
 

 

 

 
           

 

 

Beste OC’s en studieverenigingen,  

Wij zijn als facultaire studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) 

de afgelopen tijd druk bezig geweest met de bezuinigingen op de FMG. Middels deze mail willen 

wij jullie updaten over de stand van zaken. In de bijlage treffen jullie relevante documenten 

aangaande de financiën en bezuinigingen.  

Overlegvergadering (OV) met de decaan 

Wij hebben de bezuinigingen drie keer besproken op de Overlegvergadering met Hans Brug 

(decaan FMG). De OV vindt tussen de zes en acht weken plaats en is juridisch bindend, dat wil 

zeggen dat alles wat de decaan zegt hij moet uitvoeren of voor de uitvoering daar zorg moet 

dragen als hij die delegeert. 

Wij hebben benadrukt dat wij de betrokkenheid van de OC’s onontbeerlijk vinden, omdat de OC 

het beste weet welke maatregelen het onderwijs raken op opleidingsniveau. De decaan en alle 

onderwijsdirecteuren hebben erkend dat zij de betrokkenheid van de OC heel belangrijk 

vinden. Ook wordt jullie om advies gevraagd als bezuinigingen het onderwijs raken. Afhankelijk 

van wat de maatregelen zijn, heeft de OC advies- of instemmingsrecht. De decaan heeft 

toegezegd dat de onderwijskwaliteit behouden blijft en de werkdruk een hoge prioriteit heeft. 

Hoe hebben jullie dit ervaren? 

Bijeenkomsten New University op de donderdagen in REC-A 

Er hebben vanaf januari studentenprotesten plaatsgevonden. Deze studenten  hebben zich 

verenigd in de New University en komen elke donderdag om 13.00 uur bijeen om hun zorgen te 

uiten over de bezuinigingen. Bij elke meeting is een FSR-lid aanwezig geweest voor de 

informatievoorziening. De studenten hebben als doel om de bezuinigingen te stoppen.  
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SW-bijeenkomst bezuinigingen 

De afgelopen tijd zijn er verschillende informatie uren geweest, waarin studenten vragen 

konden stellen over de bezuinigingen. Richard van der Wurff (onderwijsdirecteur college 

Sociale Wetenschappen) en Annette Freyberg-Inan (onderwijsdirecteur graduate school Sociale 

Wetenschappen) hebben eveneens aangegeven dat zij de OC’s ontzettend belangrijk vinden en 

dat jullie zijn/worden meegenomen in het proces. De onderwijskwaliteit blijft behouden is 

toegezegd. Het afschaffen van DIA is geen bezuinigingsmaatregel, aldus Richard van der Wurff.  

Wij horen graag jullie ideeën en verhalen over jullie betrokkenheid bij de bezuinigingen! 

Mochten er nog vragen zijn, mail ons op fmg@studentenraad.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Geertjes Hulzebos 

Voorzitter 


