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1. Opening. 
 

2. Notulen 12 september 2017. 
De notulen van 12 september worden met een kleine aanvulling vastgesteld.   
De afsprakenlijst wordt kort besproken. 
Het internationaliseringsplan is met de QuickScan naar het CvB gestuurd (voor het 
najaars BO) en zal naar de FR worden gezonden. 
De tekst m.b.t. de OZ zwaartepunten is met de vragen en antwoorden meegezonden en 
wordt toegelicht door Aarts. De tekst is herzien na overleg met de kamer van hoogleraren 
en vervolgens naar het CvB gestuurd. Het CvB heeft van alle faculteiten de OZ 
zwaartepunten opgevraagd en verzameld, maar nog geen terugmelding gedaan. Intern zal 
hier de komende maanden nader overleg over komen, ook een keer met de FR.  
Stand van zaken Yantai: de decanen hebben in een gesprek met het presidium van de 
URaad de verschillende standpunten uitgewisseld. Het is nu bij de URaad wat er gaat 
gebeuren. Binnen GMW wordt wel gekeken welke opleidingen eventueel belangstelling 
hebben. 
 
N.a.v. de notulen: 
Hoogvliet: bij punt 3, besluitenlijst FB 24 augustus: bij afschaffing van de NF moet er een 
strengere matching zijn. Het is dan wel heel belangrijk dat studenten zich goed kunnen 
voorbereiden, dat hier in de planning rekening mee wordt gehouden (dat het niet een dag 
na de schoolexamens is, zoals Hoogvliet zelf heeft ervaren).   
Van der Werf zal met de DOW bespreken of dit kan worden meegenomen in de planning.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
31 augustus: 
Punt 5.1.3 Boschloo: zouden de toetsplannen op Nestor geplaatst kunnen worden, b.v. 
onder het kopje Nice-to-know? 
Van der Werf: de toetsplannen zullen op het studentportal geplaatst worden. 
7 september: 
Punt 7.2 Wilts: kunnen de FR leden ook aanwezig zijn bij het werkbezoek van het CvB? 
Aarts: dat is heel wenselijk. Het is een openbare sessie. We zullen zorgen dat de FR leden 
een uitnodiging krijgen.  
14 september: 
Timmerman: bij de antwoorden op de vragen van de FR over wat de groep Jeroen Dekker 
doet: die groep is bezig met datamanagement, de vraag is hoe zich dat verhoudt met wat 
er gaande is. 
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Aarts: het is de bedoeling om de discussie over een facultaire opzet over de verschillende 
afdelingen op gang te krijgen om zo te komen tot een betere standaard. Er zijn landelijke 
richtlijnen opgesteld. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: geen 
Vicevoorzitter: wil graag nogmaals benadrukken dat het FB niet moet schromen om de 
FR studenten te vragen, we willen graag helpen.  
Aarts: we zullen daar dankbaar gebruik van maken. Het presidium bestaat nu uit drie 
personen en er kan bij het agendaoverleg intensiever op worden ingegaan.  
 

5. Mededelingen van het FB. 
Centralisatie Facilitaire Dienst. 
Landeweerd: dit was al eerder aangekondigd. De nieuwe FR was uitgenodigd voor een 
voorlichting over het reorganisatieplan. Er is melding gedaan van de reorganisatie aan de 
URaad, maar die heeft het aangehouden. Het presidium van de URaad, het CvB en HR 
gaan het opnieuw bespreken en dan moet het in de URaad van oktober. 
Het aantal fte’s in de nieuwe organisatie blijft hetzelfde en het grootste deel van de 
medewerkers hier blijft ook hier werken.  
 
Opmerkingen FR: het gevoel heerst dat er niet goed naar de medewerkers wordt 
geluisterd en er is veel onzekerheid. Er zijn medewerkers die bang zijn, maar niets durven 
te zeggen. 
Landeweerd: dat er een gevoel van onzekerheid is komt ook omdat er voor hen beslist 
wordt, het is geen democratisch proces. Wel blijft men in gesprek met de 
medewerkwerkers en vindt ook terugkoppeling plaats naar de stuurgroep. De vaste 
aanstellingen worden behouden, alleen niet meer bij de faculteiten. 
 

