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Kaderbrief2014

Geacht College,
Deze zomer heeft de Centrale Studentenraad (CSR) de kaderbrief 2014 ontvangen. In deze brief
zal de CSR zijn bevindingen met u delen.

2,75% korting op onderwijsprijzen
In de kaderbriefwordt aangekondigd dat vanaf de begroting 2014 in het allocatiemodel
onderwijs per jaar ongeveer 2,75% gekort zal worden op zowel de studiepuntprijs als de
diplomabekostiging. Deze maatregel werd in 2012 al aangekondigd en kon tot nu steeds
worden uitgesteld. Alhoewel de CSR het betreurt dat het moment is aangebroken dat het
onderwijs niet )anger gespaard kan worden, begrijpt de CSR de noodzakelijkheid van deze
maatregel. De CSR adviseert met klem deze maatregel terug te draaien zodra de financiele
mogelijkheid daartoe bestaat.
Nieuwe definitie voor bekostigde diploma's in bet allocatiemodel onderwijs
De CSR staat negatieftegenover de voorgenomen gewijzigde definitie voor bekostigde
diploma's in het allocatiemodel onderwijs. In de kaderbriefwordt aangegeven dat 'in het
verlengde van gemaakte prestatieafspraken en de ambitie om langstuderen tegen te gaan' er op
advies van de werkgroep voorbereiding financieel beleid 2014 voor is gekozen afte stappen
van het model waarin alle masterdiploma's worden bekostigd. Daarvoor in de plaats zullen
vanaf 2014 naast masterdiploma's ook bachelordiploma's bekostigd word en zolang het diploma
behaald is binnen nominaal plus een. Deze nieuwe definitie dient er toe decanen te bewegen
extra maatregelen te nemen om tot een studierendement van 70% te komen zoals is
afgesproken in de prestatieafspraken.
De CSR constateert dat de faculteiten sinds het maken van de prestatieafspraken, en
zonder deze extra financiele prikkel, grote stappen hebben gezet in het verhogen van het
studierendement. De CSR ziet dat het verhogen van het studierendement bij de decanen de
afgelopen jaren sowieso hoog op de agenda heeft gestaan, en betwijfelt daarom ofhet
introduceren van een extra financiele prikkel op dit moment toegevoegde waarde heeft.
De sterke sturing van het college op rendement brengt echter wel risico's met zich
mee. Kwaliteit van onderwijs en studierendement gaan idealiter hand in hand. De meest
wenselijke situatie doet zich voor wanneer een verhoging in studierendement een gevolg is van
een hoge onderwijskwaliteit. Wanneer rendement echter een doe) op zich wordt, raakt de
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kwaliteit van onderwijs in het geding. 1 De CSR vreest dat met een extra financiele prikkel het
equilibrium tussen kwaliteit en rendement doorslaat naar een te eenzijdige focus op
rendement. De CSR acht het, gezien de positieve trend van de afgelopen jaren, mogelijk het
afgesproken doe! van 70% rendement te bereiken zonder financiele druk uit te oefenen op de
faculteiten. Deze overwegingen brengen de CSR er toe te adviseren de nieuwe definitie voor
bekostigde diploma's niet op te nemen in de begroting 2014.

Betrokkenheid facultaire studentenraden
De CSR acht het in het belang van alle partijen dat de studentenmedezeggenschap rond de begroting
optimaal wordt ingericht. Omdat het bekostigingsmodel van de UvA er op gericbt is zo veel mogelijk
budget door te sluizen naar de faculteiten, is het nu aan de afzonderlijke faculteiten de begroting 2014
concreet in te vullen. De CSR concludeert daarom dat de facultaire studentenraden bet best
gepositioneerd zijn om inhoudelijk mee te denken over de invulling van de begroting. Wij adviseren
daarom de facultaire studentenraden, zowel nu als in de toekomst, mee te nemen in de
begrotingscyclus. Wij wensen dat de decanen de facultaire studentenraden de gelegenheid en
benodigde ondersteuning geven om zinvol mee te praten over de begroting 2014. De CSR boopt dat
het college deze wens ondersteunt. Dat zou de kwaliteit van de medezeggenschap ten goede komen.
Alles overziend staat de CSR overwegend positieftegenover de kaderbrief2014, met uitzondering op
de nieuwe definitie voor bekostigde diploma's. De CSR kijkt uit naar de uiteindelijke begroting en
blijft tot die tijd graag met u in gesprek over dit onderwerp.
Hoogachtend,
~-

~:--~-----

~~
Voorzitter CSR 13I14

1

De CSR denkt daarbij bijvoorbeeld terug aan 2012 toen bet decanaat van de Faculteit der
Geesteswetenscbappen een poging deed bet mogelijk te maken onvoldoendes tussen vakken te
compenseren. De facultaire studentenraad stelde toen terecbt dat zulke maatregelen bet niveau van
onderwijs scbaden.
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