
De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten 

De hbo-crisis slaat wild 

om zich heen. Onlangs 

bleek uit een onder-

zoeksrapport van de on-

derwijsinspectie dat er 

bij meerdere hogescholen opleidingen 

niet aan de eisen voldoen. Vier oplei-

dingen bij Inholland werden zelfs ‘zeer 

zwak’ genoemd. Op de HvA zijn zulke 

gevallen niet geconstateerd. Niet zo 

vreemd, aangezien er geen HvA-oplei-

dingen zijn onderzocht. Dit neemt niet 

weg dat de kwaliteit van het onderwijs 

ook op de HvA onder druk kan komen 

te staan. Gelukkig kun jij, als student, 

ervoor zorgen dat problemen bij jouw 

opleiding op tijd aan de kaak worden 

gesteld. Hoe? De ASVA studentenunie 

geeft je vijf tips.

Tip 1: Onderwijsevaluaties

Met het invullen van onderwijsevalu-

aties laat je aan je opleiding weten 

wat je van een bepaald vak vindt. Dit 

kan natuurlijk positief of negatief zijn. 

Hoe dan ook, door op deze manier 

je mening te geven weet je opleiding 

wat er verbeterd kan worden en welke 

problemen studenten tegenkomen. Eis 

ook inzicht in de resultaten van dit soort 

evaluaties.

Tip 2: Centrale Medezeggenschapsraad 

De Centrale Medezeggenschapsraad 

(CMR) is een belangrijke centrale speler 

binnen de HvA. Zo besluit de CMR, 

samen met het College van Bestuur 

(CvB), over zaken die directe gevolgen 

hebben voor studenten. Denk hierbij 

aan de huisvesting van jouw domein of 

het budget dat voor jouw opleiding be-

schikbaar is. Daarnaast geeft het CMR 

advies aan het CvB. Twaalf HvA-studen-

ten nemen na verkiezingen deel in de 

CMR. Iedere student kan zich hiervoor 

verkiesbaar stellen. Als je eenmaal bent 

verkozen, zit je een jaar lang in de CMR.

Tip 3: Domeinraad

Ieder domein heeft zijn eigen domein-

raad, die vooral gaat over de spelregels 

van jouw opleiding. Zo heeft de domein-

raad een stem in het aantal studiepun-

ten dat er voor een bepaald vak staat, 

de examenregels en de werkverde-

ling van docenten. Dit laatste is zeer 

belangrijk voor de hoeveelheid tijd die 

een docent kan besteden aan studen-

ten, zoals het geven van feedback of het 

voorbereiden van colleges. Je kunt je, 

net als bij de CMR, elk jaar verkiesbaar 

stellen voor jouw domeinraad. 

Tip 4: Opleidingscommissie

Opleidingscommissies (OC) bestaan 

alleen uit studenten en medewerkers. 

Elke opleiding heeft zijn eigen OC, 

waarin wordt gekeken naar de kwali-

teit van de opleiding. Als lid van de OC 

praat je dus direct mee over de inhoud 

van je studie. Vind je het niveau van een 

vak ver onder de maat of is de studielast 

te hoog? De OC kan hier iets aan veran-

deren door advies uit te brengen aan de 

opleidingsmanager. Om voor een plek 

in de OC in aanmerking te komen, moet 

je worden benoemd door de manager 

van jouw opleiding.

Tip 5: Voer actie!

Klinkt al het bovenstaande niet span-

nend genoeg? Dan kun je altijd nog 

actie voeren. Dit kan bijvoorbeeld een 

flyeractie zijn tegen bezuinigingen op 

jouw opleiding. Of een online petitie 

voor betere faciliteiten.

ASVA helpt studenten die zich willen 

inzetten voor beter onderwijs. Zo kun 

je altijd bij ons terecht voor informatie 

over de huidige stand van zaken in het 

hoger onderwijs. Daarnaast waakt ASVA 

over de kwaliteit van de opleidingen op 

de HvA en kunnen wij studenten allerlei 

middelen bieden om problemen bij hun 

opleiding aan te pakken.

Heb je een vraag of opmerking aan de 

hand van dit artikel? Stuur dan een

e-mail naar peper@asva.nl

Bang voor Inholland-taferelen 
op de HvA?


