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Aanleiding 
GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over het collegegeld bij deeltijdstudies in 
het hoger onderwijs. Concrete aanleiding is een signaal dat zij hebben ontvangen 
over een deeltijdlerarenopleiding waar het collegegeld voor 2 jaar in totaal  
€ 28.000 zou bedragen. 

Geadviseerd besluit 
Brief ondertekenen en beantwoording aan TK zenden. 

Kernpunten 
• In de beantwoording geeft u aan dat de wet voorschrijft dat een student voor 

elk studiejaar dat hij voor een opleiding is ingeschreven collegegeld is 
verschuldigd. De instelling bepaalt de hoogte van het instellingscollegegeld.  

• Het instellingscollegegeld is ingevoerd vanuit de gedachte dat instellingen op 
deze manier de kosten kunnen dragen die zij maken voor het verzorgen van 
het onderwijs aan de categorieën studenten voor wie de instelling geen 
bekostiging ontvangt. Het is aan de instellingen om het kostendekkend tarief 
te bepalen. 

• Ten aanzien van de motie Van Meenen/Westerveld geeft u aan dat deze is 
uitgevoerd middels de WTT en dat u zich op dit moment beraad op de WTT. 

Toelichting 
• Navraag bij de fractie van GroenLinks heeft uitgewezen dat het signaal dat zij 

hebben ontvangen betrekking heeft op de Master Pedagogische 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 

• De VU geeft aan dat de Master Pedagogische Wetenschappen geen 
lerarenopleiding is, maar opleidt tot pedagoog.  

• Uitgangspunt voor de VU bij de vaststelling van de hoogte van het 
instellingscollegegeld is dat deze kostendekkend wordt vastgesteld (wettelijk 
collegegeld plus fictieve studentgebonden bekostiging).  

• Voor lerarenopleidingen hanteert de VU een instellingscollegegeld dat lager is 
dan het kostendekkende tarief (ca. € 6.000). Deze uitzondering is niet van 
toepassing op de master Pedagogische Wetenschappen omdat dit geen 
lerarenopleiding is. 

• Daarnaast geeft de VU aan dat de Master Pedagogische Wetenschappen zowel 
een deeltijd als een voltijd accreditatie heeft, maar dat in de praktijk de 
opleiding vooral als voltijdopleiding wordt neergezet. Bijna alle studenten 
studeren ook binnen 1 jaar af. 
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• Het komt volgens de VU slechts in een enkel geval voor dat een student die 
instellingscollegegeld moet betalen zich inschrijft voor de master 
Pedagogische Wetenschappen. Voor het lopende studiejaar is er 1 student die 
het instellingscollegegeld betaalt bij deze opleiding. Deze student staat 
ingeschreven bij de voltijdopleiding. 

• Tot slot geeft de VU aan dat zij jaarlijks overleg voeren met de universitaire 
studentenraad over de hoogte van de instellingscollegegelden en tot nu toe 
altijd positief advies heeft gekregen. De VU heeft op dit moment inderdaad 
geen apart tarief voor deeltijdopleidingen.  

• De reden voor de VU om tot nu toe geen onderscheid te maken in 
instellingscollegegeld tussen voltijd- en deeltijdopleidingen is dat ze weinig 
deeltijdopleidingen hebben en weinig studenten met instellingscollegegeld in 
deze opleidingen. De universitaire studentenraad heeft hier afgelopen najaar 
wel een vraag over gesteld, waarbij het huidige beleid is uitgelegd en is 
aangegeven dat dit wat de VU betreft in de toekomst onderwerp van gesprek 
kan zijn in het licht van toekomstige onderwijsvormen met meer flexibiliteit 
en mogelijk meer deeltijdopleidingen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 
 
 


