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Geacht College,

Met deze brief ontvangt u informatle over de ruimte voor instellirtgen om - naast
het collegregeld - cen elgen bfidrage van studenten te vragen. Deze brlef vormt
€en wee(lave van de bestaande lnterpretatie van de relevante wettelijke
bepallngen door de mlnlster van Ondenrijs, Cultuur en Wetenschap met c€n
aanvulllng daarop naar aanleidlng van rleoente casuistiek.l Voor de
hanteerbaarteld worden het bestaande belcid en de aanvullhg lntêgrael ln deze
brlaf weergegeven.

Het InterstedellJk Studenten Overleg (lSO) heeft beg¡n 2014 gedurende een
maand een metdpunt gehad voor studenten dle van meníng zlJn dat hen ontcrcdtt
kosten in rekening worden gebracht. Dlt heeft geresulteerd ln het "Zwartboek
extra kosten naast sollegegeld" van maart 2014 waarln het I5O de mcldlngen
heeft beoordeeld. Hlerult ls een aantal sltuaties nðar voren g€kornen waarbu het
onduidelijk bleek of er een eigen bfdrage mag worden gevraagd. Het ISO. de
LSVb, de VSNU en de Verenlglng Hogescholen hebben naar aanlelding hhrvan
mèt elkaar ovedegd over dit onderwerp en hebben betrcfïende veel aspedcn
overeenstemmlng bereikt. Zlj hebben de resultaten van het overleg aan m[
voorgelegd. Naar qanlcldlng daaruan heb lk overlcA gevoerd met de koepels en
studcntcnbonden over de onduidelljkheden die er nog bU hen bestorden.
Gezamcnlfk ls geconcludeerd dat lnstelllngen blj brief wordcn ge[nformeerd over
de elgen bUctrage voor studcnten, Met.betr€kklng tot de elgen bldrage voor
aankomendc studenten geldt dat slnds I septembcr 2013 (met de Wet kwalltelt ln
verccheidenheld hoger onderwfls) de wcttclfke grcndslag is uitgebreld
inhoudende dat in een algcmene maatregelvtn b€stuur kan worden gcregcld dat
instellingen voor klein, resldentleel ondenvfs, voor fixusopleldingen en voor
opleidingen met aanvuflende eisen een blJdrage mogen vragen voor de kosten dle
verband houden met de toelatíngsprocedure voor deze opleldlngcn (artlkel 7.50

I Eerder ls hferover ¡nformatlc veffiekt bu de brtcf van 25 augustus 1994 van toenmalag
mlnlster Rltzen aan de lnstellingen voor hoger onderwfls (kenmcrk HBO/PR-9¡CI36112) cn
de Þrlef aan de Tweade Kam€r van 2 april 2009 (Kãmêrstuknummer 31 288, nr. 53).
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vân de trVet op het hoger onderwUs en wetensihappelfJk ondezoek, hlerna wHW).
Deze algemene maatregelvan bestuur fs voorzien in 2016

Ultgrn¡¡punþn
Een belangrijk uitgangspunt van het onderwlJsbeleid is de toegankeliikheid. De

insdrrflvlng voor aen opleiding mag nlet aftrankelfk worden gesteld van andere

geldelijke biJdragen dan het collegegcld (artikcl 7.50, eerste lld, van dc WHW).

De student heeft na lnqchrUu¡ng recht op voorzlenlngen (artikel 7.34 van de

WHW). Däaronder vallen onder andere het volgen van het onderwijs, het afleggen

van tentamens, de to€gAng tot de gebouwen en verzamellngen en gebrulkmaklng

van studentenvoorzleningen en stsdiebegeleidlng. Voor dergelijkc voorzlenlngen

mogen geen extra biJdr:agen van studenten worden verlangd.

Voor zover lnstellingen een eigen bijdrage mogen vragen, ls het de

vcrantwoordelijkheid van het lnstelllngsbestuur om dit te doen blnnen de grenzen

van de weþ en regelgevlng en de redelijkheid en billljkheld.

