
 

Geachte decaan, beste Frank,  
 
 
Hartelijk dank voor de conceptbegroting. Naar aanleiding van de conceptbegroting en de 

informatiebijeenkomst hierover wil de Facultaire Studentenraad u een aantal  vragen 
voorleggen alvorens hij in kan gaan op uw adviesaanvraag.  

 
Het komende begrotingsjaar zal er bezuinigd moeten worden. Om dit te realiseren wordt 

voorgenomen beleid (zoals beschreven op pagina 8, tabel 3 in de conceptbegroting) 
heroverwogen. Deze plannen zijn zeer divers en grotendeels vorig jaar geïnitieerd. Om een 
weloverwogen advies te kunnen geven zou de Facultaire Studentenraad ten eerste graag een 
overzicht willen krijgen met een korte beschrijving van het beleid dat in dit kader wordt 
heroverwogen. Op dit moment is de inhoud van dit beleid niet helder voor de Facultaire 
Studentenraad. Dit maakt het moeilijk tot afgewogen oordeel te komen over het schrappen van 
deze maatregelen. Daarbij wordt de Facultaire Studentenraad graag geïnformeerd over de 
afweging die is gemaakt bij het besluit om deze plannen op te schorten.  

 
De Facultaire Studentenraad ziet ten tweede de verhuizing naar de campus in de 

binnenstad als een groot financieel risico. De Facultaire Studentenraad kan zich twee mogelijke 
manieren voorstellen om hier mee om te gaan. Het is ten eerste van groot belang dat gebruikers 
van de nieuwe campus in een vroeg stadium betrokken worden bij de plannen en dat de 
verhuizing gedegen wordt voorbereid. Een goede voorbereiding helpt financiële risico's te 
verkleinen en is op de middellange termijn een prudente investering. Het budget dat 
gereserveerd was voor de voorbereidingen van de verhuizing is voor het komende jaar 
gehalveerd. De Facultaire Studentenraad vraagt zich af wat de gevolgen van deze korting zijn 
voor de logistieke aspecten van de verhuizing voor onze faculteit. Wat is de afweging geweest 
bij de beslissing om dit   beleid in heroverweging te nemen? Ten tweede brengt de verhuizing 
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naar de Binnenstadscampus veel extra kosten met zich mee en legt daarmee druk op de 
begroting van 2014. Het uitstellen van de verhuizing zou de meest negatieve consequenties van 
de bezuinigingen voor het onderwijs kunnen verminderen. De verwachtingen voor de 
middellange termijn zijn positief, daarom zou het wellicht verstandig kunnen zijn om de kosten 
van de verhuizing te maken in een stadium waarin meer budgettaire ruimte is. De Facultaire 
Studentenraad vraagt zich af of dit ook overwogen is.  

 Een derde punt van zorg voor de Facultaire Studentenraad is de Basiskwalificatie 
Onderwijs (BKO). Zoals in de risicoparagraaf wordt beschreven is 2,5% van het reguliere 
budget van de faculteit voorwaardelijk toegekend, afhankelijk van het eventueel behalen van de 
prestatie- en profileringsafspraken. Daarom vindt de Facultaire Studentenraad het belangrijk 
dat deze afspraken zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Een van deze afspraken gaat over de 
BKO. In 2014 moet 90% van het Wetenschappelijk Personeel (WP) deze BKO hebben gehaald. 
Dat betekent dat er dit jaar een behoorlijke stijging van het aantal docenten met een BKO 
gerealiseerd moet worden, namelijk een stijging van 30%.  De Facultaire Studentenraad vraagt 
zich af hoe het faculteitsbestuur ervoor gaat zorgen dat dit percentage stijgt zonder dat er meer 
middelen beschikbaar zijn. Een ander element van de prestatie- en profileringsafspraken is de 
12-contacturennorm voor het eerste bachelor-jaar. Op dit moment haalt ongeveer 66% van de 
opleidingen deze norm. Hoe verwacht het faculteitsbestuur de kwaliteit van de contacturen te 
waarborgen als er gekort wordt op Universitair Docenten (UD's) en Universitaire 
Hoofddocenten (UHD's)?  

 Op het budget voor promoties zal het komende jaar bovendien aanzienlijk worden 
bezuinigd. De Facultaire Studentenraad vraagt zich af of er voldoende onderzoeksbudget 
beschikbaar blijft om enerzijds aan de afspraak met het College van Bestuur te voldoen 
(namelijk minimaal 45 promoties per jaar) en om anderzijds alle geschikte kandidaten die een 
promotieplek verdienen er een te geven om zodoende het aanwezige talent optimaal te 
benutten.  

De kaderstelling zal voelbaar zijn binnen de gehele faculteit. De Facultaire Studentenraad 
zou graag een overzicht zien van de invulling van de kaderstelling per departement waarin de 
pijnpunten helder naar voren komen.  

Binnen de faculteit is de werkdruk toegenomen en de maatregelen die gepland waren om 
de werkdruk  te verlagen zijn grotendeels opgeschort vanwege de algemene noodzaak om de 
begroting op orde te brengen. Hierdoor wordt de toch al niet rooskleurige situatie op het gebied 
van werkdruk niet aangepakt. Sterker nog: een aantal andere maatregelen, die dit fiscale jaar 
door het faculteitsbestuur noodzakelijk werden geacht om de begroting op orde te brengen, zal 
de werkdruk waarschijnlijk nog verder verhogen. Vandaar dat de Facultaire Studentenraad zich 
afvraagt of er extra beleid is ingezet op het gebied van werkdrukverlichting om dit samenspelen 
van negatieve factoren te compenseren.   

De vooruitzichten die in de meerjarenbegroting worden geschetst zijn goed. De faculteit 
verwacht meer studenten aan te trekken en deze studenten zullen samen meer studiepunten 
behalen. De Facultaire Studentenraad zou graag een overzicht willen zien van het aantal 
studiepunten dat er per jaar wordt behaald, uitgesplitst per jaar dat een student studeert en de 
kosten en baten die een student door zijn opleiding heen oplevert voor de faculteit.  

Daarnaast heeft de Facultaire Studentenraad nog een andere zorg.  Het valt hem op dat een 
aantal inschattingen voor de meerjarenbegroting redelijk hoopvol zijn. Er wordt bijvoorbeeld 
een stijging verwacht van het onderzoeksbudget verwacht door een stijging in de tweede en 
derde geldstroom. Deze verwachting is opmerkelijk omdat er de afgelopen jaren een duidelijke 
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trend van dalende studentenaantallen te zien was. De Facultaire Studentenraad is dus bang dat 
de toekomst toch wat minder rooskleurig zou kunnen zijn dan de verwachtingen zijn die uit 
deze begroting naar voren komen. Vandaar dat hij zich afvraagt of er naast het huidige scenario 
ook een korte schets gemaakt kan worden van een meer negatief scenario. Wat zouden de 
consequenties zijn als de studentenaantallen niet stijgen, het aantal behaalde studiepunten niet 
stijgt en de KPI’s niet gehaald worden? 

Ten slotte hoort de Facultaire Studentenraad graag of er andere grote 
beleidsveranderingen en/of bezuinigingen zijn overwogen.  

De Facultaire Studentenraad kijkt uit naar jullie reactie en hoopt snel te kunnen adviseren 
over de begroting. 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
Gunnar de Haan 
Voorzitter Facultaire Studentenraad  
 

~ 
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