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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een reactie toekomen met betrekking tot het 

adviesverzoek t.a.v. instellingstarieven ISB 2014 dat wij hebben ontvangen op 12 februari jl. Net 

als vorig jaar adviseert de CSR, in afwachting van de uitspraak in de rechtszaak van de SCAU, 

negatief ten aanzien van het beleid instellingstarieven collegegeld 2014-2015. Gezien de 

noodzaak tot duidelijkheid voor studenten zal de CSR geen officieel bezwaar aantekenen tegen 

vaststelling van het Instellingsbesluit 2014-2015. 

Nag steeds is de CSR van mening dat studenten die een tweede opleiding willen volgen zoveel 

mogelijk gestimuleerd en optimaal gefaciliteerd moeten word en. De hoge instellingstarieven 

voor een tweede opleiding zorgen volgens de CSR voor een onwenselijke belemmering voor 

ambitieuze studenten. De CSR begrijpt echter wel dat de oorzaak van dit beleid verstrekkender 

is dan de UvA en respecteert daarom de keuze om de rechtszaak van de SCAU afte wachten en 

de instellingstarieven ongewijzigd vast te stellen. 

De CSR is verheugd met het feit dat het CvB ervoor heeft gekozen de pilotregeling, met 

betrekking tot het volgen van een tweede opleiding na de afronding van een eerste UvA 

opleiding, oak voor 2014-2015 te continueren. De CSR adviseert het CvB deze pilot tot een vast 

onderdeel te maken van het Inschrijvingsbesluit. Op die manier hoeft de overgangsregeling niet 

jaarlijks met een cohort te warden aangevuld en wordt de regeling een standaardonderdeel van 

het Inschrijvingsbesluit. Dit zorgt ervoor dater genoeg duidelijkheid is naar studenten en dan 

blijft het voor hen in voldoende mate mogelijk hun ambitie na te streven met het volgen van een 

tweede opleiding. 

De CSR heeft geconstateerd dat het artikel ten aanzien van vergoeding bij inschrijving voor een 

schakelprogramma wel zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De CSR heeft 

begrepen dat deze wijziging direct voortvloeit uit de wet en dus niet het gevolg is van een 

beleidswijziging van de UvA. De CSR ziet voor- en nadelen met betrekking tot deze wijziging. Zo 

zal het voor studenten met een schakelprogramma van 30 EC goedkoper warden ten opzichte 

van vorig jaar. Stud en ten die meer dan 45 EC willen of moeten volgen in hun schakeltraject 
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zullen duurder uit zijn. In een meer algemene zin, los van het instellingsbesluit, wil de CSR zijn 

zorg uitspreken over het verschralende aanbod aan schakeltrajecten aan de UvA. Hij zal hier in 

een later advies dieper op ingaan. 

Samenvattend adviseert de CSR negatief omdat de hoogte van de instellingstarieven een 

onwenselijke belemmering vormen voor het volgen van een tweede studie. De CSR zal ten 

behoeve van de duidelijkheid voor studenten echter geen officieel bezwaar aantekenen tegen de 

vaststelling van het lnstellingsbesluit 2014-2015. Omdat de CSR de pilotregeling beschouwd als 

een succes en het een regeling betreft waar de UvA te opzicht van antler universiteiten trots op 

mag zijn adviseert de CSR deze regeling structureel te maken. 

De CSR ziet uw reactie in een brief of tijdens een volgende overlegvergadering met 

belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

,....., 
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