
	

	

Geachte Decaan, Beste Fred, 

Middels deze brief reageert de FSR FGw op de adviesaanvraag betreffende de begroting van het jaar 

2020, ontvangen op 7 oktober jl (kenmerk: fgw1940303 ). De FSR FGw heeft de begroting 2020 kunnen 

voorbespreken met Youssef Achahbar en Gerard Nijsten. Daarnaast is er ook verhelderend mail contact 

geweest en is de adviesaanvraag behandeld tijdens de overlegvergadering van 31 oktober jl. De FSR FGw 

adviseert positief op de begroting 2020, mits het bestuur de FSR FGw tegemoet komt in de genoemde 

onderwerpen. Daarnaast wordt er positief geadviseerd MITS er gewerkt wordt aan een landelijk akkoord 

voor een adequaat bekostigingsmodel van het wetenschappelijk onderwijs. Dit akkoord moet worden 

gesteund door OCW, de VSNU, de vakbonden en de LSVb. 

 

Centrale diensten 

Allereerst wil de FSR FGw haar genoegen uitdrukken over het feit dat er actie ondernomen wordt omtrent 

de kosten van de centrale diensten.  Wij hopen dat het herinrichten van de SLA-cyclus de telkens hoger 

uitgevallen kosten, zoals genoemd in adviesaanvraag 18fgw005, op zal vangen.  

 

Investerings- en bezuinigingsplan 2015 

In de inleiding van de begroting 2020 wordt met enige trots gesproken over het met succes uitvoeren van 

het investerings- en bezuinigingsplan uit 2015. De FSR FGw is verheugd  kennis te nemen van deze 

positieve ontwikkeling. Er wordt binnen de faculteit herhaaldelijk gesproken over de bezuinigingen die 

efficiënt en goed uitgevoerd zouden zijn. De FSR FGw mist echter een overzicht en uitwerking van deze 

efficiënt en goed uitgevoerde bezuinigingen. Zij vraagt zich af welke veranderingen er aan de reële kant 

hebben plaatsgevonden. Het is onduidelijk welke delen van het onderwijs verloren zijn gegaan en welke 

delen er vernieuwd zijn. Het is voor de studentenbetrokkenheid essentieel om zicht te krijgen in de 
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creatieve oplossingen die onze faculteit heeft kunnen brengen om zoveel mogelijk te behouden. Deze 

transparantie zorgt niet alleen voor vertrouwen vanuit de hele faculteit, maar ook voor een grotere 

bereidheid. De FSR FGw verzoekt het dagelijks bestuur om een uitgewerkt overzicht omtrent de 

veranderingen vanaf de periode van het bezuinigingsplan uit 2015 toe te sturen. 

 

Verdeelsleutel 60:40 

De FSR FGw kan met trots spreken over onze onderzoek intensieve faculteit wat tot uiting komt in de 

verdeelsleutel 60:40. In haar advies omtrent de begroting 2019 (kenmerk 18fgw005) heeft de FSR FGw 

haar verzoek geuit om onderzoek sterker met het onderwijs te koppelen. Deze koppeling is naar haar 

inziens niet zichtbaar genoeg. De FSR FGw ziet graag een plan tegemoet met een uitwerking over hoe het 

bestuur van de faculteit deze koppeling wil en kan maken. In het antwoord op het adviesaanvraag van de 

FSR FGw (kenmerk fgw18u0400) heeft het bestuur benoemd dat deze koppeling breed gesteund wordt 

binnen de faculteit en de garantie gegeven dat onderzoeksintensief onderwijs verzorgd kan worden. Deze 

steun zien wij graag terug middels een plan omtrent deze koppeling. We merken dat de verschillen en 

daarmee obstakels tussen de portefeuilles onderzoek en onderwijs voor problemen zorgen bij de 

praktische uitvoering. Om het koppelingsplan daadwerkelijk slagingskans te geven, ziet de FSR FGw graag 

dat hier middelen voor vrijgemaakt worden. De expliciete keuze voor het zijn van een onderzoek 

intensieve faculteit maakt het een verplichting om actief te werken aan onderzoeksintensief onderwijs.  

