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Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 8 november 2018 betreffende de FMG strategie. 
Dit advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 22 november 2018 gezamenlijk 
besproken. 

Bedankt voor uw advies. Ik wil u eerst context geven wat betreft de FMG strategie. Dit document is 
een strategische stip op de horizon: welke prioriteiten zien wij voor de periode 2020-2025? Het is 
dus geen operationeel plan met concrete doelstellingen. Daarom vond en vind ik een consultatie 
onder bestuurders, medewerkers, medezeggenschapsorganen en stakeholders voor nu voldoende. 
De FSR is sinds begin 2017 betrokken geweest bij de strategie. U vertegenwoordigt onze 
studentenpopulatie en we verwachten van u dat u ook zelf raadpleging van uw achterban kunt 
organiseren, mocht u dit nodig achten. 

Nu volgt mijn reactie op de punten die u noemt waarmee u tot een negatief advies bent gekomen. 

1. De FMG strategie is geen operationeel plan, in 2019 gaan we werken aan een operationeel plan. 
Dit plan zal corresponderen met het convenant 2020-2025 en maakt daarmee onderdeel uit van 
onze POCA-cyclus (incl. evaluatiemomenten). De concretisering volgt dus nog. Dit staat als 
volgt beschreven in de FMG strategie: 
"The FMG strategy for 2020-2025 will be published by the end of 2018 and by the end of 2019, 
our strategic priorities will be translated into operational plans and aligned with the 
University's overarching strategy and its new institutional Plan for 2020-2025. We will involve 
the Faculty's students and staff as much as possible in the development and implementation of 
the new strategic priorities." (p. 1) 

2. U schrijft dat u het toenemende aantal studenten ( en daarmee de docent-student ratio en de 
huisvesting) als een bedreiging ziet. Ik ben van mening dat dit niet een bedreiging is. Als 
studentenaantallen te laag worden ofte hoog worden kan dat wel een negatief effect hebben op 
de kwaliteit en kwantiteit van onze opleidingen. Uiteraard moeten we met de gevolgen van 
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studentengroei of -daling altijd zorgvuldig omgaan, maar dat is niets nieuws en daarom ook geen 
specifieke strategische prioriteit. Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs 
is wel een strategische prioriteit en staat ook als zodanig in het stuk. 

3. Internationalsering wordt in het document gepresenteerd als een vorm van (en geen oplossing 
voor) diversiteit. Mocht u dit toch anders lezen, dan moeten we dit duidelijker opschrijven in het 
document. Er staat: 
''A Faculty work group with representatives from the four domains advised us to develop an 
outreach and diversity programme for secondary schools in the Amsterdam region in order to 
increase national student diversity. The main goal of this programme is to reach secondary 
school students who would be unlikely to study at FMG. The programme is now being piloted. 
The Faculty has also recruited a diversity officer who will work with the Faculty community and 
the UvA diversity officer on a policy that ensures that diversity is part and parcel of our 
ambition. Our main focus is to develop an inclusive culture in which all students feel accepted. " 
(p. 4) 
Wat betreft de moeilijk te voorspellen en fluctuerende instroom in tweetalige bachelors: De 
minister van OCW heeft aangekondigd aan een oplossing te werken (waarschijnlijk in de vorm 
van een beperking I "fixus" op de Engelstalige track waarbij de Nederlandstalige track 
toegankelijk blijft). Dit heb ik niet opgenomen in onze strategische prioriteiten voor 2020-2025, 
omdat de FMG hier niet leidend in is. 

4. Net zoals de FSR, zien we op de FMG blended learning als een toevoeging en aanvulling op het 
traditioneel onderwijs om de kwaliteit te verhogen. In de strategie staat blended learning nu één 
keer als volgt genoemd: 
"Facilitate and encourage new methods of teaching, such as blended learning and open and 
online education. " (p. 4) 

5. Zoals u in de strategie heeft kunnen lezen wordt de grote afhankelijkheid van de 
overheidsfinanciering als een bedreiging gezien. Wij zijn ons er van bewust dat hier, zoals u 
schrijft, 'voorzichtig mee gehandeld moet worden'. Dat staat ook zo in de strategie opgenomen: 
"In addition to government funding, the Faculty community should endeavour to tap into other 
sources of funding. Obviously, this shifi should correspond with our academic mission. which 
means our teaching will continue to be research-led and our research will continue to be driven 
by scientific curiosity and the desire to contribute to knowledge development." (p. 5) 

6. Wat betreft uw opmerking over filantropie, zie voorgaande punt. Bij iedere vorm van derde 
geldstroom zullen wij waakzaam zijn. Filantropie is overigens niet nieuw, de FMG ontvangt nu 
ook al giften voor onderzoek, alleen gebeurt dit nu (te) weinig. 

Hieronder volgt mijn reactie op uw opmerkingen ter kennisgeving: 

0 Duurzaamheid; Het CvB gaat over de fysieke duurzaamheid t.a.v. de gebouwen. U kunt dit 
punt via de CSR bij het CvB onder de aandacht brengen. Daarnaast is het wel of niet 
ontwikkelen van onderwijs en doen van onderzoek rond het thema duurzaamheid een 
operationaliseringskeuze (weke societal challenges pakken we op?). 

0

Sociale impact; In het document wordt gesproken over 'Societal impact', dat is iets anders 
dan 'de relatie met de buurt'. Desalniettemin vinden wij een goede relatie met de buurt ook 
belangrijk, maar dat is niet een onderwerp om op te nemen als strategische prioriteit voor 
2020-2015. 
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°ҝy Financiële afhankelijkheid Ministerie van OCW; We verbreden onze financiële basis én wij 
(de UvA) geven bij het Ministerie van OCW aan dat we de huidige financiering van het WO 
zorgelijk vinden. 

Ik hoop dat ik met bovenstaande informatie een aantal zorgen van u heb weg kunnen nemen en dat 
zaken nu duidelijker voor u zijn. We gaan verder werken aan de FMG strategie, we zullen input 
vanuit de consultatieronde verwerken en we zullen de input van de FSR, in zoverre dit passend is, 
ook hierin meenemen. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. A.H. Fischer 
Decaan FMG 
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