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Reactie op advies FMG begroting 2019

Geachte voorzitter van de Facultaire Studentenraad en Ondernemingsraad,
Dank voor uw uitgebreide en weloverwogen advies aangaande de FMG begroting 2019. Ik
onderschrijf de geconstateerde verbeteringen in het facultaire begrotingsproces gedurende de
afgelopen twee jaren, maar realiseer me tegelijkertijd dat we ook nog werk te verzetten hebben.
Graag reageer ik middels dit schrijven op uw gezamenlijke positieve advies. In uw advies bespreekt
en onderbouwt u zeven thema's, waarop ik hieronder per thema zal reageren.
1. Verhouding docent - student
De faculteit heeft eind 201 7 een pakket aan maatregelen moeten doorvoeren om de inkomsten te
herstellen en de uitgaven te reduceren. Uitgangspunt daarbij is om in 2020 een sluitende en
duurzame exploitatie te realiseren voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het College van Bestuur
ondersteunt ons in deze aanpak en staat ons - door middel van inzet van facultaire reserves - toe om
ook te investeren in vernieuwing van het onderwijsaanbod en facultaire zwaartepunten.
Inmiddels stijgt het aantal ingeschreven FMG studenten richting de 8.100 studenten waardoor de
inkomsten van faculteit - met vertraging als gevolg van de t-2 methodiek - de komende jaren zullen
toenemen. Ook zijn/worden verschillende uitgaven gereduceerd en zien we de eerste effecten in de
kostenontwikkeling van de faculteit, maar we zijn er nog niet. De ambitie is om in 2020 een
structureel exploitatie evenwicht te realiseren, dus het is van evident belang om ook in 2019 en 2020
de focus te behouden op het beheersen en herstructureren van onze uitgaven. Dat is in het verleden
onvoldoende gebeurd en heeft uiteindelijk geleid tot deze financiële situatie.
In uw advies benadrukt u dat de balans tussen onderwijskwaliteit en werkdruk bewaakt moet blijven
worden. Ook ik ben van mening dat we een goede balans in relatie tot de onderwijskwaliteit en
werkdruk moeten nastreven bij alle maatregelen die we doorvoeren. Daarom moet het onderwerp
van gesprek blijven in de verschillende onderwijs- en onderzoeksinstituten bij het maken van de
noodzakelijke keuzes. Tegelijkertijd hoeven de aanpassingen in het onderwijs niet per definitie te
leiden tot kwalitatief minder onderwijs en hogere werkdruk. Het is ook belangrijk om zaken in het
juiste perspectief te plaatsen. Een voorbeeld is de student- studieadviseur ratio, die bij het domein
Sociale Wetenschappen onder de 500 studenten ligt. Bij de FNWI ligt deze ratio op 875 studenten
per studieadviseur, bij FGW op 900 studenten per studieadviseur en bij FdR op 1.150 studenten per
studieadviseur. Hoewel de vergelijking met andere faculteiten niet zonder meer gemaakt kan
worden, omdat het gaan om andere onderwijsprogramma's en andere studenten, moeten we toch ook
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onze werkprocessen kritisch blijven volgen en bespreken of we een en ander efficiënter kunnen
inrichten.
2. Transparantie
In uw advies geeft u aan dat er weliswaar opnieuw verbeteringen zijn gerealiseerd in de facultaire
begrotingscyclus 2019, maar dat er nog steeds punten te verbeteren zijn om als facultaire
medezeggenschap een beter advies uit te kunnen brengen binnen de gestelde termijn. Dat begrijp ik
en daarom is met uw voorgangers een route afgesproken om de facultaire begrotingscyclus jaarlijks
te verbeteren.
De concept begroting is voornamelijk een kwantitatieve uitwerking van het begrotingsproces op
facultair niveau. Dat komt doordat in deze fase van het begrotingsproces de grote lijnen van de
begroting wel bekend zijn, maar de details nog kunnen wijzigen. De facultaire focus ligt op dat
moment sterk op "de kwaliteit van de cijfers". In de definitieve begroting wordt een uitgebreidere
toelichting gegeven met een deel van de door u gevraagde informatie over o.a. de domeinen en
reserves.
De faculteit is gehouden aan een centraal opgelegd format voor de concept begroting en de daarbij
behorende terminologie. Dat betekent dat er enige financiële basiskennis noodzakelijk is om de
concept facultaire begroting goed te begrijpen. Daarom heeft de faculteit o.a. een eerste facultaire
kadernota gepubliceerd, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. De opmerkingen in uw advies
nemen we graag mee in de doorontwikkeling van de begrotingscyclus richting 2020.