 

Duurzame geesteswetenschappen 

Het is de FSR FGw duidelijk geworden dat 2020 het laatste jaar is waarin het eerder vastgestelde beleid 

omtrent de duurzame geesteswetenschappen zal worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van de 

faculteit zal in de loop van 2020 spreken over de plannen voor de jaren vanaf 2021. (In de paragraaf 5.1 

van de begroting 2020 wordt gesteld dat het TLC uit het reguliere budget CoH gefinancierd gaat worden 

vanaf het academisch jaar 2020-2021. De FSR FGw zou graag een nadere uitleg krijgen waar het geld 

vandaan komt om het TLC te bekostigen vanaf 2020-2021. Daarnaast verzoekt de FSR FGw het bestuur 

om het nieuwe plan omtrent de duurzame geesteswetenschappen uitgewerkt toe te sturen. Zij wil dit 

plan graag voor september 2020 ontvangen.  

 

Diversity officer 

De FSR FGw heeft in het studiejaar 2018/2019 al duidelijk gemaakt dat er weinig vertrouwen is in de 

diversity officer en de verandering die deze teweeg zal brengen. De geringe uitgave van het werkbudget 

van de diversity officer in het jaar 2019 bevestigd de sceptische houding van de FSR FGw. Het is van groot 

belang om als dagelijks bestuur een standpunt in te nemen omtrent diversity. De FSR FGw is dan ook zeer 

tevreden over het bestaan van de diversity officer. Wat bij de FSR FGw grote zorgen wekt, is de invulling 

en ingeslagen weg van de diversity officer. In dit geval op financieel gebied. De diversity officer heeft 

namelijk  €450,- van de 10.000 euro uitgegeven in het afgelopen jaar.  Het bedrag dat aldus begroot was 

voor het jaar 2019 bedoeld voor projecten op het gebied van diversiteit, blijkt dus vrijwel niet zijn 
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uitgegeven. Om te voorkomen dat deze discrepantie en onwenselijke situatie wordt herhaald verzoekt de 

FSR FGw een begroting van het werkbudget voor 2020. 

 De FSR FGw hoopt hiermee de diversity officer te stimuleren, maar ook een langzame weg in te slaan 

naar een werkelijke diverse faculteit. Tot slot ziet de FSR FGw graag een toelichting tegemoet met het 

precieze doel van dit geld. Het is duidelijk dat het werkbudget gebruikt kan worden voor projecten 

omtrent diversiteit. De communicatie over het werkbudget en de eisen waaraan een project moet 

voldoen om in aanmerking te komen is summier. De FSR FGw verzoekt het dagelijks bestuur om een 

duidelijk standpunt omtrent dit werkbudget in te nemen en deze helder naar alle leden van de faculteit te 

communiceren.  

 

Humanities in Context 

Het CvB heeft een aanzienlijk grote hoeveelheid geld beschikbaar gesteld voor de aanloopkosten van 

Humanities in Context. De FSR FGw maakt zich grote zorgen over de onduidelijkheid omtrent dit bedrag. 

Zij is zich er bewust van dat het geld onder andere wordt uitbesteed de kwartiermakers voor het opzetten 

en uitzoeken van de mogelijkheden omtrent HiC. De geringe explicatie over het bedrag stelt de FSR FGw 

teleur. Bij het bedrag van 250.000 euro hadden wij graag een visie gezien die overzicht zou bieden voor de 

besteding van dit geld in 2020. De FSR FGw ziet vooralsnog graag een plan omtrent dit bedrag tegemoet. 

De FSR FGw ziet graag dat er in de toekomst plannen worden gedeeld voordat de FSR FGw ergens een 

standpunt over in moeten nemen.  Om de rechterlijke transparantie na te komen, ziet de FSR FGw voor 

het eind van 2020 graag een overzicht tegemoet van het bestede geld omtrent HiC.  

 

Internationalisatie 

De begroting 2020 benadrukt onze groeiende afhankelijkheid van internationale studenten en het 

teruglopende aantal Nederlandse studenten. De FSR FGw is geïnformeerd betreft verschillende projecten 

die naar aanleiding van de groeiende internationalisatie aan de faculteit ondernomen worden zoals HiC, 

de huisvesting van de universiteit, community building, taalcursussen,  studentenbegeleiding, het OPERA 

netwerk, het SSH deltaplan en niet te vergeten onze communicatie afdeling die hard werkt aan nieuwe 

manieren om de Nederlandse studenten te bereiken. De FSR FGw zou graag kennis willen nemen van de 

visie van het dagelijks bestuur omtrent de ratio van internationale studenten en Nederlandse studenten. 

