UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

VERKLARING
Amsterdam, 3 december 2008
1. Ondergetekenden,

•

•

Dr. K. van der Toorn, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit
van Amsterdam
en
K. Meijer, voorzitter Centrale Studenten Raad (CSR) van de Universiteit
van Amsterdam,

Overwegen het volgende:
2. Zij delen met elkaar de analyse dat de rijksoverheid te weinig geld beschikbaar
stelt voor het wetenschappelijk onderwijs. In de afgelopen acht jaar nam het aantal
studenten aan de UvA toe met 30%. Het bedrag dat de rijksoverheid ter
beschikking stelt daalde in dezelfde periode. Gevolg is dat er per student anno
2009 28% minder budget beschikbaar is dan in 2001.
3. Bij aanvang van het collegejaar 2008-2009 liet de voorzitter van het College van
Bestuur weten dat maatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen.
Daarbij noemde hij de optie dat studenten die bovennominale studiepunten
behalen daarvoor in de toekomst extra zouden moeten betalen.
4. De CSR en de ASVA hebben zich in het najaar verzet tegen die optie. Zij zijn van
mening dat studenten die extra prestaties willen leveren daarvoor geen extra
financiële bijdrage hoeven betalen.
Komen overeen:
5. Het huidige College van Bestuur zal geen kosten voor bovennominale
studiepunten in rekening brengen bij studenten.
6. De CSR zal open en constructief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor
de huidige kloof tussen onderwijsinhoudelijke ambities en financiële
mogelijkheden.
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