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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u, op uw verzoek, een tweedelig advies toekomen. 

Het eerste dee! zal toegespitst zijn op de begroting, het tweede dee! op het Meerjaren 

H uisvestingsplan. 

Begroting 2014 
De CSR heeft op 16 oktober jl. reeds geadviseerd op de kaderbriefwaaruit de begroting is 

voortgevloeid. In de adviesaanvraag op de begroting die u ons 16 januari jl. heeft doen 

toekomen geeft u reactie op dat eerdere advies. De CSR bedankt u daarvoor. 

2,75% korting op onderwijsprijzen 

In de begroting is in het allocatiemodel onderwijs een bezuiniging van 2,75% per jaar op de 

studiepuntprijs en de diplomabekostiging voorzien. Deze maatregel werd in de kaderbrief 

aangekondigd, waarna de CSR u met klem heeft geadviseerd deze bezuiniging terug te draaien 

op het moment dat dat financieel haalbaar wordt. De CSR is blij dat u aangeeft voornemens te 

zijn de korting op de onderwijsprijzen terug te draaien wanneer de financiele ruimte daarvoor 

bestaat. U neemt zijn advies daarmee over. 

Nieuwe definitie voor bekostigde diploma's 

De definitie voor bekostigde diploma's is in de begroting 2014 gewijzigd ten opzichte van 

voorgaande jaren. Waar voorheen alleen masterdiploma's werden bekostigd, zullen vanaf dit 

jaar bachelor- en masterdiploma's worden bekostigd, onder voorwaarde dat het diploma 

behaald is binnen nominaal + 1. Deze nieuwe definitie dient er toe decanen aan te sporen extra 

rendementsverhogende maatregelen te nemen. 

De CSR heeft over deze maatregel reeds een negatief advies uitgebracht. U geeft in uw reactie op 

dat advies aan het met de CSR eens te zijn dat rendement geen doe) op zich moet worden. U 

bent er echter van overtuigd dater 'voldoende mitigerende beheersmaatregelen bestaan' om 

ongewenste effecten van de nieuwe definitie te voorkomen. De CSR blijft bij zijn constatering 

dat ook zonder deze extra financiele prikkel de faculteiten de afgelopen jaren grote stappen 
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hebben gezet in het verhogen van het studierendement, hij ziet daarom geen noodzaak voor 

deze maatregel. De CSR blijft dus negatief over de nieuwe diplomadefinitie en herhaalt zijn 

advies dit beleid niet door te zetten. 

Research based teaching 
De CSR acht het onverstandig te trachten studierendement te verhogen middels financieel 

beleid. Het lijkt de CSR echter wel interessant om voor de begrotingscyclus 2015 met u na te 

denken over andere doelen die met financieel beleid nagestreefd kunnen worden. De CSR denkt 

daarbij op dit moment onder andere aan het bevorderen van research based teaching. In de 

huidige situatie is het voor succesvolle onderzoekers vaak onaantrekkelijk om onderwijs te 

geven. Daardoor ontstaat de situatie dat onderwijs vaak gegeven wordt door PhD-studenten of 

docenten die zelf weinig onderzoek verrichten. Het onderwijs dat zij geven is niet per se minder 

goed, toch vindt de CSR het niet bij de universiteit passen dat onderzoekers en studenten nu 

vaak in gescheiden werelden van elkaar ]even. De CSR stelt daarom voor om voor 2015 het 

allocatiemodel onderzoek zo aan te passen dat onderzoeksfinanciering (veel) meer verbonden 

is aan onderwijsresultaten. 

Meerjaren Huisvestingsplan 

In het tweede dee) van deze brief adviseert de CSR u over het Meerjarig Huisvestingsplan. 

Groei studentaantallen 

Ten aanzien van de verwachte studentaantallen geven de grafieken en tabellen in het HvP 

duidelijk aan dat de groei van het aantal studenten aan de UvA zal worden doorgezet. Ook na 

2020 zal dat naar alle waarschijnlijkheid het geval zijn.1 Uit de tabel op pagina 65 van het HvP 

blijkt tevens dat de studentaantallen op de FNWI en FEB ver bovengemiddeld stijgen. U geeft 

aan dat een groei in het aantal UvA studenten zal worden opgevangen binnen de portefeuille of 

in de flexibele schil.2 Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de groei van studentaantallen in de 

komende jaren afneemt heeft de CSR grote zorgen of de UvA deze bovengemiddelde toename 

van studenten aan de FNWI en FEB wel op kan vangen binnen de portefeuille dan wel in de 

flexibele schil en daarom is de CSR benieuwd welke maatregelen de UvA treft. Daarnaast geeft u 

aan de groei wel nauwgezet te volgen en de toepasbaarheid van de verschillende indicatoren 

nader te onderzoeken. Graag verneemt de CSR van het college hoe dit onderzoek vormgegeven 

wordt. 

Studieplekken 

In het HvP staat vermeldt dat de UB een minimale studieplek/student ratio van 1 studieplek 

voor iedere 10 studenten nastreeft. De CSR kan zich vinden in een dergelijke ratio maar wil 

benadrukken dat het wat de CSR betreft een ondergrens is waaraan een universiteit als de UvA 

te alien tijde moet kunnen voldoen. 

