
 

 

 
Geachte decaan, beste Hans, 

 
Voor het begrotingsjaar 2017 hebben COR en CSR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de UvA begroting. COR en 
CSR zien er tevens op toe dat de medezeggenschap in de faculteiten in ruime mate betrokken is bij de 
begrotingsopstelling. Zodoende hebben OR en FSR voor het eerst sinds lange tijd effectief adviesrecht op de FMG-
begroting. Dit brengt met zich mee dat de OR en FSR vanaf heden op een andere manier in het begrotingsproces 
staan. In dit advies maken de OR en de FSR hun aanbevelingen over het begrotingsproces en de conceptbegroting 
2017 kenbaar. 

 
1. Te weinig toelichting en moeilijk vergelijkbaar 
Het verkregen adviesrecht verschaft de OR en FSR nieuwe rechten en daarmee de UvA/FMG nieuwe plichten. Zo 
hebben de OR en FSR het recht op informatie van de UvA om haar adviserende taak zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Op het moment dat dit advies uitgebracht wordt, 27 oktober, constateren beide organen dat zij nog niet in 
het bezit zijn van een dekkend geheel aan informatie. 

Dit jaar hebben de OR en de FSR voor het eerst toenadering gezocht en samen de begrotingscijfers bekeken. Al 
snel bleek dat beide organen tegen dezelfde problemen aanliepen. Zowel de OR als de FSR hebben er moeite mee om 
van de cijfers zelf iets te zeggen. Dit heeft vooral te maken met de schamele tekstuele uitleg. Vaak wordt er voor 
verdere uitleg een vage verwijzing gemaakt naar de Kaderbrief. En op één tabel, plus een nagezonden tabel na, zijn 
de cijfers niet vergelijkbaar met die van 2016, waardoor de gemaakte beleidskeuzes lastig te achterhalen zijn. Dit 
jaar is op centraal niveau een format opgesteld waaraan de voorgelegde begroting moet voldoen. De OR en FSR 
constateren dat de begroting 2017 van de FMG op een aantal punten niet aan dit format voldoet. Zo ontbreekt er een 
informatieve inleiding waarin de begrotingsplannen globaal uiteen worden gezet en ontbreekt er een overzicht van 
het interne allocatiemodel. Ook zijn er geen prognoses te vinden van wat men doet als de cijfers tegenvallen. De 
toelichting aan het eind van het stuk is buitengewoon summier. Verder zijn veel van de voorspellingen in de 
kengetallen zo globaal, dat men geneigd is om de schouders erover op te halen. Het is bijna altijd groei groei groei of 
stabiel stabiel stabiel.  

De OR en FSR staat voor ogen dat er een begrotingsboekje komt zoals op de FNWI. Hierin worden verschillende 
jaren vergeleken en wordt het ook duidelijk wat op de lagere niveaus gebeurt. Een omvangrijke en duidelijke uitleg 
stelt de medezeggenschap aan de FNWI in staat tot een serieus oordeel te komen. 

De FMG beschikt over een document dat een vergelijkbaar doel heeft als het begrotingsboekje bij de FNWI. Dat 
is de kaderbrief FMG. Het begrotingsboekje FNWI bevat echter veel meer informatie. Achtereenvolgens worden 
afspraken op nationaal niveau, op UvA niveau en op facultair niveau in heldere taal besproken en met elkaar in 
verband gebracht. Daarna worden de kosten van de centrale diensten besproken en pas dan de begroting van de 
FNWI. Vervolgens worden bijna 50 pagina’s besteed aan de tabellen en vooral ook de beschrijving van wat dit op de 
lagere niveaus betekent. Ook het tijdstip van de (tekstuele) informatievoorziening is van groot belang. De kaderbrief 
FMG over de begroting 2016 werd dit jaar pas begin april 2016 verstrekt. Voor zowel OR als FSR komt deze 
informatie veel te laat. Een belangrijk deel van wat in de kaderbrief staat plus de door OR en FSR gewenste 
aanvullende informatie moet en kan een half jaar eerder al bij de begroting verstrekt worden.  

Concluderend: OR en FSR vinden het noodzakelijk en achten het mogelijk dat de FMG bij de begrotingscijfers in 
het najaar veel uitgebreidere en betere informatie verstrekt dan ze nu doet. OR en FSR vinden dat het voortaan een 
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vanzelfsprekendheid moet worden dat beide organen de bestaande relevante financiële stukken samen met de 
conceptbegroting krijgen toegestuurd aan het begin van de adviestermijn van 6 weken. 