De FSR FGw heeft begrepen dat er geld wordt vrijgemaakt in de OBP begroting om het aanbod in 

faciliteiten te vergroten. Desalniettemin wil de FSR FGw het dagelijks bestuur verzoeken om een visie te 

formuleren omtrent de toenemende afhankelijkheid van de internationalisatie. De FSR FGw ziet graag een 

plan tegemoet die deze visie toelicht. 

 

Studiebegeleiding 

De FSR FGw is verwonderd over het gemis van het onderwerp studiebegeleiding, tutoraat en 

studieadviseurs, in de begroting 2020. Wij verwachten dat studiebegeleiding voortaan een 

opzichzelfstaand deel wordt van de begroting onder te brengen in de hoofdstukken CoH en GSH. 
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Investeringen in studiebegeleiding dienen in de begroting te gebeuren en niet uit de tijdelijke 

kwaliteitsmiddelen. Het is welbekend dat er binnen de FGw een groot tekort aan studieadviseurs is. Dit 

tekort wordt versterkt door onder andere de toenemende groei van internationale studenten, maar ook 

omdat de hulpvraag onder Nederlandse studenten is vergroot. De FSR FGw heeft vernomen dat de 

landelijke vereniging van studieadviseurs heeft gesteld dat er voor 1 fte ongeveer 750 studenten moeten 

gelden. Studieadviseurs aan onze faculteit stellen dat de zij ongeveer 1300 studenten per 1 fte hebben. 

De FSR FGw draagt grote zorg voor deze ontwikkeling. De FSR FGw heeft vernomen dat de COR is 

geïnformeerd door Finance & Control UvA (Erik Boels) over het feit dat de vorming van reserves boven de 

10 procent van de baten actief wordt ontmoedigd en dat de faculteiten zelf hun ‘bovenwettelijke’ 

reserves mogen aanspreken. De faculteit heeft al meerdere jaren een reserve van ruim boven de 10% van 

de baten. Uitgaand van deze richtlijnen ziet de FSR FGw graag dat het dagelijks bestuur zijn 

verantwoordelijkheid neemt en in de begroting 2020 twee fte vrijmaakt om onze studieadviseurs te 

ondersteunen.  

Verder is er de afgelopen jaren geld geïnvesteerd in het tutoraat binnen de GSH. De FSR FGw en het 

bestuur hebben meerdere malen gesproken over het tutoraat, over verbeterpunten en over een 

toekomstige invulling ervan. Het is tevens een voorstel van het bestuur om de kwaliteitsgelden voor een 

groot deel in te zetten voor de versterking van het tutoraat, met deze reden vind de FSR FGw dat het een 

noodzakelijke kwestie is dat deze versterking vergezeld gaat met een voorstel voor de invulling van het 

tutoraat in de Bachelor en Master.  

 

Concluderend is de FSR FGw tevreden over de opgestelde begroting. Er zijn echter meerdere 

onderwerpen waar de FSR FGw zorg voor draagt. De FSR FGw verzoekt het dagelijks bestuur om een 

aantal zaken toe te sturen; een uitgewerkt overzicht omtrent de veranderingen vanaf de periode van het 

bezuinigingsplan uit 2015, een plan omtrent onderzoeksintensief onderwijs, de nieuwe beslissing omtrent 

duurzame geesteswetenschappen en de uitwerking hiervan, de begroting van het werkbudget van de 

diversity officer, richting het eind van 2020 een overzicht van het bestede geld omtrent HiC, een 

uitgewerkte visie omtrent internationalisatie met daarbij een plan van aanpak, twee fte voor de 

studieadviseurs, een voorstel voor invulling van het tutoraat in de Bachelor en Master en een overzicht 

met evaluatie omtrent de financiën van het tutoraat binnen GSH.  

De FSR FGw adviseert positief op de begroting 2020 en gaat graag in gesprek over de punten die zij 

middels deze brief naar voren brengt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 
Freya Chiappino 
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Voorzitter FSR FGw 