6. Meerjarenbegroting 2018. 
Opmerkingen FR: de werkdruk is hoog, er wordt veel meer ingezet op tijdelijk personeel dan 
op het behouden van vaste staf, hoe kun je dan de kwaliteit waarborgen? Voor een deel gaat 
het om verschuiving van budgetten. Voor reguliere plekken is minder geld beschikbaar 
(=inleveren), voor innovatie (=vernieuwd, tijdelijke aanstellingen) is meer tijdelijk geld 
beschikbaar. Dat geeft een verschuiving in de omvang vast/regulier. Dit is het site-effect 
van een ministerieel besluit.  
Als je de optie hebt, dan liever (meer) vaste staf. Natuurlijk, als je die optie hebt. Maar de 
innovatiemiddelen en studievoorschotmiddelen zijn bedoeld voor investeringen in de OW 
processen. Zittend personeel is zwaar belast met OW taken, dan kun je beter extra staf 
inzetten waar de nood het hoogst is. Er zal iets aan de OW processen veranderd moeten 
worden om een blijvend effect te krijgen. Het FB kan zich goed vinden in het aanstellen van 
meer tijdelijke staf de komende jaren. Bij de zittende staf is de werkdruk hoog, daar is niet 
aan te ontkomen, maar je kunt ook kijken wat er anders/eenvoudiger kan door bv te kijken 
naar het vak aanbod en de mastertracks. 
Het kan ook een negatief effect hebben. We maken ons zorgen dat goede onderzoekers niet 
de kans krijgen om carrière te maken. Het is niet automatisch zo dat een onderzoeker met 
een vaste aanstelling goed is, een goede OZ groep blijft ook niet vanzelf in stand. 
Lange termijn perspectief: als je bij de universiteit werkt  zonder dat je carrière kunt maken, 
dan blijf je niet. Dan kun je de goede OZ kwaliteit niet behouden. Er zijn beperkte middelen 
voor 4 jaar, maar je moet wel verder nadenken over de consequenties, je verliest talentvolle 
medewerkers. We investeren veel geld in innovatie. Er zijn 20 nieuwe UD plaatsen, dat is 
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veel belovend. Mobiliteit valt niet tegen te houden, daar hebben alle universiteiten mee te 
maken. 
Het gaat erom wat je op den duur wilt, goede onderzoekers hebben een lange tijd nodig om 
subsidies te krijgen. Met een aanstelling van 70/30 lukt dat niet, heb je die tijd niet. Als 
medewerkers bezig zijn voor bv een VENI heb je meer staf en geld nodig. Groningen is 
royaal met de toekenning van OZ tijd. 70/30 is naar Nederlandse maatstaven vrij 
normaal. Er kan, en wordt nu al, een intensievere voorbereiding geboden bij het 
aanvragen van grote subsidies, maar de slaagkans blijft laag.  
Het verdeelmodel verschilde per afdeling: hoe ging dat de afgelopen jaren? Hoe gaat dat nu? 
Het is moeilijk om te zien hoe het eruit komt te zien. We zouden graag de 
afdelingsbegrotingen erbij willen hebben om te kijken hoe het geld verdeeld wordt. Ook de 
inspanningsverplichting is onduidelijk. 
Verdeling gebeurde o.b.v. historische gegevens, zoals aantallen studenten, theses en 
degrees en bv RFF (Rosalind Franklin Fellow)geld van CvB. We kunnen op universitair 
niveau naar de kadestelling kijken hoe het geld de afgelopen jaren is verdeeld. Het geld is 
nu nog niet verdeeld. Er ligt nu alleen een facultaire begroting. We vragen advies over deze 
facultaire begroting. Met de afdelingsbegrotingen heeft FB nog niet ingestemd. We hebben 
minder geld te verdelen en de afdelingen moeten nu een bezuinigingsplan maken. Op basis 
daarvan zal dan worden gekeken hoe de verdeling zou moeten zijn. Landeweerd zal 
overleggen met de Management Controller welke extra informatie er eventueel nog 
gegeven kan worden.  
Wat is de reden om het zo te doen? We willen een transparanter model, een beter zicht 
krijgen op de staf die je nodig hebt. Dat in een facultair OW belastingsmodel inzichtelijk 
gemaakt wordt hoe de inspanning in de afdelingen worden verdeeld en ook over de 
afdelingen heen. Elke afdeling heeft nu een eigen OW belastingsmodel, er zijn wel 
overeenkomsten, maar is ook veel onduidelijkheid. 
Het aantal promovendi lijkt af te nemen en het aantal bursalen toe te nemen. Maar in totaal 
is er een behoorlijke daling. Het aantal 1ste geldstroom promovendi neemt inderdaad af, dat 
heeft ook te maken met de 4 Ubbo Emmius bursaal plaatsen per jaar die eruit zijn gehaald. 
Het gaat om het totaal aantal promovendi.  
 