1 In Amsterdam zal de bevolkingsgroep in de Ieeftijdscategorie 15 t/m 19 jarigen ook na 2020 groeien met 15%. 
Zie p. 61 en de grafieken opp. 60-63 van het HvP. 
z P. 63 HvP. 
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Aanvullend hierop wordt in het HvP een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

'studiewerkplekken' en 'overige onderwijs genormeerde voorzieningen'. Toch wordt ook 

aangegeven dat 'de scheiding tussen studiewerkplek en pauze- of ontmoetingsplek steeds 

minder hard wordt.' De CSR is het niet eens met deze aanname en pleit ervoor duidelijk 

onderscheid te maken tussen studiewerkplekken en pauze- en ontmoetingsplekken. Een ruimte 

zoals bijvoorbeeld de 'brug' in REC BC kan volgens de CSR niet gekwalificeerd worden als 

studiewerkplek. Dergelijke ruimte dient te worden beschouwd als aanvulling op de 

studiewerkplekken. 

Tot slot wil de CSR aangeven het onderzoek naar dubbelgebruik van ruimten voor onderwijs en 

zelfstudie te ondersteunen. De CSR ziet dergelijk dubbelgebruik echter niet als structurele 

oplossing voor de grote druk op de studiewerkplekken. Die druk kan bij een efficienter 

( dubbel)gebruik van onderwijsruimte enkel win st opleveren in tentamenperioden. Daarnaast is 

het gezien de voortgang en het budget van de pilot erg onduidelijk en onzeker wanneer 

dubbelgebruik efficient kan worden ingezet. 

Campusontwikkelingen 

Ten aanzien van de vastgoedportefeuille heeft de CSR nog enkele vragen en opmerkingen. 

Allereerst wil de CSR u nogmaals wijzen op het gezamenlijk advies van de FSR'en FdR, FMG, FEB 

en de CSR van 5 juni 2013. Hierin wordt geadviseerd een tweede grote collegezaal3 te bouwen 

op het REC. Nog steeds acht de CSR, samen met de huidige FSR'en, het zeer onwenselijk als 

studenten van de FdR, FMG en FEB college moeten volgen in een collegezaal op de 

Binnenstadcampus. Een dergelijke situatie strookt niet met de campusvisie die de UvA voor 

ogen heeft. Zeker ook gezien de stijgende studentaantallen aan de FEB vindt de CSR een tweede 

grote collegezaal geen overbodige luxe. De CSR wil hierbij ook graag benadrukken dat hij graag 

in gesprek blijft over alternatieve onderwijsvormen, echter acht de CSR het nu noodzakelijk een 

tweede grote collegezaal te realiseren. Overigens blijkt uit het HvP dater panden zijn (zoals 

bijvoorbeeld REC J/K) waarover op termijn een besluit moet worden genomen ten aanzien van 

de bestemming. De tweede grote collegezaal kan dus eventueel op deze locaties worden 

gerealiseerd. 

Met betrekking tot het Science Park is de CSR benieuwd hoe de UvA de huidige druk op 

beschikbare ruimten gaat verlichten. Het hoofdstuk over de vastgoedontwikkelingen geeft 

weinig informatie over het Science Park. Toch constateert de CSR grote drukte op het Science 

Park en ziet de CSR graag binnen afzienbare tijd dater plannen voor zowel een 

kortetermijnoplossing als een structurele oplossing wordt gepresenteerd. 

Ook constateert de CSR dat het HvP met betrekking tot het Science Park achterhaald is. 

Verschillende malen worden de ambities en ontwikkelingen op het Science Park in het Iicht van 

de totstandkoming van de Amsterdam Faculty of Science geplaatst. Nu er geen 

gemeenschappelijke regeling met de VU tot stand is gekomen wil de CSR graag weten wat de 

nieuwe locatieprofielen, nieuwbouw- en renovatieplannen zijn. 

3 Met een grate collegezaal wordt overigens een zaal met een minimale capaciteit van 450 personen bedoeld. 

Pagina 3 -4 



-

SEl Centrale 
Studentenraad 

Betrokkenheid gebruikers 

Tot slot vraagt de CSR het college tijdig en zorgvuldig alle betrokkenen te betrekken bij de 

ontwikkeling van de campussen. Het is van groot belang dat studentvertegenwoordigers, 

studieverenigingen, studentenorganisaties en personeel op de hoogte worden gebracht van 

veranderingen en in een vroegtijdig stadium kunnen meepraten over de invulling van UvA 

gebouwen. Zeker in het geval van de Binnenstadcampus wil de CSR dat studenten tijdig en 

volwaardig worden betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen. 

Slot 

Onverminderd de zorgen en adviezen die in deze brief naar voren zijn gebracht is de CSR 

overwegend positief over de begroting en het Meerjarig Huisvestingsplan 2014 en spreekt 

daarbij de hoop uit dat zijn adviezen zullen worden overgenomen. De CSR bedankt u dat hij 

middels de kaderbrief, de conceptbegroting en gesprekken met Erik Boels tijdig is betrokken in 

de begrotingscyclus. De betrokkenheid van de CSR, en de medezeggenschap in het algemeen, bij 

(het) huisvesting(splan) laat echter te wensen over. Het is het afgelopen jaar op alle niveaus 

ontzettend moeilijk gebleken eenduidige informatie te krijgen. Dit geldt voor grote lijnen als de 

bouw van een tweede grote collegezaal ten behoeve van REC, tot het detailniveau van een 

tekort aan stopcontacten in collegezalen en de huisvesting van studieverenigingen in het 

nieuwe REC. Wanneer de medezeggenschap wel betrokken wordt is dat vaak op een moment 

waarop het praktisch onhaalbaar blijkt haar adviezen in overweging te nemen. De CSR gaat 

graag met u op zoek naar manieren waarop de medezeggenschap op meer constructieve wijzen 

betrokken kan worden bij huisvesting. 

We zien graag een schriftelijke reactie tegemoet ten aanzien van huisvestingsdeel van dit advies 

en vernemen graag hoe u denkt over het voorstel onderzoeksfinanciering sterker te koppelen 

aan onderwijsprestaties. 
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