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Geachte decaan, beste Peter,
Bij dezen adviseert de facultaire studentenraad van de FNWI (hierna: de
raad) negatief op de begroting 2019-2023 (hierna: de begroting). Hoewel de
raad verheugd was dat het gesprek met de heer Rust op korte termijn kon
plaatsvinden en dat hij aanvullende informatie snel verstuurde, is de raad
het op een aantal inhoudelijke punten oneens met de begroting.
Ten eerste is de raad het niet eens met het feit dat er middelen worden
ingezet om een technische opleiding te ontwikkelen. De raad is van mening
dat de studentengroei door de technische opleiding de beschikbare ruimte
te veel kan beperken en vindt dat de middelen die worden besteed aan het
onderzoeken hiervan beter kan worden besteed aan andere zaken.
Ten tweede is de raad van mening dat er meer geld uit de reserves kan
worden besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Er
worden nu initiatieven opgestart om het onderzoek sterk te verbeteren, wat
de raad ook onderschrijft, maar naast het verbeteren van het onderzoek ziet
de raad graag dat er geld gaat naar het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. De raad wil graag meedenken over de besteding van deze extra
middelen. Dit kan bijvoorbeeld door een taakgroep op te richten die
vergelijkbaar is met de taakgroep voor de kwaliteitsafspraken.
Ten derde ziet de raad graag dat er meer geld naar diversiteits-initiatieven
gaan. De raad is verheugd met het invoeren van het
MacGillavry-programma, maar vindt dat er ruimte moet zijn voor andere
diversiteits-initiatieven van studenten en medewerkers, die niet alleen op
het verbeteren van de genderbalans gefocust moeten zijn, maar
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intersectioneel moet zijn. De raad vindt dat er geld moet worden
vrijgemaakt voor deze initiatieven.
Kortom adviseert de raad negatief op de begroting omdat de raad het niet
eens is met het feit dat er middelen gaan naar het ontwikkelen van de
technische opleiding en omdat de raad wil dat er extra geld uit de reserves
gaat naar het verbeteren van zowel de onderwijskwaliteit als de diversiteit.
Uiteraard is de raad bereid om over al deze punten met u in gesprek te
treden.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter Facultaire Studentenraad der Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
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