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Advies begroting FNWI

Geachte decaan, beste Peter,
Op 19 september j.l. heeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica de adviesaanvraag over de
begroting van de faculteit voor 2017-2021 ontvangen.
De raad heeft dit document uitgebreid bestudeerd en hierover meerdere malen
contact en overleg gehad met Rudi Rust, directeur financiën van de FNWI. Hieruit
zijn ons een aantal punten opgevallen.
Allereerst is de begroting voor het College of Science niet nader gespecificeerd. Dit
zorgt ervoor dat het de kosten per opleiding voor de FSR niet na te gaan zijn. Wij
verwachten deze informatie binnenkort te ontvangen en adviseren om deze
volgend jaar wel op te nemen in de begroting.
Ten tweede lazen wij in de begroting dat door de groei in studenten bij onder
andere psychobiologie de balans tussen onderwijs en onderzoek onder druk gezet
wordt en dat dit gevolgen kan hebben voor de onderwijskwaliteit. De FSR ziet dit
als een serieus probleem en vindt het kwalijk dat de aanpak van dit probleem niet
verder in de begroting terug te zien is. Ondanks dat dit niet in de begroting
terugkomt, wil de FSR dat dit probleem aangepakt wordt en dit volgend jaar in de
begroting terug te zien is.
Ten slotte zijn de voorinvesteringen voor 2017 reeds in de begroting opgenomen,
maar nog niet verder uitgewerkt. De raad wordt graag actief betrokken in het
proces van de besteding hiervan, en hoopt daarom dat de planning en plannen
rondom de voorinvesteringen snel beschikbaar komen.
Wij zijn verheugd met het feit dat de begroting in het juiste format is aangeleverd
en de afgesproken informatie bevat, wat de behandeling van de adviesaanvraag
ten goede heeft doen komen. Daarnaast zijn wij zeer tevreden met het goede
contact met Rudi Rust en de goede uitleg over de begroting, waarbij de eerdere
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vragen die wij bij de begroting hadden goed behandeld zijn. Wij adviseren als
studentenraad van de FNWI om deze reden positief over de begroting. Hierbij
willen we wel opmerken dat we graag zien dat het directieteam actief aan de slag
gaat met de drie punten die in dit advies aangekaart worden, namelijk:
het specificeren en uitsplitsen van de begroting van het College of
Science;
het probleem rondom docentaanstellingen bij psychobiologie;
de voorinvesteringen voor 2017 en het actief betrekken van de
medezeggenschap hierbij.
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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