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Adviesaanvraag betreffende beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld

Geacht College van Bestuur ,
Middels deze brief reageer de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw adviesaanvraag (uw kenmerk:
2018-019763) betreffende het beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld (hierna: ICG).

Ten eerste wil de CSR graag de organisatieleden bedanken voor haar betrokkenheid. Er heerste een
fijne en productieve sfeer in de werkgroep en de CSR is tevreden met de manier waarop zijn
standpunten tot uiting zijn gekomen. De CSR adviseert positief ten aanzien van de wijzigingen in
het beleidsdocument die voortkomen uit het advies van de werkgroep. De CSR heeft echter wel drie
punten van aandacht die hij met zijn advies mee wil geven aan het CvB.
Betrekken van Facultaire Studentenraden bij wijzigingsverzoeken
Ondanks het feit dat de CSR op centraal niveau goed betrokken is, laat de betrokkenheid van
Facultaire Studentenraden bij wijzigingsverzoeken te wensen over. De CSR zou graag zien dat
decanen over de wijzigingen van ICG tarieven met hun studentenraden in gesprek gaan. Dit hebben
wij ook in het kader van de werkgroep aangekaart. De werkgroep is van mening dat, gezien het
principe van subsidiariteit, het onwenselijk is hier als werkgroep uitingen over te doen. Toch zou de
CSR nogmaals het belang dat hij hier aan hecht willen onderstrepen. De CSR zou graag zien dat
decanen worden aangespoord wijzigingsverzoeken uitvoerig met hun studentenraad te bespreken.

Toegankelijkheid hoger onderwijs en beurzenbeleid
De CSR heeft in de werkgroep, die deze evaluatie begeleidde, niet uitvoerig de toegankelijkheid van
onderwijs in relatie tot de ICG tarieven benadrukt. Dit is vanwege het inzicht dat de (juridische)
vereiste van kostendekkendheid moeilijk met toegankelijkheid valt te rijmen. Dit betekent echter
niet dat de CSR het belang van toegankelijkheid van hoger onderwijs niet meer onderschrijft. Graag
zou de CSR een versterking van het beleid omtrent beurzen zien, om te waarborgen dat het
onderwijs van de UvA ook voor financieel zwakkere ICG betalende studenten toegankelijk is. Dit
zou concreet zijn uitwerking vinden in een uitbreiding van de beschikbare beurzen voor minder
vermogende studenten, naast de competentiegerichte beurzen die al bestaan. De CSR ziet dit als de
meest praktische manier om kansengelijkheid te kunnen bevorderen in het huidige klimaat.

Toegankelijkheid medezeggenschap ICG studenten
Tot slot zou de CSR graag refereren aan de punten die hij heeft aangedragen over de
toegankelijkheid van medezeggenschap voor internationals tijdens de Overlegvergadering CSR-CvB
van 27 maart jl. De CSR kijkt uit naar het gevolg wat aan deze discussie gegeven wordt. Graag zou
de CSR zien dat de uitkomst van dit nog lopende proces ook in het inschrijvingsbesluit (hierna: ISB)
kan worden opgenomen. De CSR adviseert dan ook om bij de volgende vaststelling van het ISB, dat
betrekking heeft op het academisch jaar 2019-2020, de uitkomst van deze discussie mee te nemen
in bijlage 2 van het ISB.
Met vriendelijke groet,
Pim van Helvoirt
Voorzitter CSR 17|18
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