===de voorzitter schorst voor een korte periode de vergadering voor beraad ======= 
 
Voorzitter: de FR spreekt een positief gevoelen uit over de Meerjarenbegroting, met de 
opmerking dat de FR graag inzage wil in de verdeelsleutel van de afdelingen en in de 
verdeling van de inspanningsverplichting. 

 
7. Rondvraag. 

 
8. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 17.05 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen (FR vergadering 10 oktober 2017) 

 

Afsprakenlijst 

Thema 2: OZ-zwaartepunten. 

 Uit de besluitenlijsten blijkt dat er een nieuwe versie van het oz-zwaartepunten stuk met 

de directies gedeeld is. Wij zouden het stuk in deze fase ook graag inzien. Is dat 

mogelijk? 

DE VERSIE DIE NA OVERLEG MET DE DIRECTIES AAN HET CVB IS GEZONDEN, 

IS BIJGEVOEGD AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT. 

 

Thema 3: Yantai. 

 Een substantieel aantal werknemers verspreid over meerdere afdelingen van onze 

faculteit hebben aangegeven zich overvallen en ongerust te voelen door de brief die de 

decaan samen met andere decanen aan de UR heeft gestuurd. De grootste, maar niet 

enige zorg, is dat de brief de UR en het CvB (en mogelijk ook andere faculteiten) het 

idee geeft dat er veel draagvlak binnen onze faculteit voor Yantai is. In het agenda-

overleg heeft de decaan al enige uitleg gegeven. De FR wil bij deze graag de volgende 

opmerking maken, zodat de huidige stand van zaken duidelijk op papier staat: er is 

binnen de faculteit nieuwsgierigheid naar de plannen. Ook zijn enkele opleidingen 

ronduit geïnteresseerd. De UR heeft op universiteitsbreed niveau nog niet met de 

plannen ingestemd en de FR heeft op facultair niveau nog niet met de plannen 

ingestemd. Om dat te kunnen doen, hebben de FR en de werknemers en studenten van 

onze faculteit meer informatie nodig over de specifieke plannen van onze faculteit. Die 

plannen zijn, voor zover wij weten, nog in ontwikkeling. 

 

Dan 2 vragen over hetzelfde thema: 

 Kan het FB een update geven van de huidige stand van zaken m.b.t. Yantai op facultair 

niveau? En heeft het FB m.b.t. tot informatievoorziening aan medewerkers/studenten en 

de FR een stappenplan voor ogen? De FR hoort graag in welk stadium zij mee kan gaan 

denken over de plannen. 

TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE UPDATE HEBBEN ZICH OP FACULTAIR 

NIVEAU NOG GEEN NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOORGEDAAN. WE ZIJN, MET 

ANDERE WOORDEN, NOG IN DE VERKENNENDE FASE, WAARBIJ CONCRETE 

BELANGSTELLING IS GETOOND VANUIT DE AFDELINGEN PSYCHOLOGIE EN 

PEDOK (ONDERWIJSKUNDE). 

 Het FB werkt hard aan de implementatie van het strategisch plan. In welke mate / op 

welke punten sluiten de eventuele gang naar Yantai en het strategisch plan op elkaar 

aan?  

ER IS NOG GEEN RELATIE GELEGD TUSSEN DE YANTAI VOORNEMENS EN HET 

STRATEGISCH PLAN.  

 

Notulen 

13. rondvraag 

 De nieuwe directie van Pedok wordt aangesteld als de OW visitatie is afgerond. De 

visitatie vind volgens onze informatie in april 2018 plaats, maar het rapport zal nog 

enige maanden op zich laten wachten. Is het de bedoeling dat de nieuwe directie in april 

begint (misschien ook om nog een tijdje met de huidige interim-directeur mee te kunnen 

lopen) of worden zij pas aangesteld als de visitatie volledig is afgerond? 
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ER IS OP 9 OKTOBER EEN BERICHT UITGEGAAN NAAR ALLE MEDEWERKERS 

VAN DE AFDELING PEDOK WAARIN STAAT VERMELD DAT DE BENOEMING 

VAN DE NIEUWE DIRECTIE IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 1 JULI ZAL 

PLAATSVINDEN 

 De interim-directeur is met een bepaald takenpakket aangenomen. Uit de mail die 

destijds aan  de afdeling is gestuurd blijkt dat het herstel van vertrouwen onderdeel is 

van dat takenpakket. In hoeverre is dat bereikt en acht het FB het realistisch dat er 

binnen de termijn dat de interim-directeur is aangesteld voldoende voortgang kan 

worden geboekt? Dat laatste lijkt ons van belang voor de zoektocht naar nieuwe 

directeuren.  