 
2. Lagere niveaus: de domeinen zijn moeilijk zichtbaar 
Relevante stukken zijn in elk geval de begrotingen op domeinniveau. Het is uit de facultaire begroting niet op te 
maken welke keuzes er gemaakt worden op het niveau van de domeinen. Misschien dat de opstellers van de 
facultaire begroting dit niet als hun taak zien, maar voor de OR en de FSR, en voor medewerkers en studenten, liggen 
hier juist de mogelijkheden om te zien wat er op deze niveaus gebeurt met de middelen die er zijn. De cijfers op het 
facultaire niveau en de cijfers over de domeinen die nu worden verstrekt, lijken een rechtstreekse doorvertaling van 
centraal beleid, maar zijn dat niet. De begrotingscijfers die over de domeinen worden verstrekt, bevatten bovendien 
in het geheel geen tekst. 

We verwijzen nogmaals naar het begrotingsboekje van de FNWI. Daar worden de cijfers op de lagere niveaus 
wel toegelicht. Wij verwijzen ook naar de cijfers van SW die de OR dit jaar toegespeeld kreeg. Uit deze cijfers valt 
bijvoorbeeld op te maken hoe de indirecte uren zich verhouden tot de directe uren en hoeveel tijd en geld aan wat 
wordt besteed.  

Ook werd afgelopen jaar duidelijk dat op SW niveau afspraken zijn gemaakt over onderlinge 
“solidariteit”.  Doorgaans wordt gedacht dat het geld dat in de bachelor wordt verdiend, gebruikt wordt om de 
tekorten in de master op te vangen. De werkelijkheid blijkt omgekeerd. Het is overigens niet duidelijk wat binnen SW 
de onderlinge afspraken precies zijn en hoe deze uitpakken. Evenmin is duidelijk of er verlies geleden wordt op de 
researchmasters en hoe eventuele verliezen worden opgevangen. Het is OR en FSR ook niet bekend of er binnen de 
FMG in andere domeinen financiële afspraken bestaan.  In het algemeen geldt dat juist op het niveau waarop er nog 
veel beslissingen kunnen worden genomen, er weinig tot geen informatie is en het de OR en de FSR ontbreekt aan 
informatie over welke regels en afspraken er gelden. Zodoende ontbreekt het OR en FSR aan essentiële informatie 
om haar adviserende taak goed uit te voeren.  

Het blijkt dat hier een structureel probleem ligt, dat samenhangt met de grootte en complexe samenstelling van 
de faculteit. De functionarissen bedrijfsvoering op het centrale niveau beschikken zelf ook niet over de informatie op 
de lagere niveaus die de OR en de FSR zouden willen hebben. De informatie zou verkregen moeten worden van de 
vierhoeken in de domeinen. Indien de informatie van de vierhoeken betrokken moet worden, dan is een ander, 
decentraal, proces vereist. De medewerkers en studenten op de afdelingen en de domeinen zouden zodanig 
geïnformeerd moeten worden dat zij eigen inzichten kunnen ontwikkelen, en dat OR- en FSR-leden vervolgens op 
basis daarvan tot adviezen kunnen komen.  

Concluderend: de OR en de FSR vinden het noodzakelijk dat er een perspectief geschapen wordt op een 
overlegstructuur die een onderbouwd begrotingsadvies op de decentrale niveaus mogelijk maakt. Een dergelijke 
overlegstructuur maakt een wezenlijk deel uit van een democratischer FMG. 

 
3. Reserves  
Er bestaat bij FSR en OR verwarring over het gebruik van de reserves binnen de begroting. Enerzijds worden de 
bestemde reserves uitgegeven aan de diverse bestemmingen, zoals het zwaartepunten Brain & Cognition. Anderzijds 
heeft de FMG toestemming gekregen om een deel van haar bestemde reserves tot 2019 uit te geven om ‘het tij te 
keren’ en de terugloop van de studentenaantallen in de bachelors tegen te gaan. Afgelopen jaar is voor het eerst circa 
2 miljoen van de omvangrijke reserves van de FMG ingezet. Hoe bestemd zijn bestemde reserves? 

