
Inspraak aan de UvA
Op de universiteit kun je meewerken aan de kwaliteit van het onderwijs en mag je invloed uitoefenen 
op het gevoerde beleid. De formele medezeggenschap van studenten van de UvA is georganiseerd via 
de studentenraad en de opleidingscommissie.

Op drie formele niveaus hebben studenten inspraak op de besluitvorming van de UvA: 

Wat kan je verder doen?
Naast de formele medezeggenschap zijn er nog veel andere manieren om je stem te laten horen. Laat weten wat jij vindt en draag zo bij aan de 

kwaliteit van jouw opleiding en van de voorzieningen op het Science Park.

Onderwijs-
evaluatie

Evaluatie door 
schriftelijke 
(UvA-Q) en 
mondelinge
onderzoeken 
(panelgesprekken).

Curriculum-
evaluatie

Nadat je bent 
afgestudeerd aan de 
UvA, ontvang je het 
verzoek de gehele 
opleiding te 
evalueren. De 
resultaten van deze 
evaluatie worden 
ook binnen de 
opleiding besproken.

Nationale 
Studenten 
Enquête (NSE)

Een jaarlijks landelijk 
onderzoek waarin 
studenten hun 
mening geven over 
hun opleiding. Deze 
informatie kan leiden 
tot andere beleids-
keuzes, en heeft 
invloed op de ranking 
van opleidingen.

Studie-
verenigingen

De studie-
verenigingen van de 
FNWI hebben regel-
matig overleg met 
de FSR.

Werk-
groepen 

Bij belangrijke 
beleidsmatige 
thema’s die 
de hele academische 
gemeenschap 
aangaan worden er 
met regelmaat 
werkgroepen inge-
steld, waarvoor ook 
studenten worden 
benaderd. 

Student- 
assessor 

De studentassessor 
geeft de decaan van 
de FNWI advies. 
De studentassessor 
wordt voor 1 kalen-
derjaar benoemd.  

Studenten-
unie 
De studentenunie 
ASVA vertegen-
woordigt de belan-
gen van alle Amster-
damse studenten.
B.v. op het gebied 
van huisvesting.

Meer weten?
zie student.uva.nl/studentenstatuut

Facultaire Studentenraad (FSR)
Overlegt met de decaan over faculiteitsbeleid. De 
studentenraad is vrij om te bepalen wat hij wil 
bespreken met het bestuur van de faculteit.

Opleidingscommissie (OC) 
Adviseert de opleidingsdirecteur over de 
kwaliteit en organisatie van de opleiding.

Centrale Studentenraad (CSR)
UvA-breed medezeggenschapsorgaan, overlegt 
met het College van Bestuur. Samen met de 
Centrale Ondernemingsraad vergadert de CSR  
in de Gezamenlijke Vergadering (GV).

CSR
Bestaande uit 14 leden.

7 leden worden 1 keer per jaar gekozen, 
alle studenten kunnen zich verkiesbaar 
stellen. De andere 7 leden komen vanuit 
elk van de FSR’en. 

1 keer per jaar verkiezing volgens het partijen-
stelsel, alle studenten kunnen zich verkiesbaar 
stellen.

Deelname door sollicitatie of verkiezingen.

FSR
7 facultaire raden, maximaal 12 studenten per raad.

OC
Evenveel studenten als docenten.

Student moet ingeschreven 
staan bij betreffende 
opleiding.

Docent moet onderwijs 
verzorgen voor 
betreffende opleiding.

Instemmingsrecht:
O.a. studentenstatuut,
Reglement Studenten-
raad, Afstudeerregeling

Adviesrecht:
O.a. model Onder-
wijs- en Examen-
regeling

Instemmingsrecht:
O.a delen van de 
Onderwijs- en 
Examenregeling

Adviesrecht:
O.a. faculteits-
begroting,facultair 
strategisch onder-
wijsbeleid

Instemmingsrecht:
O.a. delen van de 
Onderwijs- en 
Examenregeling

 

Adviestaak:
O.a. onderwijs- en 
Examenregeling,
Kwaliteit onderwijs,
Studiebegeleiding,
Opbouw van 
curriculum

Meer over Instemmings- en 
adviesrecht zie: student.uva.nl/fsr 

uvaverkiezingen.nl
Kijk op student.uva.nl in de 

A-Z: Opleidingscommissie

student.uva.nl/
onderwijsevaluaties asva.nlstudent-assessor-

fnwi@uva.nl

Meer weten? student.uva.nl

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

http://student.uva.nl/content/az/studentenstatuut/studentenstatuut.html?origin=84HxqDR7R5ivoe2fREDZiw
http://student.uva.nl/content/az/medezeggenschap/fsr/fsr.html?origin=84HxqDR7R5ivoe2fREDZiw
http://uvaverkiezingen.nl/
http://student.uva.nl/content/az/onderwijsevaluaties/onderwijsevaluaties.html?origin=84HxqDR7R5ivoe2fREDZiw
http://student.uva.nl/home
mailto:student-assessor-fnwi@uva.nl
https://www.asva.nl/nieuws/

