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Kadernota FNWI 2018

Geachte decaan, beste Peter,
Via deze weg wil de FSR FNWI (hierna: de raad) reageren op uw
adviesaanvraag van 30 juni jongstleden over de Kadernota FNWI
2018. De raad adviseert positief over deze kadernota.
Allereerst is de raad blij om te zien dat de problematiek van
docentinzet bij het IvI en het SILS serieus wordt genomen en dat er
nagedacht wordt over mogelijke oplossingen. Het afgelopen jaar
heeft de raad de problematiek meerdere malen besproken met het
directieteam en is daarom op de hoogte van de complexiteit van het
probleem. De raad was daarom positief verrast dat er in de
kadernota

een

oplossing voor het docentenprobleem wordt

geboden bij het SILS. De raad hoopt ook dat de relatie tussen
onderwijs en onderzoek nadrukkelijk discussiepunt wordt bij de
herprofilering van het IvI.
Wel heeft de raad zorgen over de manier waarop de financiën
rondom de joint programs en joint degrees die de FNWI met de VU
aanbiedt. Het lijkt de raad van belang dat hier een duurzame en
transparante systematiek voor gevonden wordt die duidelijk op
papier komt te staan, zodat deze opleidingen toekomstbestendig
zijn. Dit betekent niet dat dit voor alle opleidingen op exact dezelfde
manier moet gebeuren, zolang er maar duidelijkheid komt over de
bekostiging van deze opleidingen vanuit beide instellingen.

Ten derde heeft de raad zorgen over het feit dat kosten voor extra
ondersteuning van opleidingscommissies en mogelijke verkiezingen
niet terugkomen in de kadernota, terwijl deze kosten in het komend
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jaar kunnen toenemen. De raad verwacht dat hier geld voor
gereserveerd wordt, tenzij er vanuit kan worden gegaan dat de
kosten hiervan nooit zo hoog zullen zijn dat redelijkerwijs gesteld
kan worden dat de faculteit ze niet kan dragen. Financiën mogen
geen reden zijn om geen verkiezingen voor OC’s te kunnen
organiseren.
Ten vierde ziet de raad dat er nieuw beleid is rond het
instellingscollegegeld op de UvA, waarbij de opbrengsten hiervan
door de UvA direct door worden gegeven aan de faculteiten. De raad
heeft bezwaren bij het centrale beleid, wat kan leiden tot een
perverse prikkel tot het verhogen van het instellingscollegegeld. De
raad is blij met de manier waarop hiermee wordt omgegaan binnen
de FNWI, zodat deze perverse prikkel voor het verhogen van het
instellingscollegegeld geminimaliseerd wordt.
Ook is de raad blij om te zien dat er ook op de FNWI nu wordt
afgestapt van het nominaal + 1 bekostigingsbeleid voor instituten
wat betreft studenten. De raad ziet dat dit een perverse prikkel kan
vormen, die nu weggenomen is.
Ten slotte kijkt de raad uit naar het gesprek over het herzien van het
interne allocatiemodel van de FNWI. De raad kijkt er naar uit te
worden meegenomen in dit proces en ziet in dit proces ook graag
ruimte voor een discussie waar kritisch gekeken wordt naar de
relatie tussen onderwijs en onderzoek. De raad hoopt dat bij het
herzien van het allocatiemodel de problemen zoals die ontstaan zijn
bij het IvI en het SILS in het achterhoofd gehouden worden, zodat
deze voorkomen kunnen worden in de toekomst.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik
namens de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Esther de Boer

Voorzitter FSR FNWI
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