
Toelichting bij begroting Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

De Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) staat voor belangrijke uitdagingen om 

de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs en onderzoek te versterken en de negatieve trend in de 

aantallen eerstejaars studenten om te buigen. De FMG moet, en wil, daarom investeren in twee grote 

strategische programma’s voor het verbeteren van de toekomst van de faculteit. 

De belangrijkste onderwijsthema’s voor de faculteit zijn: profilering en differentiatie van het 

onderwijs. Zoals in het facultair plan staat beschreven zijn rond een aantal onderwijsthema’s, die 

aansluiten bij het Instellingsplan 2015-2020, doelstellingen geformuleerd: studiesucces: 

rendementsverhoging in bachelor en (research)master en uitvalreductie in de bachelor; 

internationalisering van en diversiteit binnen het onderwijs. De groei van de studentmobiliteit is een 

universitaire doelstelling ten aanzien van internationalisering. Tot slot hecht de FMG ook groot 

belang aan de onderwijskwaliteit van de programma’s. 

De FMG is bezig met het ontwikkelen en invoeren van tweetalige programma’s in de 

bacheloropleidingen. Deze tweetalige programma’s passen in de internationaliseringsambities van de 

UvA en FMG, en dragen bij aan betere kwaliteit van onze bacheloropleidingen vanwege sterker 

internationaal perspectief, het realiseren van international classrooms, en aan voldoende grote 

studentenaantallen, die nodig zijn voor kwalitatief goede opleidingen en voor een gezonde financiële 

basis. 

De faculteit werkt constant aan haar onderzoeksprofilering. In het facultaire plan staat voor onderzoek 

het organisatievermogen, de individuele en de collectieve kwaliteit centraal. Daarnaast is de 

kwaliteitszorg en dan vooral de integere zorgvuldige wetenschap een belangrijk thema voor de FMG. 

Tot slot is voor de FMG impact en kennisvalorisatie van belang. 

De FMG begroot voor 2018 een negatief resultaat van M€ 4,5. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de eerder genoemde strategische investeringen en wordt gefinancierd vanuit de 

bestemde reserves van de faculteit. 

Hoewel de FMG ruimte heeft gekregen om een groter beroep op facultaire reserves te doen voor 

strategische investeringen dan eind 2015 is vastgelegd, werd er in eerste instantie geen sluitende 

begroting opgeleverd. Het gevolg van dalende inkomsten en een kostenstijging zorgde voor een 

budgetdaling van M€ 2,7 en een negatief operationeel resultaat. Samen met de vier domeinen is 

gezocht naar mogelijkheden om een sluitende begroting aan te leveren. Dit is gelukt, waarbij 

opgemerkt dient te worden dat er een (nog niet ingevulde) taakstelling van ruim K€ 700 verwerkt is. 

Eind 2015 is er tussen het CvB en FMG een afspraak gemaakt over de meerjarige inzet van reserves. 

De meerjarenbegroting 2019-2021 is met inachtneming van die afspraken opgesteld. Het operationeel 

resultaat dat de FMG in die jaren optekent is in eerste instantie nog negatief. Vanaf 2021 verwacht de 

faculteit vanwege gestegen inkomsten en daarmee in lijn gebrachte kosten zwarte cijfers te kunnen 

presenteren. 