DE INTERIM-DIRECTEUR HEEFT EEN GOEDE WERKRELATIE OPGEBOUWD 

MET DE AFDELING EN EEN HELDERE OVERLEGSTRUCTUUR 

GEÏMPLEMENTEERD MET DE (VOORZITTERS VAN DE) BASISEENHEDEN. WIJ 

HEBBEN GEEN AANWIJZINGEN DAT ER SPRAKE IS VAN PROBLEMEN IN DE 

SAMENWERKINGSRELATIES DIE DE BENOEMING VAN EEN NIEUWE DIRECTIE 

IN DE WEG STAAN.  

Bijlage met schriftelijke vragen bij de vorige vergadering: 6. Verslag BO 

 In het stuk staat dat het FB verwacht dat buitenpromovendi het beter zullen doen dan 

andere promovendi, omdat ze minder geld krijgen en daardoor waarschijnlijk harder 

werken en sneller promoveren. Wij vermoeden dat het FB hier beurspromovendi 

bedoelt.  

JA, HIER MOET INDERDAAD BEURSPROMOVENDI STAAN 

Ter vergadering hebben wij aangegeven dat we dit een zorgelijke uitspraak vinden. Het 

wekt namelijk de indruk dat de werkdruk voor beursalen nog groter zal zijn dan voor 

werknemer-promovendi. Bovendien blijkt uit het verslag niet dat het FB daar 

problemen in ziet. De FR wil graag dat haar zorgen alsnog in de notulen worden 

opgenomen.  

 DIT IS AKKOORD. 

Besluitenlijsten 

31-08-2017 

 5.1.6. Concept afdelingsplan onderwijs en kwaliteit: de FR vermoedt dat dit facultair-

brede plan consequenties zal hebben voor alle afdelingen. Het zal worden besproken 

met de DOW, OC’s en EC’s. Wij zouden het in dat stadium ook graag ter informatie 

ontvangen. Is dat mogelijk? WE ZULLEN DIT MET DE DIRECTEUR VAN HET 

ONDERWIJSINSTITUUT OVERLEGGEN 

14-09-2017 

 

 5.2.2. Stand van zaken en toekomst facultaire commissies Ethiek, datamanagement en 

wetenschapskwaliteit: hoe zal een toekomstige facultaire commissie datamanagement of 

wetenschapskwaliteit zich verhouden t.o.v. de activiteiten van reeds actieve groepen 

(zoals bijvoorbeeld de groep van Jeroen Dekker)? 

HET IS ONS NIET DUIDELIJK WELKE VERHOUDING(EN) HIERBIJ WORDEN 

BEDOELD. DEZE FACULTAIRE COMMISSIES HEBBEN TAKEN MET 

BETREKKING TOT ETHISCHE TOETSING EN HET WAARBORGEN VAN 

WETENSCHAPPELIJKE TRANSPARANTIE. DE GROEP VAN DEKKER VERZORGT 

ONDERWIJS OP ONDER MEER HET GEBIED VAN ETHIEK IN HET ONDERWIJS; 

DIT IS IETS GEHEEL ANDERS.  

21-09-2017 
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 7, communicatie: Wat is de missietekst uiteindelijk geworden? DE BIJNA-

DEFINITIEVE VERSIE ZAL ALS VERTROUWELIJK STUK WORDEN 

NAGEZONDEN. 
 

MJB 

Algemene vragen: 

 Er wordt sinds dit jaar met een nieuwe aanpak voor het verdelen van geld over 

afdelingen gewerkt. Bij de MJB-voorlichting heeft Rita hier uitleg over gegeven. Rita, 

de FR zou het erg waarderen als je deze uitleg nog even kort en bondig voor ons op 

papier zou willen zetten zodat we binnen de FR weer allemaal op één lijn zitten wat 

betreft die informatie.  

