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Advies CSR Collegegeldvrij besturen

Geachte voorzitter,
Het College van Bestuur dankt u voor het advies over collegegeldvrij besturen dat op 2 juli werd
ontvangen. 1n dit advies adviseert u om Collegegeldvrij Besturen in enige vorm in te voeren aan de
UvA.
Het college is het met u eens dat het belangrijk is dat studenten in de gelegenheid worden gesteld om
naast hun studie bestuurswerkzaamheden op te pakken in de medezeggenschap of andere
studentenorganisaties. Om tegemoet te komen aan opgelopen studievertraging ontvangen de
betreffende studenten daarom een vergoeding uit het Proftleringsfonds. De werkgroep
Profileringsfonds 2016-2017, waar de CSR deel van uitmaakte, heeft zeer grondig gekeken naar het
complete spectrum van vergoedingen die vanwege studievertraging worden toegekend.
Zoals in de OV van februari 2018 al werd gememoreerd, hebben wij de mogelijkheid om
collegegeldvrij besturen aan de UvA in te voeren destijds afgewezen omdat wij het belangrijk vinden
dat studenten naast het bestuurswerk blijven studeren. Dat was destijds ook het advies van de
werkgroep, inclusief de CSR-leden daarin. Zoals bekend is het college tevens van mening dat de
collegegeldbetaling beter dan nu op het werkelijk gevolgd onderwijs zou moeten worden afgestemd
en daarom doet de UvA voor een aantal opleidingen mee aan de pilot flexstuderen van OCW, die tot
2023 loopt. Voor studenten van de deelnemende opleidingen biedt flexstuderen een alternatief om
studie en bestuurswerk te combineren en alleen de werkelijke vakken te betalen. Er doen in 20 I 8
vijftien opleidingen van vier faculteiten (FEB, FNWI, FdR en FMG) mee aan deze pilot met een
capaciteit van in totaal circa 600 studenten; over de uitbreiding voor 2019 doen wij u binnenkort een
voorstel. Desgewenst kan informatie over de pilot worden opgevraagd bij Arne Brentjes, hoofd
afdeling S&I.
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Bij vaststelling van de Regeling Profileringsfonds in 2017 is afgesproken dat deze na drie jaar
geëvalueerd zou worden en er geen tussentijdse aanpassingen zouden worden aangebracht. Het
College vindt het belangrijk om hier vanwege de zorgvuldigheid van bestuur aan vast te houden,
maar belooft nogmaals deze suggestie van de CSR mee te nemen in de evaluatie aan het eind van het
studiejaar 2019-2020.
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,
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