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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1951 

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger 
onderwijs (ingezonden 28 februari 2023). 

Mededeling van Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
(ontvangen 22 maart 2023). 

Vraag 1
Is het wettelijk toegestaan dat onderwijsinstellingen voor deeltijdopleidingen 
met een duur van twee jaar, twee keer het volledige tarief van het instellings-
collegegeld vragen aan studenten? 

Vraag 2
Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat onderwijsinstellingen twee 
keer het instellingstarief vragen voor een deeltijdstudie en dat dit extra 
onwenselijk is bij studies voor de tekortsectoren, zoals het onderwijs? 

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat de hoogte van het instellingscollegegeld voor een 
deeltijdlerarenopleiding van twee jaar kan oplopen tot € 28.000,-? Bent u 
bereid om samen met opleidingen oplossingen te vinden? 

Vraag 4
Kunt u toelichten hoe de motie Van Meenen/Westerveld, waarin de regering 
wordt verzocht ervoor te zorgen dat het voor onderwijsinstellingen niet 
mogelijk is om meer instellingscollegegeld dan de bekostiging van de 
opleiding en het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld te vragen, is 
uitgevoerd?1 

Vraag 5
Heeft u in beeld of de centrale medezeggenschapsraad voldoende informatie 
krijgt om hun adviesrecht, specifiek als het gaat om de hoogte van het 
instellingscollegegeld, goed uit te voeren? 

1 Kamerstuk 31 524, nr. 357.
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Vraag 6
In hoeverre wordt de hoogte van het instellingscollegegeld en de totstandko-
ming ervan ook bekeken door visitatiecommissies? 

Mededeling 

Op 28 februari 2023 heeft het lid Westerveld (GroenLinks) schriftelijke vragen 
gesteld over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs. 
Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik 
zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.
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