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Geachte decaan, beste Edward,
De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) doet u hierbij
een ongevraagd advies toekomen aangaande de bezuinigingen. Volgens de ‘Kaderbrief 2015’ zal
de FMG de komende jaren minder geld ter beschikking hebben. De studiepuntprijs daalt, zoals
reeds in 2012 aangekondigd, de komende jaren op jaarlijkse basis met ongeveer 2,75 procent.
Naast deze jaarlijkse korting zal nog een extra korting van 2,25 procent op alle onderwijs
tarieven worden toegepast. Op jaarlijkse basis heeft dit een effectieve budgetdaling van 5
procent tot gevolg. Dit zal gedurende de periode 2014 – 2018 een effectieve budgetdaling van
ongeveer 20 procent tot gevolg hebben op het onderwijsprogramma.
Invloed onderwijsprogramma
De FSR FMG heeft gesproken met de verschillende onderwijsdirecteuren van de FMG. Deze
geven aan dat ze verwachten dat de bezuinigingen invloed zullen gaan hebben op het karakter
van de onderwijsprogramma’s. Zo wordt verwacht dat de effectieve budgetdaling tot gevolg kan
hebben dat er minder contacturen komen, minder studiebegeleiding voor studenten
aangeboden kan worden en een vermindering van studie keuze kan plaatsvinden. Tevens geven
zij aan dat het mogelijk is dat de vorm van het (master)onderwijs flink zal gaan veranderen in
de vorm van grotere werkgroepen, hoorcolleges in masters, minder electives en het aanstellen
van meer juniordocenten. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen afhankelijk van de inkomsten en
uitgaven per onderwijsinstituut en de ‘buffer’ die zij hebben opgebouwd.
Betrokkenheid FSR FMG
De ontwikkelingen die de FSR FMG constateert baart haar zorgen. Aangezien het karakter van
het onderwijs - en daarmee wellicht de kwaliteit - dreigt te worden aangetast, ziet de FSR FMG
het als een vanzelfsprekendheid dat zij actief en nauw wordt betrokken bij de
beleidsveranderingen die hiermee gepaard gaan.
Allereerst wenst de FSR FMG op zeer korte termijn structureel betrokken te worden bij
eventuele taak- en adviesgroepen die over de invulling van beleidsveranderingen en
bezuinigingen gaan. Daarnaast wenst de FSR FMG betrokken te worden bij de invulling van de
bezuinigingen door de verschillende onderwijsinstituten. De verwachting is dat de eerste
veranderingen in het academisch jaar 2016 - 2017 zichtbaar zullen worden. De FSR FMG wil
ruimschoots van te voren betrokken worden bij de invulling hiervan.
Tevens zou de FSR FMG graag zien dat de facultaire studentenraad structureel, zowel
nu als in de toekomst, vanaf het beginstadium wordt betrokken bij de facultaire

begrotingscyclus. Wij willen het decanaat adviseren door middel van een facultaire kaderbrief of
financieel visiedocument de facultaire studentenraad structureel de gelegenheid te geven om
mee te denken over de facultaire begroting.
Belang medezeggenschap
De FSR FMG begrijpt dat de veranderingen ten gevolge van de daling van het effectieve budget
onvermijdelijk zullen zijn, maar wil graag betrokken worden zodat de raad kan meedenken hoe
eventuele beleidsveranderingen zo gunstig mogelijk voor de student kunnen worden ingevuld.
Verder denkt de FSR FMG dat het betrekken van de raad bij het proces het draagvlak kan
vergroten en dat beleidskeuzes hierdoor beter kunnen worden begrepen door en worden
gecommuniceerd aan de studenten.
Met vriendelijke groet,
Lidewij Koene
Voorzitter Facultaire Studentenraad FMG 2014 – 2015
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