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Begroting

Geachte Decaan, beste Frank,

De Facultaire Studentenraad (FSR) kan dit jaar de begroting niet los zien van de
gecompliceerde financiële situatie waarin de faculteit op dit moment verkeerd. De
oorzaken en gevolgen van deze omstandigheden zullen niet alleen het komende jaar
merkbaar zijn, maar een langere periode bestrijken. De FSR voelt zich daarom
genoodzaakt in dit advies niet alleen in te gaan op de begroting, maar ook twee
overwegingen van algemene aard uiteen te zetten.
Allereerst betreurt de FSR het resultaat dat het disfunctionele allocatiemodel van de
UvA heeft op de Faculteit der Geesteswetenschappen. De onwelwillendheid van het
College van Bestuur (CvB) om daar reeds voor het lopend jaar hervormingen in aan te
brengen acht de FSR stuitend.
Daarnaast zet hij zijn vraagtekens bij het tempo waarin de bezuinigingen moeten
worden gerealiseerd. Uiteraard is een gezonde financiële situatie van groot belang
voor de faculteit. De sneltreinvaart die nu van de faculteit wordt verlangd, is in de
ogen van de FSR echter ingegeven door boekhoudkundige belangen van het CvB.
Inhoudelijke overwegingen die op de faculteit gemaakt moeten worden, komen
daardoor op onredelijke wijze onder druk te staan. De FSR hoopt van harte dat het

faculteitsbestuur deze zorgen met hem deelt.
Kortom, de FSR plaatst serieuze kanttekeningen bij de kaders en het tijdspad
waarbinnen de discussie over de bezuinigingen na 2015 gevoerd wordt.
Desalniettemin is hij van mening dat het goed is dat middels het opstellen van het
Profiel 2016 de discussie over financiën op zijn minst samen gaat met een discussie
over onderwijs en onderzoek. In die context praat de FSR uiteraard graag verder met
u over de toekomst van de faculteit.
Los van het hierboven gemaakte bezwaar tegen het tijdspad en kader van de
bezuinigingen, welke de FSR beschouwt als een externe noodzaak, heeft hij geen
opmerkingen over de aan hem ter advies voorgelegde begroting. Graag kijkt hij met u
voorbij 2015, voorbij de solvabiliteitszorgen van het CvB en voorbij het blinde
snijden, naar een toekomst waarbij herkenbaar en hoogstaand

onderwijs en

onderzoekaanbod samengaat met en ondersteunend is aan een gezonde financiële
faculteit.
Hoogachtend,
Namens de Facultaire Studentenraad,
Gunnar de Haan (B.A.)
Voorzitter FSR FGw
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