TOT DIT JAAR WERDEN DE ALGEMENE INKOMSTEN VAN DE FACULTEIT 

VOLGENS VASTE NORMEN VERDEELD OVER DE AFDELINGEN EN EEN DEEL 

GEOORMERKT ALS ALGEMENE FACULTAIRE MIDDELEN. DE DIRECTIES VAN 

DE AFDELINGEN MAAKTEN VERVOLGENS OP BASIS VAN DEZE 

KADERSTELLING HUN BEGROTING. DIT JAAR HEBBEN WIJ DE MIDDELEN 

NIET VOORAF VERDEELD MAAR DE DIRECTIES GEVRAAGD OM OP BASIS VAN 

HUN EIGEN PLANNEN (BENODIGDE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKFORMATIE 

EN STRATEGISCHE DOELEN) HUN BEGROTING TE MAKEN. DE DOELEN VAN 

DEZE NIEUWE OPZET ZIJN DAT AFDELINGEN MEER VANUIT INHOUD EN 

DOELEN EEN BEGROTING MAKEN DAN VANUIT BESCHIKBARE MIDDELEN EN 

DAT ER BEWUSTE KEUZES WORDEN GEMAAKT OVER DE BESTEDING VAN 

MIDDELEN. DEZE PLANNEN ZIJN GETOETST AAN HET MODEL DAT AL JAREN 

IN GEBRUIK IS BIJ GMW. 

 We hebben begrepen dat er in de huidige verdeelaanpak op facultair niveau (door het 

FB i.s.m. de financiële afdeling?) wordt besloten in welke mate de 

aanvragen/begrotingen voor het besteden van geld worden goedgekeurd en dat het dus 

mogelijk is dat het geld niet op basis van bijvoorbeeld student-aantallen maar op basis 

van bijvoorbeeld de beste plannen wordt verdeeld. De FR begrijpt de overstap naar de 

nieuwe aanpak, maar vraagt zich wel af of de afdelingsbegrotingen daarmee niet een 

facultaire aangelegenheid en dus een FR aangelegenheid worden. Zo ja, is er een manier 

waarop de FR inzicht kan krijgen in de grote lijnen van de afdelingsplannen?  

BIJ DE BEOORDELING VAN DE AFDELINGSPLANNEN EN 

AFDELINGSBEGROTINGEN IS GEBRUIK GEMAAKT VAN DE 

VERDELINGSREGELS ZOALS DIE OOK IN VOORGAANDE JAREN ZIJN 

GEBRUIKT, DUS OP BASIS VAN VASTE VOET EN PARAMETERCOMPARTIMENT. 

DE AFDELINGSBEGROTINGEN ZIJN HIERNAAST GELEGD. HET VERZOEK DAT 

WIJ AAN DE AFDELINGSDIRECTIES HEBBEN GEDAAN OM EEN 

BEZUINIGINGSPLAN TE MAKEN VOLGT DUS UIT DE VERGELIJKING TUSSEN 

AFDELINGSBEGROTING EN VERWACHTE INKOMSTEN OP BASIS VAN HET 

VERDEELMODEL DAT OOK IN VOORGAANDE JAREN IS GEBRUIKT. 

 Worden onverwachte tekorten van afdelingen altijd vanuit afdelingsreserves betaald? 

De afdelingsreserves moeten groot genoeg zijn om de kans op ad hoc bezuinigingen te 

verkleinen. Hoe wordt bepaald hoe groot die reserves per afdeling ongeveer moeten 

zijn? En hebben de afdelingen inspraak in hoe die reserves besteed worden?  

HOEWEL BINNEN DE RUG FORMEEL GESPROKEN FACULTEITEN NOCH 

AFDELINGEN (LAAT STAAN NOG KLEINERE EENHEDEN) RESERVES HEBBEN, 

WERDEN TOT NU TOE BINNEN GMW DE AFDELINGEN IN DE PRAKTIJK 
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BESCHOUWD ALS ZELFSTANDIGE BEHEERSEENHEDEN. ALS GEVOLG 

HIERVAN ZIJN AAN DE AFDELINGEN IN HET VERLEDEN EIGEN RESERVES, 

C.Q. TEKORTEN TOEGESCHREVEN. VOORZOVER POSITIEF, ZULLEN DEZE IN 

HET VERLEDEN OPGEBOUWDE RESERVES GELEIDELIJK WORDEN 

AFGEBOUWD TOT EEN NIVEAU VAN CIRCA 10% VAN DE FACULTAIRE 

BEGROTING. HIEROVER OVERLEGT HET FB MET DE DIRECTIES.  