3. Huisvestingskosten
Als faculteit volgen wij de ontwikkeling van de huisvestingskosten kritisch, maar onze invloed is
beperkt. Binnen de huidige doorbelastingssystematiek hebben faculteiten voornamelijk een
doelmatigheidsprikkel, want de interne prijsontwikkeling van het vastgoed ligt vast tot 2021. Dat
heeft te maken met een meerjarig investering programma waarbij de UvA haar faculteiten
concentreert op een beperkt aantal gerenoveerde campussen, zoals de Roeterseilandcampus en
Science Park. Vanaf 2019 krijgen we wel een structureel compensatiebudget (780K euro) vanwege
de ongunstige bruto/netto verhoudingen in REC B/C/D.
De onderbouwing van de totale huisvestingskosten staat in de FMG Kadernota 2019. Met de vorige
medezeggenschap is afgesproken dat de faculteit een aantal kengetallen publiceert in de definitieve
begroting. We zullen de "zuivere" huisvestingskosten, dus zonder kosten voor bewaking,
schoonmaak, telefonie, e.d., toevoegen aan deze kengetallen.
4. Bedrijfsvoering: overhead
De ambitie is om het percentage overhead in relatie tot de omzet niet verder op te laten lopen en -bij
voorkeur - te verlagen door onderliggende (administratieve) processen opnieuw in te richten,
takenpakketten te evalueren en onnodige bureaucratie te schrappen. In absolute zin betekent meer
studenten meer inkomsten en dus meer budget voor ondersteunende dienstverlening, maar het kan
tegelijkertijd leiden tot een relatieve afname van overhead door o.a. een hogere doelmatigheid of
efficiëntere dienstverlening. Verschillende functionarissen binnen de faculteit, zoals de hoofden van
de onderwijsbureaus, zijn hier continu mee bezig. Hetzelfde geldt voor het faculteitsbureau.
5. Internationalisering
De doelstelling van internationalisering is niet louter financieel. Naast financieel herstel is de FMG
strategie er op gericht om studenten beter voor te bereiden op de (internationale) arbeidsmarkt. De
recente introductie van een viertal tweetalige bachelor opleidingen biedt studenten de mogelijkheid
om uitgebreidere kennis te vergaren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Deze investeringen zijn
zorgvuldig en professioneel voorbereid qua curriculum, instroom en meerjarige financiering. Daar
zijn niet alleen bestuurders, maar ook docenten, ondersteuners en medezeggenschap intensief bij
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betrokken geweest. Door het herziene onderwijs tweetalig aan te bieden blijft ook de
toegankelijkheid voor Nederlandse studenten gewaarborgd.
6. Kwaliteitsafspraken
Zoals reeds naar u is gecommuniceerd, heb ik de kwaliteitsgelden vooralsnog op facultair niveau
gereserveerd in de begroting 2019. Er is samen met u en de onderwijsdirecteuren een werkwijze
afgesproken om tot een meerjarige verdeling en inzet van deze kwaliteitsgelden te komen. Zodra
definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal ik de kwaliteitsgelden beschikbaar stellen aan
de betreffende onderwijsinstituten.
In de komende jaren zal in de facultaire kadernota en definitieve begroting een overzicht worden
opgenomen met de beschikbare kwaliteitsgelden per domein, zodat er duidelijkheid is over de inzet
van deze middelen.
7. Excellentie- en schakeltrajecten
Mijn voorganger heeft in zijn reactie op uw advies op de begroting 201 7 en 2018 een uitgebreide
terugkoppeling gegeven met betrekking tot dit specifieke onderwerp. De uitgaven voor excellentie-,
honours- en schakelprogramma's zijn niet als zodanig te herleiden uit de financiële administratie van
de faculteit. De uiteindelijke kosten-baten analyse voor dergelijke programma's wordt binnen de
afzonderlijke domeinen gemaakt op basis van voornamelijk kwalitatieve argumenten. Ik begrijp dat
dit antwoord onbevredigend is, maar ik heb simpelweg niet de informatie beschikbaar om uw vraag
concreter te kunnen beantwoorden.
Vanaf het collegejaar 19/20 moeten alle schakelaars zich via DUO inschrijven. Dit is een reguliere
inschrijving met de aantekening schakelaar. Momenteel schrijven alleen de schakelaars, die een
programma tot 30 EC volgen, zich op deze manier in. De 30-60 EC schakelaars schrijven zich
momenteel in als contractant. Voor contractanten hoeft de faculteit geen student gebonden kosten te
betalen, maar voor regulier ingeschreven studenten wel. Vanaf collegejaar 19/20 worden de
faculteiten gecompenseerd door het College van Bestuur voor deze extra student gebonden kosten.
Gaarne tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. A.H. Fischer
DecaanFMG
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