. In het jaar 17/18 werd
het dossier centraal opgepakt en zou moeten worden besproken worden met de
UCO. Uiteindelijk is besproken met AZ en zijn ze met het plan gekomen om het
in een mail enquête naar iedereen te sturen. Dit zou in 18/19 gedaan moeten
worden.

Mogelijkheden lunchpauze
Ook heeft VoorCurry met de FSR 17/18 gekeken naar de mogelijkheid om pauzes
te implementeren op de FNWI. Dan zou er tussen het tweede en derde blok in
plaats van een kwartier pauze een halfuur zijn, en zouden de lessen dan om
13:15 weer beginnen en tot 17:00 doorgaan in plaats van 13:00 tot 16:45. Uit
een peiling onder de studentpopulatie bleek echter dat er geen behoefte aan
verandering was.
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9 Slot

Voor ons zit het raadsjaar er officiëel op. Wij kunnen terugkijken op een pro-
ductief en leerzaam jaar. Ook willen wij het directieteam van de faculteit en
alle medewerkers die afgelopen jaar met ons in gesprek zijn gegaan hartelijk
bedanken voor de samenwerking.

Wij wensen onze opvolgers heel veel plezier en succes met het voortzetten van
het raadswerk.

Namens de FSR FSWI 2017-2018,

Femke Mostert
Voorzitter
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