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Geacht College,

Middels deze bri ef doet de Centrale Studentenraad (CSR) u zijn advies toekomen over de
studiekeuzeadvies-regeling, in antwoord op uw adviesverzoek 'Regeling Studiekeuzeadvies' van
24 oktober j.l. De raad adviseert positief over de voorgestelde wijzigingen, maar heeft daarnaast
nog de volgende aanbevelingen.
De CSR verzoekt ten eerste het College om een clausule op te nem e n in het reglement waarin
staat dat de uitslag van het studiekeuze-advies niet bindend is. Hierbij dient te worden
opgenomen dat dit ten alle tijden gecommuniceerd moet worden naar de aspirant-student in
correspondentie betreffende matching en op de delen van de UvA website waar gesproken
wordt over matching. Dit is in feite een bevestiging van bestaa nd beleid, dat we graag
geformaliseerd zien.
De reden hiervoor is dat de CSR geluiden hoort dat sommige aspirant-studenten aan het begin
van de matchingsweek nog niet precies weten of de uitslag wel of niet bindend is. Graag zien wij
deze zo rg weggenomen worden door formeel in de regeling te noemen dat een negati eve uitslag
van matching geen consequenties oplevert voor de student. Daarnaast zien wij graag in de
regeling de garantie dat dit op heldere wijze gecommuniceerd wordt naar de student.
Daarnaast stelt de CSR voor om voortaan de keuze of matching wel of niet verplicht is over te
laten aan de opleidingsdirecteuren. De opleiding is verplicht om matching aan te bieden, maar
we laten graag de keuze of de matching verplicht mo et zijn over aan de opleiding. De reden
hiervoor is dat we opleidingen graag de keuze willen geven hoe zij matching organiseren. Een
verplichte matching past niet noodzakelijkerwijs bij het karakter van alle opleidingen
bijbehorende typ en studenten. Het is mogelijk dat sommige opleidingen niet de noodzaak van
een verplichte matching inzien. Daarom doen wij het voorstel om voortaan de
opleidingsdirecteur te laten bepalen of matching wel of niet verplicht is. Graag zien wij
veranderingen in de regeling die dat advies refl ecteren.

m

UN lVERSITErf VAN AvlS'f I::ROAlVl

-

~ : ' ~maentenraaa

De CSR advisee rt positief ten opzichte van de Regeling Studieadvies 2017-2018, erop
vertrouwende da t de adviezen van de CSR meegenomen worden in de definitieve regeling.
Mocht het College afzien van overname van bovenstaande adviezen, ontvangt de CSR hiervoor
graag een verklarende reactie.

Met vriendelijke groet,
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Alex Tess Rutten
Voorzitter Centrale Studentenraad 16117
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