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Instemmingsverzoek Studentenstatuut

Geacht College,
In reactie op uw instemmingsverzoek van 26 juli jl. en de daaropvolgende gesprekken, wil de
Centrale Studentenraad u informeren dat hij zijn instemming niet verleent aan het
studentenstatuut zoals deze in het meest recente concept staat, tenzij hierin de volgende
onderdelen, zoals besproken, nog worden gewijzigd;

Het eerste deel van Artikel 5.4, betreffende de eigen bijdrage van studenten wordt niet
gewijzigd, maar in de oude formulering behouden. Te weten;
“De
kosten
van
studiebenodigdheden
(boeken,
materialen
en
practicumbenodigdheden), ten behoeve van deelname aan het onderwijs, de
tentamens of de examens van de opleiding zijn in principe voor rekening van de
student of extraneus. De kosten van excursies, werkweken en stages komen eveneens
voor rekening van de student. Voorafgaand aan het onderwijs moet de student worden
geïnformeerd over de benodigde studiematerialen en de kosten van de
studiematerialen, excursies etc. voor een onderwijseenheid. Aan de UvA geldt een
maximumbedrag per jaar van €642,- uitgaande van 60 ECTS punten. Afwijkingen
moeten met motivering worden opgenomen in het opleidingsdeel van het
Studentenstatuut.” (studentenstatuut 2015-2016)
De Centrale Studentenraad overweegt dat de wijziging zoals deze door het CvB is voorgesteld
enigszins voorbarig is, daar er geen duidelijkheid bestaat over wanneer een eventuele
wetswijziging zal worden doorgevoerd. Tevens heeft de CSR begrepen dat er mogelijk een
werkgroep wordt opgericht die zich gaat verdiepen in de eigen bijdrage van studenten. De CSR
juicht dit toe, en zou dan ook graag in een dergelijke werkgroep plaats nemen.

Aan het deel van Artikel 5.4 dat de vergoeding voor het te laat inschrijven voor tentamens
betreft, zou de Centrale Studentenraad graag “Tot een maximum bedrag van €20,- per
semester” toegevoegd zien. Met de toevoeging van het woord ‘slechts’ is de Centrale
Studentenraad akkoord. De CSR begrijpt dat het betalen voor na-inschrijving voor tentamens
voor veel studenten verkiesbaar is boven het oplopen van studievertraging. Ook begrijpt de
Centrale Studentenraad dat bij een lager maximumbedrag faculteiten er mogelijk voor kiezen
na-inschrijving helemaal niet meer aan te bieden. Echter is de CSR wel van mening dat een
maximumbedrag per tentamen niet wenselijk is, aangezien de administratieve kosten die
hiermee gedekt worden bij het na-inschrijven voor meerdere tentamens slechts éénmaal
gemaakt worden.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Alex Tess Rutten
Voorzitter CSR 16|17
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