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Negatief advies Kwaliteitsafspraken 2020 en verder

Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen
(FSR-FGw) op de ‘adviesaanvraag Kwaliteitsafspraken 2020 en verder’ van 18 september 2019. De FSRFGw adviseert negatief op de voorgenomen investeringen tenzij U de in deze brief uiteengezette
aanbevelingen overneemt. In deze brief licht zij haar advies toe.
De FSR-FGw benadrukt , ter bescherming van het medezeggenschapsproces, graag het belang van
communicatie met de gehele studentenpopulatie van de faculteit. Het gaat hier immers om geld dat direct
voortkomt uit de portemonnee van de studenten zelf. Daarom zijn wij graag regelmatige verslaglegging
van de uitgaven terug in de facultaire nieuwsbrief, opdat alle studenten geïnformeerd zijn over de
vruchten van dat wat zij zelf hebben ingeleverd. Ook stimuleren wij graag het gebruik van narrowcasting,
bijvoorbeeld in de vorm van de digitale schermen in alle FGw-gebouwen. Wij overleggen uiteraard graag
met U over verdere communicatiemiddelen.
Het baart de FSR-FGw zorgen dat de eerste tussentijdse controle op de uitgaven van de
kwaliteitsgelden pas in 2022 gepland staat. Wij begrijpen dat dit samenhangt met de tweede controle
door de NVAO. Echter geeft dit geeft medezeggenschapsorganen waaronder de FSR-FGw, OR-FGw en de
betrokken Opleidingscommissies weinig mogelijkheden nog tussentijds bij te sturen. Om dit te
ondervangen verzoekt de FSR-FGw U dan ook een jaarlijkse rapportage van de besteding van de
Kwaliteitsafspraken te doen toekomen aan de FSR-FGw en OR-FGw, met hierin alle uitgaven die zijn
gedaan in het kader van de Kwaliteitsafspraken zoals dit ook is afgesproken met de centrale
medezeggenschap. De FSR-FGw ziet graag dat in deze lijst alle uitgaven worden uitgesplitst per
programma en bestedingsdoel, opdat de betrokken medezeggenschapsorganen een zo compleet mogelijk
beeld kunnen vormen. Hierbij zien wij ook graag het advies van iedere Opleidingscommissie en de reactie
van de Opleidingscommissies op de uitgaven terug. De FSR-FGw is ook alert op het weglekken van geld in
de bureaucratie. Daarom is het belangrijk in deze rapportages een onderscheid te maken tussen budget
dat wordt ingezet in de stroomlijning van de besteding, en geld dat ook echt bij de studenten terecht
komt.

Voorts benadrukt de FSR-FGw, ter bescherming van het medezeggenschapsproces, graag het belang
van communicatie met de gehele studentenpopulatie van de faculteit. Het gaat hier immers om geld dat
direct voortkomt uit de portemonnee van de studenten zelf. Daarom zijn wij graag regelmatige
verslaglegging van de uitgaven terug in de facultaire nieuwsbrief, opdat alle studenten geïnformeerd zijn
over de vruchten van dat wat zij zelf hebben ingeleverd.
De FSR-FGw is verheugd met het voorstel van de Decaan om Opleidingscommissies veel ruimte te
geven bij de invulling van de Kwaliteitsafspraken. Decentraliteit bevorderen is, zoals u weet, een
speerpunt van de huidige Raad. Het is hierbij echter van belang dat opleidingscommissies op geen enkele
manier onder druk worden gezet om in te stemmen met plannen van de opleidingsdirecteur. Daarom
dienen opleidingscommissies een reactietermijn van tenminste zes weken en een proactieve houding aan
te nemen. Vooral de reactietermijn is voor ons belangrijk; mede gelet op het feit dat de
Kwaliteitsafspraken in 2018 ook door dit punt spaak liepen. De FSR-FGw zal, zoals U van ons gewend bent,
op dat eerste punt toezien.
De FSR-FGw kan zich niet vinden in een constructie waarin de bedragen die voortkomen uit de
Kwaliteitsafspraken worden ingezet voor extra onderzoekstijd. Alhoewel het aannemen van meer
wetenschappelijk personeel logischerwijs tot een verkleining van werkgroepen zal leiden, mag de 40%
onderzoekstijd niet bekostigd worden uit deze fondsen. Dat geldt niet voor de 60% overige taakuren. Dit
is tevens in lijn met de bestedingskaders zoals gesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en de NVAO. Gezien het relatief kleine bedrag dat de Kwaliteitsgelden bedraagt, moeten
de middelen zo effectief mogelijk besteed worden. De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
moet zo voelbaar mogelijk zijn.
Ten slotte verbaast de FSR-FGw zich erover dat ruim 50% van de resterende fondsen zullen worden
ingezet voor versterking van het tutoraat en de studiebegeleiding. De FSR-FGw juicht de besteding an
sich toe, maar kan niet positief adviseren zolang er geen uitgebreid plan ligt met betrekking tot de
investeringen. Graag ontvangt de FSR-FGw een document waarin de besteding van deze gelden
puntsgewijs worden toegelicht. Voorts is de FSR-FGw van mening dat het besteden middelen uit de
Kwaliteitsgelden aan studieadviseurs een zeer onwenselijke situatie is. Gezien het vrij geringe bedrag
moeten alle investeringen, zoals reeds gesteld, de onderwijskwaliteit direct ten goede komen. Onzes
inziens kan dit efficiënter worden bereikt door te investeren in andere zaken. Het mag niet zo zijn dat de
Kwaliteitsgelden worden gebruikt als middel om structurele onderbesting aan de studiebegeleiding goed
te maken. Investeringen in de studiebegeleiding dienen te gebeuren uit de begroting. Graag hoort de FSRFGw hoe de Decaan hier ruimte voor vrij gaat maken. Een mogelijke besparing zou bijvoorbeeld het
afschaffen van het honourstraject zijn, waardoor genoeg middelen vrijvallen om studieadviseurs te
bekostigen.
Om de redenen die zijn uiteengezet in deze brief kan de FSR-FGw niet positief adviseren totdat haar
verzoeken zijn ingewilligd. Dit besluit is mede ingegeven door het rommelige proces omtrent de besteding
van kwaliteitsmiddelen in 2018. De FSR-FGw is graag bereid haar advies toe te lichten in een mondeling
overleg.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
Voorzitter FSR-FGw
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