m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Faculteitsbureau

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Decaan

Postbus I 5 804
I 00 I NH Amsterdam
T 020 5255820

Facultaire Studentenraad-FMG
t.a.v. Evi de Rover
Voorzitter

Datum
2 oktober 2018
Contactpersoon
Sterre Minkes
E-mail
s.minkes@uva.nl
Onderwerp
reactie decaan op ongevraagd advies studentbetrokkenheid

Ons kenmerk
fmgl8u0181

Geachte Raad,
Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 14 september 2018 betreffende
studentbetrokkenheid. Dit advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 27 september
2018 gezamenlijk besproken.
U stelt in uw advies voor om via een enquête onder studenten te inventariseren wat de oorzaken zijn
van de lage studentbetrokkenheid bij de medezeggenschap. Ik vind het een belangrijke kwestie en ik
vind het een goed idee om meer informatie te verzamelen over de redenen voor lage betrokkenheid.
Ook de onderwijsdirecteuren hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Wij hebben allen
benadrukt dat het belangrijk is van te voren na te gaan welke informatie u wilt hebben om mee aan
de slag te kunnen gaan.
Ik stel voor dat u met een voorstel komt waarin u aangeeft welke vragen u wilt stellen, het aantal
studenten waaronder de enquête uitgezet zou moeten worden, en onder welke groepen studenten de
enquête uitgezet zou moeten worden. Ik verzoek u om dit verder af te stemmen met de
onderwijsdirecteuren, maar ik wil zelf graag de enquête zien voor ik deze onderteken. Het is aan de
onderwijsdirecteuren om werkgroepdocenten te vragen de enquête af te nemen.
U vraagt aan mij om de enquête te ondertekenen, zoals besproken op de OV. Ik ben bereid dat te
doen, maar het lijkt me ook goed om de onderwijsdirecteuren te laten mede ondertekenen, omdat de
studenten hen waarschijnlijk wel kennen en mij niet.
Ik zie uw voorstel en de enquête met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. A. H. Fischer,
Decaan
cc: Facultaire Studentenraad (fmg@studentenraad.nl), A.H. Fischer, S. Minkes