Wij zien ook graag waar de reserves aan uitgegeven worden en waarom er voor een bepaald bedrag aan 
onttrekkingen is gekozen. Een goede toelichting op de aard van de bestemde en onbestemde reserves én op de 
mutaties daarin, hoort bij de begroting. Deze toelichting ontbreekt. We willen graag dat uit de begroting blijkt hoe 
het, op het moment dat de begroting vervaardigd wordt, met onttrekkingen c.q. investeringen is gesteld, wat ze 
opleveren, en wat de verdere plannen en keuzes zijn, mede gezien de ervaringen met eerdere onttrekkingen c.q. 
investeringen.  

Ook over de mate waarin de FMG gebruik mag maken van de vrije en de bestemde reserves heerst 
onduidelijkheid. Vorig jaar zou het gebruik van de reserves beslist eenmalig zijn. Het afsprakenplafond was 
ingegeven door allerlei verplichtingen op centraal niveau. In de reactie van het CvB op het rapport van de commissie 
onderzoekt financiën en huisvesting Universiteit van Amsterdam (COFH) blijkt echter dat er wel een zekere vrijheid 
is reserves in verdergaande mate aan te spreken voor doeleinden die de FMG noodzakelijk acht.  

Concluderend: de OR en FSR vinden het belangrijk niet alleen een opsomming van de reserves te krijgen, maar 
ook een goede toelichting op de aard van de bestemde en onbestemde reserves en de mutaties daarin. Ook achten OR 
en FSR het belangrijk dat duidelijk wordt wanneer de reserves in welke mate mogen worden aangesproken. 
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4. Geld voor medezeggenschap 
Half september 2016 is de Wet Versterking Bestuurskracht aangenomen. Deze zal per 1 september 2017 ingrijpende 
gevolgen hebben voor de manier van werken van de opleidingscommissies. Er zal tijd en geld moeten worden 
besteed om de OC’s te laten wennen aan hun rol als medezeggenschapsorganen en ze deze rol goed te doen 
vervullen. Tussen OR en de decaan is eerder afgesproken dat er meer aan decentrale medezeggenschap gedaan zal 
worden. Beide processen kosten geld. In de begroting staat hier niets over.  

Op 24 oktober verscheen het rapport van de commissie Democratisering en Decentralisering. De voorstellen die 
hieruit voortvloeien, kunnen mogelijk ook leiden tot extra kosten. Toen de FMG gevormd werd, was er 4,3 fte 
beschikbaar voor de OR in de vorm van compensaties en secretariële ondersteuning. Inmiddels is het FMG-budget 
driemaal groter, maar is de beschikbare tijd voor medezeggenschap op centraal niveau onveranderd en op 
decentraal afwezig. 

Concluderend: de OR en FSR vinden dat er in de begroting zichtbaar moet worden nagedacht over het budget 
dat wordt besteed aan medezeggenschap en democratisering en dat de uitgaven in relatie worden gebracht tot de 
grootte van faculteit.  

 
5. Matching versus geld voor eerste geldstroom onderzoek 
Uit de drie tabellen die aan de OR voor de zomer ter beschikking werden gesteld, valt op te maken dat er, door het 
succesvol verwerven van onderzoeksbeurzen, bijna 8 miljoen wordt besteed aan matching. Enkele jaren geleden was 
dat nog 6 miljoen. OR en FSR zouden dit bedrag graag in relatie gebracht zien met het bedrag dat besteed wordt aan 
eerste geldstroomonderzoek. Dit heeft te maken met een breder probleem. Steeds meer wordt eerste 
geldstroomonderzoek verdrongen door de verplichting tot matching bij de binnengehaalde onderzoekersbeurzen. In 
het onderzoeksrapport Chinese borden: universiteiten in en uit balans (Rathenau instituut 2016), wordt 
geconcludeerd dat bijna twee derde van het onderzoeksgeld aan de universiteiten inmiddels direct of indirect 
verbonden is aan beurzen, juist ook door de matchingsverplichting. In het rapport wordt geconstateerd dat er 
daardoor nog maar een derde van het universitaire onderzoeksgeld beschikbaar is voor eerste geldstroom 
onderzoek. Een gevolg hiervan is grote schaarste aan geld voor dit soort onderzoek, vooral in die faculteiten waar 
relatief weinig beurzen worden binnengehaald, zoals, nog steeds, ook in de FMG. Er vindt daar dan ook een 
tweedeling plaats. Steeds meer wetenschappelijk personeel geeft alleen onderwijs. Research-based teaching wordt 
een uitzondering. Wij stellen voor dat de FMG hieraan een eind maakt, door al het personeel dat onderwijs geeft, dus 
ook alle junior docenten, 20% onderzoekstijd toe te kennen. Dit moet in de begroting worden uitgewerkt.  

