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Reactie op de Evaluatie van Scheikunde

Geachte decaan, beste Karen,

De Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (FNWI) wil u graag bedanken voor de evaluatie van het proces rondom de
samenvoeging van de bacheloropleidingen Scheikunde. De FSR is erg verheugd over het feit dat
er een uitgebreide evaluatie is uitgevoerd door een extern persoon. Daarnaast is hij blij dat
hierin aanbevelingen worden gedaan voor deze en andere opleidingen. Veel aangedragen
punten en zorgen in de evaluatie worden weggenomen. Een aantal punten wil de raad
hieronder nog graag benadrukken, omdat die naar inzien van de raad absoluut urgent zijn of
nog onvoldoende zijn belicht.

Momenteel wordt er een verplicht eerstejaarsvak op de Vrije Universiteit (VU) gegeven. De
reden hiervoor is dat de benodigde faciliteiten voor dit onderdeel onder het beheer staan van
de onderzoeksgroep die daar huisvest. Tegelijkertijd lopen er twee verplichte vakken op de
UvA. De rest van de vakken in het curriculum zijn alleen op de UvA, tenzij het een keuzevak
betreft. De FSR vindt het belangrijk dat er één duidelijke locatie is voor de opleiding, in dit geval
het Science Park. Doordat de basislocatie het Science Park is en de reistijd naar de VU een half
uur bestrijkt, zal er in plaats van positieve kennismaking met de VU, juist een negatieve
associatie ontstaan bij de studenten wanneer zij veel heen en weer moeten reizen. Dit zal
worden verergerd door colleges die op de verschillende locaties te dicht achter elkaar worden
geroosterd. De FSR ziet daarom graag dat er op lange termijn wordt gestreefd naar één locatie
voor de opleiding.
Daarnaast zijn de problemen rondom administratie en inschrijving van studenten in de
evaluatie onderbelicht. Nog steeds worden bij de bachelor Scheikunde de gegevens handmatig
overgezet. Zeker bij samenvoegingen van grotere studies of studies waar groei wordt verwacht,
zal dit een struikelblok kunnen vormen. De raad ziet graag een langetermijnoplossing voor dit
probleem.
Daarnaast is een eigen studieadviseur voor de samengevoegde opleiding zeer bevallen bij de
bachelor Scheikunde, zoals genoemd in de evaluatie, doordat de studieadviseur veel tijd had

voor deze studenten en daardoor veel kennis had van de opleiding. De raad adviseert ook bij
andere samenvoegingen een ruime bezetting aan studieadviseurs te verzorgen, in de vorm van
meer tijd of personen.
De raad acht het tevens belangrijk dat er tijdig en eenduidig wordt gecommuniceerd met
studenten, zoals ook wordt benadrukt in de evaluatie. Op de websites van de VU en UvA moet
de zelfde informatie worden gegeven over de opleiding. Dit is essentieel voor het goed kunnen
neerzetten van de opleiding voor (toekomstige) studenten.

Ten slotte heeft de opleidingsdirecteur aangegeven dat de werkdruk bij het personeel van
Scheikunde nog steeds erg hoog is, ondanks dat de opleiding al een aantal jaar samen is. Dit
komt mede door kleine details die in het grotere organisatorische plaatje over het hoofd
worden gezien, maar wel moeten gebeuren. Een voorbeeld hiervan is het verzorgen van
tentamenpapier waar zowel een UvA als VU logo op moet staan. Het zou goed zijn voor de
opleiding als er meer ondersteuning is voor dit soort zaken.

Naast de punten uit de evaluatie zelf zou de FSR graag zien dat ook bovenstaande
aanbevelingen nog worden meegenomen. De raad is van mening dat indien alle aanbevelingen
worden meegenomen, de organisatorische kaders verbeterd kunnen worden en de problemen
worden opgelost. De hoofdpunten van de raad hierbij zijn dat er een oplossing wordt gevonden
voor de administratieproblemen, de roostering en locatie, werkdruk voor de medewerkers,
tijdige en eenduidige communicatie en voldoende mogelijkheid tot het verkrijgen van
studieadvies. Graag zien wij dat deze punten met aankomende grote veranderingen binnen het
onderwijs ook worden meegenomen en wij hopen dan ook een schriftelijke reactie van u
tegemoet te kunnen zien.
Met vriendelijke groeten,
Emma Boumans
Voorzitter FSR FNWI
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