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reactie decaan op ongevraagd advies internationalisering 

Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 10 maart 2019 betreffende internationalisering. 
Dit advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 21 maart 2019 gezamenlijk besproken. 

In uw brief doet u mij een aantal adviezen toekomen, hieronder volgt per advies mijn reactie. 

Advies: Trainingen voor docenten omtrent International Classroom. 
Zoals we op de overlegvergadering hebben besproken, zal ik eerst inventariseren wat er reeds op 
de FMG wordt aangeboden op dit gebied. Vervolgens wil ik daar zo mogelijk de best-practices 
uithalen en dit onder de aandacht brengen van de onderwijsdirecteuren. 

Advies: Evaluatierapport tweetalige of Engelstalige bachelors 
De onderwijsdirecteuren hebben op het onderwijsdirecteuren-overleg (12 maart jl.) aangegeven 
dat zij evalueren ook heel belangrijk vinden en dit heel serieus aanpakken. Elke 
opleiding/instituut doet dit op haar eigen manier. De opleidingen zijn nog niet allemaal even ver 
in het proces van internationaliseren (Psychologie en Sociologie zijn dit jaar begonnen, 
Politicologie is bezig met jaar 2 en Communicatiewetenschap is nu bezig met het derde jaar) en 
zullen daarom ook niet allemaal hetzelfde kunnen evalueren. Er wordt o.a. geëvalueerd via 
UvAQ, semesterrapportages, in de zelfstudie (t.b.v. visitatie). Het onderwerp 'interactie en 
cohesie in de werkgroepen' onderwerp wordt niet standaard uitgevraagd in de UvAQ 
vakevaluaties. Bij Communicatiewetenschap komt dit onderwerp aan bod tijdens de 'Meet the 
People bijeenkomsten' die het College drie keer per jaar organiseert. Tijdens deze 
lunchbijeenkomsten bespreekt een wisselende groep eerstejaarsstudenten hun ervaringen met het 
programma, de universiteit en de stad met staf van het College. Het College organiseert 
daarnaast twee keer per jaar focusgroepen. In de focusgroep met studenten uit de internationale 
track zal dit onderwerp meer aandacht krijgen. Bij het College Sociale Wetenschappen komt het 
onderwerp 'interactie en cohesie in de werkgroepen' uitgebreid aan bod in de focusgroepen met 
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de opleidingscommissie. POW heeft een kleine groep internationale studenten in de Graduate 
School, hierdoor zijn de lijntjes kort en is er automatisch interactie over dit onderwerp, daarnaast 
worden er bij POW panelgesprekken georganiseerd. Bij Psychologie zijn sfeer in de groep, 
veiligheid in de groep, toegankelijkheid van de docent, eigen bijdrage aan de groepsdynamiek 
etc. vaste onderwerpen in de evaluatie van de werkgroepen. 

Advies: Nederlandse taalcursussen 
Er wordt momenteel, in opdracht van Academische Zaken, een SPOC (Small Private Online 
Course) ontwikkeld voor internationale studenten om Nederlands te leren. Deze SPOC is alleen 
toegankelijk voor UvA studenten, er wordt namelijk ook soft-landing in meegenomen. Het gaat 
dus om het leren van de Nederlandse taal, binnen de UvA context. De beoogde planning is om 
de SPOC in juli beschikbaar te stellen voor internationale studenten die Nederlands willen leren. 
Wat betreft het aanbieden van een Nederlands taalverwervingsvak binnen het onderwijs zelf, het 
zal niet passen om een vak Nederlandse taal als verplicht vak op te nemen in een 
onderwijsprogramma van de FMG. Echter, studenten worden wel gestimuleerd om Nederlands 
te leren. Studenten kunnen dit doen bij het Institute for Dutch Language Education (INTT) en bij 
UvATalen, daar worden verschillende cursussen aangeboden. 
Daarbij kunnen studenten van de FMG een minor 'Dutch Studies' (30 EC) volgen bij de FGw. 
Studenten kunnen binnen deze minor als één van de "mandatory electives" een 
taalverwervingsvak van de INTT volgen. Studenten hebben hiermee dus de mogelijkheid om in 
de vrije keuzeruimte voor studiepunten een taalcursus te volgen. Mocht een opleiding binnen de 
FMG zelf een dergelijk keuzevak georganiseerd aan willen bieden voor haar studenten, dan is 
een opleidingsdirecteur daar uiteraard vrij in. De FMG is zo georganiseerd (decentraal), dat deze 
keuzes op opleidingsniveau gemaakt worden. De opleidingsdirecteuren maken de keuzes over 
welke vakken zij aanbieden, binnen de financiële kaders. De keuze voor het internationaliseren 
van een opleiding, ligt in eerste instantie ook op het niveau van de opleidingsdirecteur. 

Advies: Stimuleren samenwerking in International Classroom. 
Op de overlegvergadering hebben we over dit advies gesproken, ik heb toen toegezegd dat ik dit 
advies aan de onderwijsdirecteuren zal meegeven. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. A. H. Fischer, 
Decaan 
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