Concluderend: de OR en FSR vinden dat de FMG zich moet voornemen om al het WP minimaal 20% 
onderzoekstijd toe te kennen en dit voornemen in de begroting te verwerken. 

 
 

6. Historisch beleidsbudget en zwaartepuntenbeleid 
Een belangrijk deel van het geld dat de UvA intern over de faculteiten verdeelt, ligt vast in het historisch 
beleidsbudget. Sinds enkele jaren luidt de afspraak dat dit budget met 1% per jaar wordt afgebouwd en dat het 
vrijgekomen bedrag ten goede komt aan het zwaartepuntenbeleid van de faculteiten. De FMG heeft, voordat deze 
afspraak werd gemaakt, 15 jaar het relatief geringste deel van dit beleidsbudget toegekend gekregen. De OR en FSR 
zouden mede daarom graag inzicht krijgen in welke resultaten er bij het herverdelen van het beleidsbudget over 
zwaartepunten in 2016 gerealiseerd zijn en op welke zwaartepunten er in 2017 ingezet zal worden. In hoeverre is de 
financiering voor de bestaande zwaartepunten uitgebreid, en hoeveel financiële ruimte is er voor nieuwe 
zwaartepunten. Welke discussies zijn er en welke risico’s en kansen zijn er? Waar, bij wie en op grond waarvan komt 
het geld voor nieuwe zwaartepunten terecht? 

Concluderend: de OR en FSR vinden dat er een transparante en democratischer procedure moet komen voor het 
ontwikkelen, toekennen en toedelen van zwaartepunten. Daarnaast bepleiten OR en FSR dat in de begroting een 
transparante afweging wordt gemaakt tussen hoe de middelen die nu vrijkomen uit het afbouwen van het historisch 
beleidsbudget, uitgegeven worden aan zwaartepunten en aan eerste geldstroomonderzoek. 

 
7. Schakelstudenten en excellentie programma’s 
a. Schakelstudenten 
De FMG had in het verleden een groot aantal schakelstudenten. Deze studenten zijn door wijzigingen in de 
financiering van het WO op rijksniveau, maar ook door wijzigingen in de interne allocatie op UvA-niveau, financieel 
steeds minder aantrekkelijk geworden voor UvA en FMG. Zolang er nog geen landelijke oplossingen zijn om deze 
studenten financieel aantrekkelijker te maken voor universiteiten, stellen wij voor dat de FMG zelf met maatregelen 
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komt om de schakelstudenten het studeren financieel gemakkelijker te maken. Het bevorderen van de instroom van 
schakelstudenten geeft een belangrijke impuls aan grotere diversiteit van de studentenpopulatie. In het verleden 
kwamen juist veel eerste generatie studenten en studenten met een gedeeltelijk niet-westerse achtergrond via deze 
route de FMG binnen.  
b. Excellentie programma’s 
De FMG kent een aantal programma’s voor excellente studenten. OR en FSR zouden in de begroting graag zien wat de 
FMG uitgeeft aan dit soort programma’s en dan liefst ook wat de UvA op centraal niveau hieraan uitgeeft. Ook zou de 
begroting de overwegingen moeten bevatten om aan dit soort programma’s geld uit te geven en zou ze moeten 
weergeven wat de resultaten van dergelijke programma’s zijn. Een verdere overweging bij de wens tot informatie 
over dit soort programma’s, is de vrees dat ze de maatschappelijke ongelijkheid die bestaat voordat men tot de 
universiteit toetreedt, mogelijk bestendigden of vergroten. In de begroting moet worden overwogen of een deel van 
de middelen voor excellentie programma’s ingezet kan worden voor een financieel aantrekkelijker arrangement 
voor schakelstudenten.  

Concluderend: de OR en FSR vinden dat de FMG zich moet voornemen schakelstudenten financieel een 
aantrekkelijker arrangement te bieden. Dit voornemen moet in de begroting worden uitgewerkt of minstens kenbaar 
gemaakt. 

 
8. Overige lasten versus personeelslasten en indirecte kosten 
Het valt op dat de overige lasten voor de FMG hoog zijn: bijna 35% van het budget. Daarbij komt dat een deel van de 
lasten al eerder is ingehouden op centraal niveau en niet in dit percentage is verwerkt. Al jaren wordt door de FMG 
gesteld in de bespreking van de begroting dat de overige lasten flink omlaag zouden moeten. We stellen voor dat dit 
voornemen duidelijker gestalte krijgt in de begroting en ook dat er een kengetal komt waardoor er op de domeinen 
en afdelingen duidelijk inzicht bestaat in de verhouding tussen directe en indirecte uren. Een derde kengetal moet 
inzicht geven in de verhouding tussen WP en OBP in de FMG. 

