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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u zijn reactie op uw brief d.d. 21 februari jl. toekomen 
betreffende het beleid instellingstarieven collegegeld 2013-2014. l)e CSR blijft bij zijn negatieve advies, maar 
zal gezien de noodzaak tot duidelijkheid voor studenten geen officieel bezwaar aantekenen tegen vaststelling 
van het Inschrijvingsbesluit 2013-2014. 

l)e CSR wil zijn onvrede uitspreken over de inhoud van de reactie vanuit het College. l)eze onvrede komt 
voort uit het ontbreken van een visie aan de zijde van het College ten aanzien van tweede studies, het niet 
aangaan van de discussie over de tarieven en het ontbreken van nieuwe informatie random de 
instellingstarieven collegegeld. 

Het is voor de CSR nog altijd niet duidelijk wat de visie van het College is ten aanzien van tweede studies, 
afgezien van de discussie over de hoogte van de instellingstarieven voor tweede studies. Onderschrijft het 
College het standpunt van de CSR dat studenten die meer willen doen dan een standaard curriculum daar 
zoveel mogelijk toe gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden? l)e CSR begrijpt dater praktische bezwaren 
zijn, maar hoort alsnog graag van het College wat zijn principiele standpunt is. 

l)e CSR is van mening dat de rechtszaak van de SCAU geen steekhoudend argument is om niet de discussie 
over de berekening en totstandkoming van de tarieven aan te gaan met de CSR. Los van de eventuele uitkomst 
van de rechtszaak moet het volgens de CSR mogelijk zijn de totstandkoming en berekening van deze tarieven 
te bediscussieren. l)e overleggen tussen de CSR en het College vinden plaats tijdens officiele 
vergadermomenten en niet in de rechtszaal. 

Het College geeft aan, de in 2010 geplande, evaluatie van de tarieven op adequaatheid te hebben uitgesteld 
vanwege de rechtszaak. l)e CSR acht drie jaar uitstel van deze evaluatie onacceptabel. l)e CSR wil het College 
verzoeken de tarieven te evalueren op adequaatheid voor de vaststelling van het Inschrijvingsbesluit 2014-
2015. 

l)e CSR heeft u, in de brief d.d. 8 februari jl., verzocht om informatie ten aanzien van de stappen die zijn gezet 
om de daadwerkelijke kosten uit te laten zoeken en de uitkomsten van deze stappen. In de reactie van het 
College is hier geen antwoord op gekomen.l)e raad wil het College dan ook nogmaals verzoeken informatie 
hierover aan hem te verstrekken. 

l)e CSR heeft vern omen dat er op de V rije Universiteit (VU) op dit moment een werkgroep gevormd is die 
belast is met het uitzoeken van de daadwerkelijk gemaakte kosten per student. Hierin neemt ook een student 
zitting. l)e CSR verzoekt het College een dergelijke werkgroep ook op de UvA te vormen om op die manier 
een helder beeld te krijgen van de bouwstenen waaruit de kosten per student voor de Universiteit zijn 
opgebouwd. 
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Het College geeft aan zich in te zullen zetten voor een adequate structurele landelijke regeling voor tweede 
studies, waarbij het de pilotregeling aan de UvA als mogelijkheid voor invulling zal bespreken binnen VSNU
verband. De CSR is blij met dit voomemen van het College. Wel zou hij er voor willen pleiten dat het College 
niet aileen de pilotregeling ter bespreking inbrengt, maar zich ook binnen VSNU-verband sterk uitspreekt ten 
faveure van een regeling die het na elkaar volgen van studies landelijk mogelijk maakt, zoals nu aan de UvA 
bestaat. 

De CSR gaat graag het gesprek aan met het College over altematieve manieren om de belemmering van 
ambitie weg te nemen. In de brief d.d. 8 februari jl. heeft de CSR het voorbeeld genoemd van de master 
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Ter voorbereiding van het gesprek vemeemt de CSR graag 
of er meer soortgelijke masters worden aangeboden of dater andere altematieven aanwezig zijn. 

Samenvattend blijft het negatieve advies van de CSR ongewijzigd, echter met de kanttekening dat hij geen 
bezwaar zal aantekenen tegen vaststelling van het Inschrijvingsbesluit 2013-2014 gezien het belang van 
duidelijkheid voor studenten. De raad verzoekt het College met een visie te komen inzake het faciliteren van 
tweede studies. De onduidelijkheid rondom de vasts telling en berekening van tarieven is helaas nog altijd niet 
weggenomen. De raad wil het College wederom verzoeken_hem informatie te verschaffen ten aanzien van de 
daadwerkelijke kosten per student. Een werkgroep belast met het in kaart brengen van de daadwerkelijke 
kosten zou hier goed bij aansluiten. In het kader van een adequate structurele landelijke regeling voor tweede 
opleidingen vraagt de CSR het College zich sterkt uit te spreken voor een regeling voor het na elkaar volgen 
van studies. 

In afwachting van uw schriftelijke reactie. 

Hoogachtend,~. 

~ 
Lucie Gooskens 
Voorzitter CSR 12113 