 Hoe verhoudt de begroting zich tot het strategisch plan? De tekorten bij één van de 

afdelingen hebben mogelijk consequenties voor het aan te bieden onderwijs: het kan 

bijvoorbeeld ten koste gaan van het in het strategisch plan genoemde speerpunt 

activerend onderwijs. 

DE STRATEGISCHE GELDEN ZIJN TOEGEKEND VIA SPECIFIEKE 

TOEWIJZINGEN WAAROVER APART VERANTWOORDING DIENT TE WORDEN 

AFGELEGD. DE TEKORTEN HEBBEN GEEN GEVOLGEN VOOR DE UITVOERING 

VAN DE ACTIES UIT HET STRATEGISCH PLAN. DE EXTRA GELDEN DIE VOOR 

DE UITVOERING VAN DIT PLAN BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD, ZIJN 

GEOORMERKT VOOR DE UITVOERING VAN HET STRATEGISCH PLAN.  

 Heeft het FB zicht op het aantal onbekostigde studenten (studenten die een tweede 

opleiding volgen) binnen de faculteit en hoe die verdeeld zijn over de afdelingen? Deze 

studenten tellen niet mee voor de eerste geldstroom, maar volgen wel het volledige 

onderwijsprogramma (en kosten dus fte). Wordt daar in de facultaire begroting rekening 

mee gehouden? Zo ja, hoe? En wordt de verdeling van geld over afdelingen afgestemd 

op het aantal bekostigde studenten? Of worden ook onbekostigde studenten daar in 

meegenomen? 

EEN VAN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN DE BEHANDELING VAN DE 

DEELBEGROTINGEN IS DAT WE EEN TRANSPARANT (FACULTAIR) MODEL 

NODIG HEBBEN VOOR DE BEREKENING VAN DE BENODIGDE 

ONDERWIJSFORMATIE. DIT MODEL IS ER NU NIET. IN GROTE LIJNEN KAN 

GESTELD WORDEN DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE 

ONDERWIJSFORMATIE WORDT UITGEGAAN VAN ALLE NIEUWE INSTROOM 

VAN STUDENTEN EN HERINSCHRIJVERS (DUS ONGEACHT OF ZE BEKOSTIGD 

OF NIET BEKOSTIGD ZIJN). 

Pagina 1, punt 3: 

 “Bij Pedok zijn 5 FTE’s boven begroting aangenomen.” Waarom is dit gebeurd? 

DIT HEEFT VOORAL TE MAKEN MET MEER AANSTELLINGEN VAN 

STUDENTASSISTENTEN. 

Pagina 2, alinea 2: 

 “De afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde werd door verschillende oorzaken 

geconfronteerd met hogere kosten.” Wat zijn deze oorzaken? 

HET GAAT OM EEN ONBALANS TUSSEN INKOMSTEN EN UITGAVEN, DIE 

VERSCHILLENDE OORZAKEN HEEFT. ENKELE OORZAKEN ZIJN: DE DALING 

IN DE STUDENTENINSTROOM IN DE AFGELOPEN JAREN, EN EEN RELATIEF 

GROOT EN VRAAGGESTUURD BUDGET VOOR STUDENTASSISTENTIE. 

 

Pagina 2, alinea 3, toelichting meerjarenbegroting: 

 Er wordt gesproken over een inspanningsverplichting. Wat wordt daarmee bedoeld? En 

hoe wordt deze verdeeld over afdelingen? 

DE INSPANNINGSVERPLICHTING VOOR DE AFDELINGEN IS OM DE 

(GEPLANDE) UITGAVEN DE KOMENDE JAREN IN OVEREENSTEMMING TE 
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BRENGEN MET DE (VERWACHTE) INKOMSTEN, ZODAT ER NIET (VERDER) 

WORDT INGETEERD OP DE RESERVES. HIERVOOR ZULLEN DE AFDELINGEN 

PLANNEN GAAN MAKEN. HOE DE BEZUINIGINGEN PRECIES VERDEELD 

WORDEN IS NOG NIET BEPAALD.  

 

Pagina 4: 

 Wat is de kans dat als gevolg van de dalende FTE’s bij Pedok door doorgevoerde 

bezuinigingen er taken blijven liggen en dus niet vervuld kunnen worden? 

DAAR HEBBEN WE NU NOG GEEN ZICHT OP. HIERVOOR WACHTEN WE HET 

PLAN VAN DE DIRECTEUR AF.  

  

  


