
 

 
Geacht College,  
 
Op 20 november j.l. heeft het adviesverzoek met betrekking tot de Regeling Studiekeuzeadvies 2016-2017 de 
Centrale Studentenraad bereikt. 
 
In deze regeling zijn er drie zaken die de Centrale Studentenraad zijn opgevallen. Allereerst is de CSR zeer te 
spreken over het feit dat de geldigheidsduur van UvA Matching is verlengd met een jaar. Wel raden wij aan 
om de zin waarin dit aangegeven wordt te herformuleren, omdat er veel onduidelijkheid bestond over de 
betekenis. Men las het vaak alsof de geldigheidsduur juist verkort was: wellicht is het handiger om deze 
verwarring te voorkomen.  
 
Daarnaast wordt de augustusronde voor mensen met een negatief BSA bij een andere studie afgeschaft. De 
CSR vindt dit een wijs besluit, omdat hij van mening is dat de middelen die hiervoor worden ingezet beter 
geïnvesteerd kunnen worden in andere studiegerelateerde zaken. 
 
Tenslotte wil de CSR opmerken dat er in de gehele Regeling Studiekeuzeadvies 2016-2017 geen aandacht 
besteed wordt aan studenten met een functiebeperking. De CSR zou het uiterst wenselijk vinden als er in de 
regeling opgenomen wordt dat de Universiteit van Amsterdam zich, in lijn met het nog vast te stellen beleid, 
inzet om UvA Matching toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking. Alleen een 
mogelijkheid tot vrijstelling van UvA Matching is hierbij niet voldoende, omdat Matching een manier is om de 
student een wijze studiekeuze te laten maken. Hierdoor zou het niet alleen negatief uitpakken voor de 
universiteit indien een student een verkeerde studiekeuze maakt, ook voor de student zelf is dit een groot 
nadeel.   
 
De CSR verzoekt hierbij het College van Bestuur om een inspanningsverplichting voor de universiteit op te 
nemen tot het toegankelijk maken van UvA Matching voor studenten met een functiebeperking. Ervan 
uitgaande dat er rekening gehouden wordt met studenten met een functiebeperking, adviseert de CSR positief 
over de Regeling Studiekeuzeadvies.  
 
Met vriendelijke groet, 

       
Namens de Centrale Studentenraad 15-16  
Naomi Appelman 
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