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Reactie Centrale Studentenraad UvA op plan minister n.a.v. Rapport van Rijn

Geachte mevrouw Van Engelshoven, geachte leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De aanbevelingen van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (hierna: Commissie Van Rijn)
om het huidige macrobudget van de universiteiten te herverdelen en de manier waarop u deze heeft verwerkt in
haar kamerbrief zijn onacceptabel voor de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) van de Universiteit van
Amsterdam (hierna: UvA) omdat ze geen werkelijke oplossing voor de financieringsproblematiek binnen het
hoger onderwijs bieden. Daarnaast zetten de plannen verschillende wetenschapsgebieden tegen elkaar op.

Statement

De aanbeveling tot een herverdeling van 68 miljoen op sectorniveau in 2023 ten voordele van de vier technische
universiteiten biedt op geen enkele manier structurele oplossingen voor de knelpunten in het hoger onderwijs. Zoals
ook de VSNU onderstreepte, verschuift de maatregel de knelpunten alleen. 1 Volgens de laatste berekening van het
ministerie van OCW zal het negatieve herverdelingseffect voor de UvA neerkomen op ongeveer 2,3 miljoen euro.
De insteek van de minister om bèta- en techniekopleidingen meer te financieren mag niet ten koste gaan van de
kwaliteit van alfa-, gamma- en medische opleidingen. Als CSR voorzien wij grote nadelige gevolgen voor het alfa-,
gamma- en medische onderwijs. Wij roepen u dan ook op uw beleid te heroverwegen

Met deze brief willen we u, de academische gemeenschap van de UvA en de rest van het land laten weten dat we
ons grote zorgen maken over de voorgestelde herverdeling van gelden.
Met vriendelijke groet,

Roeland Voorbergen
Voorzitter CSR 18|19
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