Concluderend: de OR en FSR vinden dat de FMG in de begroting moet streven naar verlaging van de “overige 
lasten” en minstens drie nieuwe kengetallen moet opnemen. Deze kengetallen betreffen de verhouding overige 
lasten en personeelslasten; uren voor onderwijs en onderzoek versus indirecte uren en fte WP en OBP. 

 
9. Huisvestingskosten 
a. Parameter voor de huisvestingskosten 
In het verleden heeft de OR vergeefs voorgesteld om een parameter voor de huisvestingskosten te ontwikkelen, 
zodat in een kengetal te zien is hoe de kosten voor huisvesting zich verhouden tot het totale budget van de FMG. OR 
en FSR stellen voor een dergelijke parameter voortaan in de begroting op te nemen. In veel financiële stukken van de 
UvA wordt gesteld dat er een “Chinese muur” staat tussen de huisvestingskosten en de uitgaven voor onderwijs en 
onderzoek. De huisvestingskosten mogen nooit meer bedragen dan 10-12% van de totale uitgaven. Onderwijs en 
onderzoek zijn daardoor beschermd tegen de grijpgrage huisvestingslasten. Het lijkt er sterk op dat deze “Chinese 
muur” in de nabije toekomst door de FMG zal worden doorbroken: zie het punt hierna. Door de heer Verhoek is 
toegezegd dat hij een dergelijke parameter zal ontwikkelen.  
b. Sterke stijging huisvestingskosten 
Uit een recent memo van de heer Verhoek blijkt dat de huisvestingskosten in zes jaar tijd gestegen zijn van 100 naar 
180 (index). Daar komt in de komende jaren nog een stijging bovenop van drieënhalf procent boven de inflatie. De 
reden van de stijging is ons niet duidelijk, maar de stijging is vastgelegd in de UvA kaderbrief. In het memo van 
Verhoek worden voor de excessieve indexstijging van 100 naar 180 vijf aspecten of oorzaken onderscheiden. We 
vragen ons bij enkele ervan af wie er verantwoordelijk is voor wat. Als dat bekend is, zijn er misschien minder 
verrassingen in de toekomst. En we vragen ons af wat de FMG doet om de huisvestingskosten niet te doen stijgen c.q. 
te verlagen.  

Op de tweede en derde etage van REC B/C zijn nieuwe studieplaatsen gecreëerd. Deze zouden uit een centraal 
budget gefinancierd worden en de FMG zou er dan financieel op vooruit gaan. Van deze operatie of van andere 
operaties lijkt in de begroting echter nog niets te zien. Ook van de inhuizing van het CvB die toch zeker een feit is per 
1 januari 2017, is in de begroting nog geen positief effect te zien.  
c. Verdeling huisvestingskosten over de eenheden in de FMG 
We refereren hier aan de emaildiscussie die met de heer Verhoek is gevoerd over de verdeling van de 
huisvestingskosten binnen de FMG. De voorlopige conclusie van de financiële commissie van de OR is dat er wel een 
soort systeem is, maar dat dit vooral gebaseerd is op de ruimteverdeling bij de oorspronkelijke inhuizing en dat er af 
en toe bij grote mutaties in afdelingen onderhandeld wordt over wie hoeveel ruimte krijgt. In de 
kwartaalrapportages lijkt het er echter op dat elk domein en elke onderzoeksschool op precies dezelfde wijze 
afgerekend wordt op het aantal vierkante meters per fte dat men op een tijdstip x in dienst heeft.  
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Concluderend: de OR en FSR willen, voordat de begroting wordt ingediend, een duidelijk plan dat op alle vragen 
rond huisvesting en huisvestingskosten gedegen antwoord biedt. 

 
10. Bezuinigingen 
De nu ingediende begroting levert een negatief resultaat op. Het is niet ondenkbeeldig dat dit tot 
bezuinigingsvoorstellen leidt. De OR en FSR willen dat zij tijdig betrokken worden bij de afwegingen die dan zullen 
worden gemaakt, zodat zij op zinvolle wijze hun taken en wettelijke rechten kunnen uitoefenen. 

