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Response FSR to Reaction DB regarding Advice Budget 2021

Dear dean, dear Fred,
The FSR FGw would like to react to your reply to our advice for the Begrotingsplan 2021:

Studiefaciliteiten
The FSR FGw is happy to see that the board is proceeding with the improvement of the study
spaces’ availability: “Zoals in de OV al aangegeven zullen studieadviseurs een uitvraag doen bij hun
studenten om de directe hulpvraag te identificeren. Het beeld is dat een relatief kleine groep met
ongeschikte ruimtes te maken heeft voor studie/onderwijs [...] Per komende week zijn in het
Universiteitskwartier 80 extra plekken beschikbaar; aan verdere uitbreiding wordt gewerkt. Als via
de informatie van de studieadviseurs blijkt dat niet alle studenten die een plek nodig hebben hier
terecht kunnen, zal het bestuur overwegen bepaalde studenten voorrang te geven bij de reservering
van die studieplekken.” Regarding this procedure, the FSR FGw requests the board to provide
a time-path for the start of the research.

Knelpuntenbudget Corona
The board’s explanation: “In 2020 is een vergelijkbaar knelpuntenbudget ingezet voor een grote
group aan student-assistenten (ter omvang van 5,9 fte) en verder bijvoorbeeld voor het ontwikkelen
van alternatief aanbod vanwege het geen doorgang vinden van een verplicht buitenlandsemester
voor enkele talenopleidingen, of knelpunten als gevolg van het dubbel moeten aanbieden van
onderwijs (fysiek en op afstand/hybride bij praktijkonderwijs). Nu CoH en GSH meer willen inzetten
op onderwijs op locatie of hybride onderwijs is de verwachting dat dit budget nog noodzakelijker
zal zijn. CoH en GSH hebben inmiddels laten weten de ondersteuning door student-assistenten te
continueren en mogelijk nog iets uit te breiden.” The FSR FGw thanks the board for the explanation

and for the clarification on how this fund could be used in the upcoming year facing hybrid
education. The FSR FGw would like to be informed when this fund is used again, to have an
idea about the progress on the management of the crisis.
Regarding the board’s response to our call for attention to mental health during corona, we will
follow the board’s advice on taking this up with the CSR. Furthermore, in this paragraph you
mention “Ook moet worden opgemerkt dat uitgaven aan voorzieningen voor studenten ten koste
zullen moeten gaan aan de middelen voor onze opleidingen.” The FSR FGw requests the board
to clarify if they are pointing out that this happens every time an expense on provision for
students is made, or whether it is particular to the implementation of our suggestion on
mental health.

Aanvulling in definitieve begroting
The board adheres to the FSR FGw’s critique of the budget by applying the following addition in
the risk section of the Begrotingsplan 2021:
“4.9 Kwetsbaarheid studenten
Als gevolg van de coronacrisis werkt niet alleen het WP en OBP vanuit huis,
maar wordt ook door studenten zoveel mogelijk vanuit huis gestudeerd. Dit
gaat echter niet altijd zonder problemen, aangezien de thuissituatie per
student sterk verschilt. Zo kan een gedeelte van de studenten problemen
ervaren met studie benodigdheden, zoals en snelle computer, of met een goede
internetverbinding. Daarnaast heeft ook niet iedere student thuis en rustige
plek waar hij/zij kan studeren. In combinatie met het feit dat ook studenten,
of hun directe omgeving, tot de risicogroep kunnen behoren, kan dit ertoe
leiden dat zij in een lastig parket belanden, waar zij towel thuis als op de
universiteit niet effectief kunnen studeren. Waar mogelijk zal de faculteit in
samenspraak met het CvB haar verantwoordelijk nemen door deze kwetsbare
studenten hulp te bieden. In de eerste plaats door - binnen de voorschriften
die gelden in coronatijd -meer studieplekken in de gebouwen te realiseren.
Verder kan bijvoorbeeld worden onderzocht of de UvA leenlaptops ter
beschikking zou kunnen stellen.”
The FSR FGw would like to thank the board for committing to add this paragraph in the risk
section. It only requests to add in the possible solution at the end, namely: “The board will
also investigate the possibility of giving priority to vulnerable students for reserving
accessible study spaces [“Het bestuur zal ook de mogelijkheid onderzoeken om kwetsbare
studenten voorrang te geven op het reserveren van de beschikbare studieplekken”]. This
addition refers to the commitment made by the board on Studiefaciliteiten.

Other remarks in the budget advice
The FSR FGw appreciates your attention to the rest of the points addressed by your response. It
would like to stress how important it is for the FSR FGw that the board has responded to the
following issues: providing a more detailed expenditure breakdown of HiC; the way the diversity
budget has finally taken a desirable direction in relation to the decolonization of the curricula
with the implementation of new courses, for example Afro-Dutch studies and how the board will
release a more detailed plan on the Sustainable Humanities spending.

Pagina 2 ~ 3

Finally, we would like to stress our concern for the decline of Dutch students in Humanities and
inform you that we will provide feedback regarding this issue elsewhere (CoH-/ GSH-Jaarplan).
Overall, the FSR FGw appreciates that its critique on the Begrotingsplan 2021 has been
considered and it hopes that these suggestions will improve education in the current crisis.

Yours sincerely,
On behalf of the FSR FGw,

Zazie van Dorp
Chair FSR FGw
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