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Geacht College van Bestuur,
Middels deze brief adviseert de Centrale Studentenraad (CSR) het College van Bestuur (CvB) over het
voorgenomen beleid ten aanzien van instellingstarieven collegegeld 2013-2014. De CSR adviseert negatief ten
aanzien van het beleid instellingstarieven collegegeld 2013-2014.
De CSR is van mening dat studenten die meer willen doen dan een standaard curriculum daar zoveel mogelijk
toe gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden. Het volgen van een tweede studie ziet de CSR als een
belangrijke vorm van excellentie waarbij studenten veel extra tijd investeren in hun acadernische ontwikkeling.
De hoge instellingstarieven voor tweede studies ziet de raad daarom als een onwenselijke belemmering voor
studenten met ambitie. Echter, de CSR begrijpt dat de oorzaak voor de keuze voor dit beleid verstrekkender is
dan het beleid van de UvA en dat de kern van het probleem in Den Haag ligt.
Het College is wel verantwoordelijk voor de uiteindelijke hoogte van de tarieven. De CSR is van mening dat
deze bedragen niet hoger zouden moeten zijn dan de daadwerkelijke kosten per student. Het CvB geeft aan bij
het bepalen van de tarieven het principe van kostendekkendheid te hanteren, gebaseerd op de gerniste
rijksbijdrage. De CSR betwijfelt of de tarieven die nu gerekend worden aan studenten, met name in de
studierichtingen alfa en gamma, overeenkomstig de daadwerkelijke kosten per student zijn. De CSR heeft u
daarom meermaals verzocht om de daadwerkelijke kosten uit te laten zoeken, zodat inzichtelijk wordt uit welke
kosten het tarief is opgebouwd. In een brief van 14 juni 2011 gaf u aan dat het ondoenlijk zou zijn de kosten
voor iedere opleiding apart te berekenen, maar dat nagegaan zou worden op welke manier zoveel mogelijk aan
het verzoek van de raad tegemoet kan worden gekomen. Graag vemeemt de CSR welke stappen zijn gezet en
wat daar de uitkomsten van zijn.
De CSR is verheugd te horen dat de pilotregeling, waarbij studenten wanneer zij hun eerste studie afronden
binnen c+1 vervolgens een direct aansluitende tweede bachelor of master nominaal voor het wettelijk
collegegeldtarief kunnen doen, in ieder geval zal worden gecontinueerd voor het collegejaar 2013-2014. Deze
regeling is uniek in Nederland en studenten zijn hier erg enthousiast over. De CSR vindt dan ook dat de UvA
trots mag zijn op deze regeling en duidelijker mag communiceren dat deze regeling bestaat. Middels duidelijke
communicatie en goede voorlichting zouden meer studenten gebruik kunnen maken van deze regeling. Dit zou
studenten ook zeer goed kunnen helpen bij het plannen van hun studie.
Daarom adviseert de CSR van deze pilotregeling een structurele regeling te maken, juist omdat hij zeer goed
bevallen is. Tot nu hebben 66 studenten gebruikt gemaakt van deze regeling en de CSR ziet dat deze regeling
in de toekomst voor veel studenten ook uitkomst zal kunnen bieden.
De convenantregeling zoals in 2011 is gemaakt door VSNU, de HBO-raad en de minister van OCW loopt
komend collegejaar af. Deze afspraak wordt op dit moment geevalueerd. Studentenorganisaties zetten zich in
voor een nieuwe langdurige landelijke bekostiging van tweede studies. Hiervoor zijn gegevens over het gebruik
en de kosten van de huidige regeling van groot belang. De CSR vemeemt daarom graag hoeveel subsjdie de
UvA heeft ontvangen in het kader van deze regeling en hoeveel studenten hiervan hebben geprofiteerd.
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In de Tweede Kamer lijkt draagvlak te zijn voor een bekostiging van twee gelijktijdig gevolgde studies. De CSR
verzoekt het College in VSNU-verband dan oak een actieve rol in te nemen bij het komen tot een oplossing
voor het betaalbaar houden van een tweede studie. De CSR benadrukt hierbij dat zowel het mogelijk maken
van een tweede bachelor als een tweede master van belang is. De toezegging van het College tijdens de OV om
de pilotregeling te gaan bepleiten bij het rectoren overleg is voor de CSR een stap in de juiste richting.
Voor de student is het van belang dat de opvolger van het convenant een oplossing voor langere tijd wordt,
zodat hij een studiepad kan kiezen dat het best aansluit bij zijn ambities. De CSR ziet dan oak graag dat het
CvB in VSNU-verband een structurele oplossing bepleit. Een nieuwe tijdelijke afspraak zou studenten alsnog
niet in staat stellen een verstandige planning te maken. Wanneer studenten hun studie niet duidelijk kunnen
plannen, is dit niet aileen nadelig voor de studenten zelf, maar dit zal oak gevolgen hebben voor het
studiesucces. Oak de UvA is dus gebaat bij een oplossing voor langere tijd.
Tot slot wil de CSR het CvB verzoeken actief op zoek te gaan naar altematieve manieren om de belemmering
van ambitie weg te nemen. Een voorbeeld hiervan is het verbreden van masters, zodat er in een tweejarige
master het programma van twee reguliere masters gevolgd kan worden. Een voorbeeld hiervan is de huidige
master Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Graag wisselt de CSR hierover met u van gedachten.
Samenvattend kan de CSR niet positief adviseren aangezien de tarieven voor tweede studies in zijn ogen een
onacceptabele belemmering vormen voor studenten met ambitie. De raad beschouwt de pilotregeling als een
succes en zou om die reden dan oak graag zien dat deze regeling structured wordt. Om ambitieuze studenten
daadwerkelijk in staat te stellen om hun tweede studie naar keuze te laten doen is een structurele landelijke
regeling nodig. De CSR verwacht dat het CvB zich daar in VSNU-verband ten voile voor inzet.
In afwachting van uw schriftelijke reactie,
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