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Betreft Advies eenheidsbegroting UvA 

  

Geachte Hans Romijn, Geachte Chris Polman, Geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 

In uw brief (kenmerk: 2018.02.0) van 12 oktober 2018 vroeg u de Studentenraad om een advies 
te geven over de concept eenheidsbegroting 2019 UvA. De Studentenraad laat u middels deze 
brief graag kennisnemen van haar advies.  
 
Ten aanzien van de eenheidsbegroting zijn wij als Studentenraad zeer tevreden over de thema’s 
waaraan vanuit de faculteit aandacht wordt besteedt. Aanzienlijke verbetering van het 
beoordelingsbeleid in de master Geneeskunde, het verbouwen van de collegezaal en het 
invoeren van de nieuwe bachelor Medische Informatiekunde zijn met name zaken die hoog op 
de agenda van de Studentenraad staan. Wij zijn verheugd te zien dat vrijwel alle thema’s die 
onze voorgangers hebben aangekaart terug te zien zijn in de begroting. Dit legt een goede basis 
voor komend jaar.  
 
Echter, gezien het afgelopen visitatierapport een gemiddeld lagere beoordeling t.o.v. andere 
medische faculteiten laat zien, is de Studentenraad van mening dat de Faculteit der 
Geneeskunde aanzienlijk meer moet kunnen investeren om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Om de ambitie van een universiteit, namelijk meedraaien op topniveau, eer aan te 
doen, is vooruitgang op meerdere punten nodig. De facultaire begroting die ons is voorgelegd is 
volledig, maar ons inziens slechts een begroting voor de benodigde basis van goed onderwijs. 
Om als faculteit van een krappe voldoende naar een ruime voldoende te gaan is er meer nodig 
dan alleen de basis.  
 
Een van de thema’s die de Studentenraad mist in de begroting is de informatievoorziening 
tussen studenten en organisatie. Dit is een thema dat door veel studenten en werknemers op de 
faculteit als een groot knelpunt wordt gezien en aanzienlijke verbetering behoeft. De 
Studentenraad zou graag zien dat in de begroting ook een voorziening wordt getroffen voor het 
uitvoeren van een helder en eenduidig communicatiesysteem binnen de faculteit. Op deze 
manier kan een impuls worden gegeven aan de bekendheid van bijvoorbeeld de verschillende 
vormen van studentenondersteuning, zoals studieadviseurs, studentdecanen en  
studentpsychologen.  Daarnaast kan er hierbij aandacht worden besteed aan optimaal gebruik 
van en communicatie via het digitale platform Canvas.  
 
Verder zijn in de begroting vernieuwingsmiddelen beschikbaar gesteld voor een 
versnellingsimpuls ten behoeve van een beter gekwalificeerd docentencorps binnen het project  
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‘Basis op Orde’, wat de Studentenraad zeer waardeert gezien het belang van goede docenten 
voor kwalitatief goed onderwijs. Onze zorg, beschikbaarheid van docenten, wordt echter niet 
ondervangen in de begroting. Van docenten zelf, de opleidingscommissie en de 
ondernemingsraad hebben wij vernomen dat de docentbelasting  
enorm hoog is, met docentenuitval tot gevolg. Dit is in lijn met het visitatierapport dat schetst 
dat het van belang is te zorgen dat de docentcapaciteit voldoende groot is om het onderwijs uit 
te voeren en door te ontwikkelen. Op centraal niveau is een budget vrijgemaakt voor een 
project om de belasting van docenten te verminderen. Dit wordt echter volledig ingezet op 
docenten die direct in dienst zijn van de UvA, waardoor onder andere de FdG uitgesloten wordt. 
Zeker met het oog op het intensiveren en kleinschaliger maken van het onderwijs zou de 
Studentenraad graag zien dat financiële middelen worden vrijgemaakt om ook het 
docentencorps op de FdG uit te breiden of op zijn minst de huidige docenten meer tijd te geven 
om hun onderwijs optimaal te kunnen voorbereiden en uit te voeren. Studenten hechten veel 
waarde aan kleinschalige onderwijsvormen en we willen dan ook dat docenten ruimte krijgen 
om dit onderwijs optimaal in te kunnen vullen, zonder dat zij daar zelf de dupe van worden.  
 
Ontwikkeling van kleinschaliger onderwijs is natuurlijk ook een thema wat vanuit de 
kwaliteitsafspraken kan worden gefinancierd. Deze middelen, los van de onzekerheid hoe dit 
uiteindelijk verdeeld zal worden, zijn een mooie start voor het kleinschaliger maken van het 
onderwijs. De Studentenraad wil echter benadrukken dat wanneer het onderwijs kleinschaliger 
wordt gemaakt, rekening gehouden moet worden met veranderingen in de gehele 
onderwijsorganisatie. Niet alleen zijn meer docenten nodig, ook moeten genoeg functionele 
onderwijsruimten beschikbaar komen om het onderwijs te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat 
veel onderwijsruimten een verandering moeten ondergaan om de verschillende vormen van 
kleinschalig onderwijs te kunnen faciliteren.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat de facultaire begroting geld tekort komt om volledige docenteninzet 
te garanderen en daarbij ook om het kleinschalig onderwijs, mede op basis van de 
kwaliteitsafspraken, te faciliteren met de benodigde onderwijsruimtes. We beseffen ons echter 
terdege dat het lastig is om hier geld voor vrij te maken wanneer we er ook naar moeten 
streven alle andere belangrijke zaken op de faculteit voldoende te financieren.  

De Studentenraad 

 
Besluit 
 
Positief te adviseren over de uitwerking van de facultaire begroting van de FdG, mits er 
zorgvuldig wordt overwogen of er geld kan worden begroot voor de bovengenoemde 
thema’s, te weten: informatievoorziening, docentbelasting en renovatie van 
onderwijsruimtes. 
 
 
 
Immer tot toelichting bereid, 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Studentenraad, 
 
 
  
Liesanne van Veen    Sanne Evers                Maartje Serlé 
Voorzitter    Vicevoorzitter                  Secretaris  
 
 