 
11. Conclusies en advies  
a. Conclusies 
1. De OR en de FSR vinden het noodzakelijk en achten het mogelijk dat de FMG bij de begrotingscijfers in het najaar 
veel uitgebreidere en betere informatie verstrekt dan ze nu doet. De OR en FSR vinden dat het een 
vanzelfsprekendheid moet worden dat beide organen de bestaande financiële stukken krijgen toegestuurd en dat dit 
tijdig gebeurt, zodat er een normaal adviestraject van zes weken mogelijk is. 
2. De OR en de FSR vinden het noodzakelijk dat er een perspectief geschapen wordt op een overlegstructuur die een 
onderbouwd begrotingsadvies op de decentrale niveaus mogelijk maakt. Een dergelijke overlegstructuur maakt een 
wezenlijk deel uit van een democratischer FMG. 
3. De OR en FSR vinden het belangrijk niet alleen een opsomming van de reserves te krijgen, maar ook een goede 
toelichting op de aard van de bestemde en onbestemde reserves en de mutaties daarin. Ook achten OR en FSR het 
belangrijk dat duidelijk wordt wanneer de reserves in welke mate mogen worden aangesproken. 
4. De OR en FSR vinden dat er in de begroting zichtbaar moet worden nagedacht over het budget dat wordt besteed 
aan medezeggenschap en democratisering en dat de uitgaven in relatie worden gebracht tot de grootte van faculteit. 
5. De OR en FSR vinden dat de FMG zich moet voornemen om al het WP minimaal 20% onderzoekstijd toe te kennen 
en dit voornemen in de begroting te verwerken. 
6. De OR en FSR vinden dat er een transparante en democratischer procedure moet komen voor het ontwikkelen, 
toekennen en toedelen van zwaartepunten. Daarnaast bepleiten OR en FSR dat in de begroting een transparante 
afweging wordt gemaakt tussen hoe de middelen die nu vrijkomen uit het afbouwen van het historisch 
beleidsbudget, uitgegeven worden aan zwaartepunten en aan eerste geldstroomonderzoek. 
7. De OR en FSR vinden dat de FMG zich moet voornemen schakelstudenten financieel een aantrekkelijker 
arrangement te bieden. Dit voornemen moet in de begroting worden uitgewerkt of minstens kenbaar gemaakt. 
8. De OR en FSR vinden dat de FMG in de begroting moet streven naar verlaging van de “overige lasten” en minstens 
drie nieuwe kengetallen moet opnemen. Deze kengetallen betreffen de verhouding overige lasten en 
personeelslasten; uren voor onderwijs en onderzoek versus indirecte uren en fte WP en OBP. 
9. De OR en FSR willen, voordat de begroting wordt ingediend, een duidelijk plan dat op al onze vragen rond 
huisvesting en huisvestingskosten een gedegen antwoord biedt. 
10. De OR en FSR willen dat zij tijdig betrokken worden bij bezuinigingen. 
 
b. Advies 
OR en FSR adviseren alleen positief over de ingediende getallenreeksen die nu als begroting worden gepresenteerd, 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1. Er wordt de toezegging gedaan dat er voortaan reeds bij het indienen van de concept begroting medio september 
tijdig een informatieve en zo volledig mogelijke tekst wordt aangeleverd. Tevens wordt toegezegd dat de begroting 
zich uitstrekt over de domeinen en afdelingen en dat ook bij de cijfers op dat niveau heldere toelichtende tekst wordt 
verstrekt. Ten slotte moet de begroting beter vergelijkbaar zijn met het voorafgaande jaar. (zie punt 1 en 2) 
2. In de begroting moeten drie nieuwe kengetallen worden opgenomen. Deze kengetallen betreffen de verhouding 
overige lasten en personeelslasten; uren voor onderwijs en onderzoek versus indirecte uren en fte WP en OBP. (zie 
punt 8) 
3. Er komt een duidelijk plan dat op onze vragen rond huisvesting en huisvestingskosten een gedegen antwoord 
biedt. De gevolgen van het plan worden opgenomen in de begroting. (zie punt 9) 
4. Op de conclusies over de zes overige punten in dit advies, komt een redelijk antwoord, waaruit blijkt dat er sprake 
is van goed overleg en enige vooruitgang over de vragen en kwesties die OR en FSR aan de orde stellen.  
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Met vriendelijke groeten, 
Namens de FSR en OR FMG,  
 

 
Aldert van Dam      
Voorzitter FSR 16/17 
 

 

 
Dr. Charlotte Hille 
voorzitter OR FMG 
 
 

 
     


