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Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan, 
 
Hierbij reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek aangaande het 
profileringsfonds (uw kenmerk: 2021-079224) d.d. 20-5-2021. 
 
De CSR stemt in met het Profileringsfonds 2021. 
 
De CSR heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor het herziene profileringsfonds van de UvA. 
Vorig jaar namen twee leden van de CSR deel aan de inhoudelijke werkgroep en dit jaar namen zelfs 
drie leden van de CSR deel aan de werkgroep die de tekst voor het profileringsfonds nader uitwerkte.  
 
Het begin van het proces kende een vervelende hobbel in de vorm van de compensatie voor ASVA-
bestuursleden. De CSR is erg blij om te zien dat hier een constructieve oplossing voor is gekomen, 
waarbij ook het huidige bestuur van ASVA gehoord is.  
 
Al met al is de CSR nu dan ook positief over het nieuwe profileringsfonds. We zijn blij om te zien dat 
de algemene vergoeding verhoogd is en dat het vanaf komend academisch jaar mogelijk wordt om 
een collegegeldvrij bestuursjaar te volgen aan de UvA. De CSR stemt om die reden dus ook in met 
het nieuwe profileringsfonds, mits de toezeggingen die tijdens de laatste OV gedaan zijn nagekomen 
worden.  
 
In de laatste OV zijn namelijk een aantal punten besproken die nog wat aandacht verdienen in het 
nieuwe profileringsfonds. Vooruitlopend op de notulen zal ik deze hier kort voor u herhalen: 
 

1. Het profileringsfonds wordt in het Engels vertaald (werkvertaling). 
2. In de komende weken zal er een herijking plaatsvinden van de appendix om tot een zo recent 

en representatief mogelijke lijst van studentorganisaties en diens leden te komen. Gezien de 
grote instroom van nieuwe studenten in de organisaties afgelopen jaar is dat extra wenselijk. 

3. De informatie voor studenten op de UvA-website zal verbeterd worden. Op dit moment is het 
profileringsfonds enkel te vinden onder het kopje ‘studievertraging’. Daarnaast is het 
belangrijk dat studenten het fonds makkelijk kunnen vinden en niet afgeschrikt worden door 
voorwaarden waar ze niet per se aan hoeven te voldoen (zoals dus studievertraging). Ook 
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zouden wij graag zien dat studenten op de website al gewezen worden op de 
hardheidsclausule, en dat het bij twijfel dus loont om het fonds toch aan te vragen. 

4. Studieadviseurs worden gewezen op de mogelijkheid voor studenten om voor het 
profileringsfonds in aanmerking te komen. Nu is het geval dat sommige studieadviseurs de 
weg naar het profleringsfonds beter kennen dan anderen. Om te voorkomen dat het voor 
studenten arbitrair wordt of ze gebruikmaken van dit recht wordt dit geharmoniseerd onder de 
studieadviseurs.  

5. Verder zal het collegegeldvrij besturen gemonitord worden en vindt er na de monitoring een 
evaluatie plaats of deze mogelijkheid het gewenste resultaat oplevert. In deze evaluatie wordt 
de CSR in de toekomst graag betrokken.  

6. Ten slotte wordt de CSR nader geïnformeerd over de versobering van de compensatie voor 
duale masterstudenten. 

 
De CSR kijkt terug op een productieve samenwerking met het bestuur en is blij dat uw betrokken 
collega’s hun werkprocessen en informatievoorziening kunnen aanpassen op basis van deze nieuwe 
regeling. Voor verdere vragen of nadere toelichting naar aanleiding van deze brief kunt u contact 
opnemen met onze dossierhouder David Steenmeijer. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
 

~ 
 
 
 

Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 
 
The Central Student Council (hereafter: CSR) hereby responds to your request for 
consent on the Profiling fund 2021 (your reference: 2021-079224) dated 20-5-2021. 
 
The CSR consents to the Profiling fund 2021. 
 
The CSR has received a request for consent for the revised UvA Profiling Fund. Last year 
two members of the CSR took part in the substantive working group and this year even 
three members of the CSR took part in the working group that further elaborated the text 
for the profiling fund. 
 
The start of the process had a bump in the form of compensation for ASVA board members. 
The CSR is very pleased to see that a constructive solution has been found for this, in 
which the current ASVA board has also been heard. 
 
All in all, the CSR is now positive about the new profiling fund. We are pleased to see that 
the general fee has been increased and that from next academic year it will be possible to 
follow a tuition-free board year at the UvA. For that reason, the CSR also agrees to the new 
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profiling fund, provided that the commitments made during the last OV are fulfilled. 
 
In the last OV, several points were discussed that still deserve some attention in the new 
profiling fund. In anticipation of the minutes, I will briefly repeat it here for you: 
 
1. The Profiling Fund will be translated into English (working translation). 
2. In the coming weeks, the appendix will be recalibrated to provide the most recent and 
representative list of student organizations and their members. In view of the large influx of 
new students into the organizations last year, this is particularly desirable. 
3. Information for students on the UvA website will be improved. At the moment, the 
profiling fund can only be found under the heading 'study delay'. In addition, it is important 
that students can easily find the fund and are not deterred by conditions that they do not 
necessarily have to meet (such as study delay). We would also like to see students already 
aware of the hardship clause on the website, so that when in doubt it is worthwhile to apply 
for the fund anyway. 
4. Study advisors are made aware of the possibility for students to be eligible for the Profile 
Fund. Now it is the case that some study advisers know the way to the profiling fund better 
than others. To prevent it from becoming arbitrary for students whether they use this right, 
this will be harmonized among the study advisors. 
5. In addition, tuition-free management will be monitored and an evaluation will take place 
after the monitoring to determine whether this option produces the desired result. The CSR 
would like to be involved in this evaluation in the future. 
6. Finally, the CSR will be further informed about the austerity of the compensation for 
dual master's students. 
 

The CSR looks back on a productive collaboration with the board and is pleased that your colleagues 
involved can adjust their work processes and information provision on the basis of this new 
arrangement. For further questions or further explanation in response to this letter, please contact our 
file holder David Steenmeijer. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
 

~ 
 
 

 
 

 


