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Profileringsfonds

Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van uw brief van 23 april 2018 met betrekking tot de financiële compensatie voor
eerstejaarsstudenten in de medezeggenschap is tijdens een aantal OV's dit onderwerp besproken.
Zoals eerder is opgemerkt, is in 2016-2017 de Regeling Profileringsfonds in nauwe samenwerking
met de toenmalige CSR herzien. Tevens is toen afgesproken dat de Regeling na drie jaar geëvalueerd
zou worden en er geen tussentijdse aanpassingen zouden worden aangebracht.
Bij de wijzigingen die zijn doorgevoerd, is het onderwerp vergoeding voor eerstejaarsstudenten ook
uitgebreid aan de orde geweest. D.w.z. dat naast de grondige herziening van Deel 4 van het
profileringsfonds ook is bezien of voor de OC's een vergoeding voor eerstejaars zou moeten worden
opgenomen. De werkgroep Profileringsfonds 2016-2017, waar de CSR deel van uitmaakte, heeft het
CvB uiteindelijk geadviseerd om dat niet te doen, vanwege het UvA-brede belang dat eerstejaars
studenten aan de BSA norm moeten voldoen. Het CvB heeft dit advies overgenomen. Een
vergoeding beschikbaar stellen voor deze groep studenten, waarmee studievertraging gecompenseerd
wordt, zou de indruk kunnen wekken dat niet aan de BSA norm behoeft te worden voldaan. Het CvB
zou daarmee dubbele signalen afgeven. Een aanvullend argument om eerstejaars geen
medezeggenschapsbeurs te verstrekken - ook niet achteraf als de BSA norm wel is behaald - is dat
dit een ongewenst onderscheid zou opleveren tussen eerstejaarsstudenten die zich inzetten voor de
medezeggenschap en eerstejaarsstudenten die een bestuursfunctie bij een studie/studentenvereniging
bekleden.
Het CvB zal uw wijzigingssuggesties evenwel meenemen bij de eerstvolgende evaluatie van het
profileringsfonds, aan het eind van het studiejaar 2019-2020. Ook de wijzigingssuggestie die u heeft
gedaan ten aanzien van de niet EER-studenten zal in deze evaluatie worden meegenomen.
Het College vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

