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reactie op het advies over de begroting 2019

Geachte leden van de Studentenraad,
Hierbij reageer ik op het advies d.d. 15 november 2018 van de Facultaire Studentenraad over de
facultaire begroting voor 2019. De raad heeft de conceptbegroting besproken met de directeur
bedrijfsvoering (drs. R. Rust). In het advies meldt de raad het op drie punten inhoudelijk oneens te
zijn met de begroting. Over deze drie punten heeft de raad met mij overleg gevoerd. In dat overleg
heb ik aangegeven wat de overwegingen zijn de begroting op de voorgestelde wijze op te stellen. In
het navolgende zal ik mijn reactie op de drie punten van de raad geven.
Het eerste punt betreft de reservering voor de ontwikkeling van een nieuwe meer op techniek en
toepassingen gerichte opleiding. De raad geeft aan zich zorgen te maken over de inpasbaarheid van
een nieuwe opleiding in verband met het ruimtegebruik en de benodigde inzet van staf. De faculteit
streeft naar een compleet aanbod van opleidingen, waarbij ook wordt gekeken naar ontwikkelingen
in de verschillende vakgebieden en onderzoeksinstituten, de ontwikkelingen in de maatschappij, de
vraag naar meer technisch geschoold personeel en naar de belangstelling van (aanstaande) studenten.
De plannen voor een mogelijk nieuwe opleiding op het gebied van ‘science en design’ zijn op dit
moment niet meer dan eerste ideeën. De komende tijd wordt een verdere verkenning gedaan waarbij
het ruimtebeslag en de inzet van staf expliciet worden geadresseerd. De in de begroting gemaakte
reservering heeft nog geen concrete onderbouwing en mag opgevat worden als financiële borging
om, daar waar reële kansen worden gezien, nieuw onderwijs te ontwikkelen. Een opleiding ‘science
en design’ is een mogelijke invulling maar dat ligt niet op voorhand vast. Daarbij merk ik op dat in
de begroting 2019 nog geen bedrag gereserveerd is, pas vanaf 2020 zijn reserveringen opgenomen.
Dat biedt ons ook de gelegenheid om te bezien welke concrete plannen er in 2019 tot stand komen,
daarover met elkaar van gedachten te wisselen en daar, zo nodig, de begroting van volgend jaar op af
te stemmen. Tot slot: indien een verdere verkenning leidt tot een concreet voorstel, dan zal uiteraard
op de normale wijze instemming worden gevraagd van de medezeggenschap.
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Het tweede punt betreft de inzet van de reserves voor de verbetering van de kwaliteit van het
onderzoek. De raad is van mening dat op eenzelfde manier ook extra investeringen in de kwaliteit
van het onderwijs moeten worden gedaan. Allereerst komt mijns inziens een investering in het
aantrekken van extra, talentvolle staf zoals bij McGillavry zowel ten goede aan onderzoek als
onderwijs. Zoals bekend zal de faculteit vanaf 2019 jaarlijks al een forse investering in de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs doen door de inzet van de middelen die vanwege het
Sectorakkoord 2018 ter beschikking komen. De ontwikkeling van de plannen voor de besteding van
het extra budget gebeurt in samenspraak tussen de faculteitsdirectie, de onderwijsorganisatie en de
medezeggenschap. Ik meen dat de uitvoering van de nu voorliggende plannen, in 2019 ter hoogte
van ongeveer 1,2M€, al een substantiële inspanning van de faculteit zullen vragen. Om die reden heb
ik in de begroting geen extra investeringen vanuit de reserves op laten nemen. Wanneer echter in de
loop van 2019 en verder zou blijken dat, naast de concrete plannen die nu zijn geformuleerd, nieuwe
en breed gedragen ideeën opkomen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of als
succesvolle initiatieven in het Sectorakkoord uitbreiding behoeven, ben ik zeker bereid om, samen
met de onderwijsorganisatie, te proberen de uitvoering daarvan mogelijk te maken en dit te
verwerken in een volgend begrotingsjaar.
Als laatste vraagt de raad middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven van medewerkers en
studenten op het gebied van diversiteit. Hoewel deze vraag naar mijn indruk niet over de hoofdlijnen
van de begroting gaat, ben ik zeer bereid dit initiatief te steunen die een bijdrage leveren aan de
vergroting van de diversiteit en inclusiviteit in de faculteit. Zoals ook in ons mondeling overleg
besproken kunnen medewerkers en studenten altijd voorstellen doen voor ‘grassroot-projecten’ op
het terrein van diversiteit. Hiervoor zal ik in 2019 een bedrag reserveren van k€ 25. De omvang van
het bedrag geeft geen aanleiding om de begroting zelf daarop aan te passen.
In het addendum op de begroting zullen bovenstaande punten kort benoemd worden.
Ik hoop de raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. P.H. van Tienderen,
decaan

Cc: directeur Bedrijfsvoering, de heer drs. R. Rust
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