Daamaast ls het van belang dat - voor zov€r een elgçn bfdrage van studenten
mag worden gevraagd - instellangen hierbij soberheld en terughoudendhefd

betrachten en dat de kosten qua hoogte redel[k en blll¡Jk z[n. Instelllngen dlenen

zich e¡voor in te spannen dat de. kosten die gelieerd zfin aan lret onderufis en

mogen worden doorberekend aa'n studenten beheerst blijven en ten hoogste

kostendekkend zfln. Het llgt ln de rede dat inst€ll¡ngen studeriten financiële

ondersteuning bieden lndien studenten de eigen bijdrage nlet kunnen betalen.

Voor zover een elgen bfdrage van studenten môg worden gevraagd, geldt dat de

instelllng er zorg voor moet dragen dat lnformatle over deze elgen biJdrage tiJdig

en op adequate wijze wordt verstrekt aan (aankomende) studenten:

Het is - mede ln verband met de toename van het gebrulk van digitale

hulpmiddelen ln het hoger onderwljs - nlet ondenkbaar dat er zlch ln de toekomst

opnieuw situaties voordoen waarblJ hct niet geheel duidelljk is of een eigen

bfldrage van studenten mag worden gevraagd of niet. HierbÛ is van belang dat

het instellingsbestuur en de medezeggenschap hierover (decentr¡lc) afspraken

maken.

C.tcgorÍ.ön ko¡tcn
Geldt op het bovenstaande, stel lk het volgende vast ten aanzien van de eigen

bijdrage van studenten:

1. Cafugorlc 7. Kosten dle voottvloeten utt de wetteliike verplicht¡ngen d¡e

tnstellingen ap gpond van de WHW hcbban en die derûalve niet mogen

worden doarberekend aan studenten (het kostenrlslco komt voar de

insteiling)

Op grond van de WHW hebben lnste¡¡ingen een aanta¡ wettelltke taken,

zoals het ven¿orgen van het onderwlJS en het organiseren en verzorgen

van tentamens. Instellingen ontvangen hlervoor flnanciële mlddelen'

bestaande ult het collegegeld van studenten en de rUksbijdrage. De

kosten die vooitvloelen ult de wettelijke verpl¡chtingen van instellingen

onr¡afüÍtb
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mogen niet worden doorberekend aan studenten. Zo mogen geen kosten
worden doorberekend voor het voeren van aen adminlstntle, de ultglfr€
van collegekåarten, getuigschr¡ften en deurpassen' het aanbleden van

computerfac¡liteiten, matdtlng, voorllchtlng, studlegidsen (tenziJ deze

lnformatle tevcns gratii te verkrfgen is), mentormlddagcn, scriptic- an

stud¡ebegelclding, hg!.Y-ç

studenten aan cfc slag.gaat¡Lqt de studlestof (tenzfl dlt gccn ondcrdeel ls

6n de opleidlng), het verschaffen van toegang tot de gebouwen, dc

exploitatie van het gebouw van de lnstelllng, het verwerken van
inschrlJvlngen, deelname aan de studentcnraad, en de wervlng van

stageplaatsen. Ook de kostcn dle worden gemaakt voor h€t afncmen van

tentamens rnogen nlet worden doorberekend aan studenten. Kosten voor

nlet ln rekenlno

worden gebracht bij studenten.

Onlangs ls gebleken dat dlyerse lnstellingen (coulancehalve) studcnten de

gelegenheid bleden zlch ln te schrfven voor een tentamen a¡s de

slultlngsdatum daarvoor ls venrtreken. Daaruoor worden dan kosten ln
rekenlng gebracht. Dit is oP grond van de wet nlet toegestaan. Studenten
die zich tijdlg en conform de procedurc inschrijven voor tentamens
kunnen kosteloos tentamens afleggen. Studenteñ dle zlch nlet tljdig en

conform de procedurg hebben ingeschreven, zullen een tentamenperiode
rnoeten wachten. Hlerdoor kunnen z¡j studievertraglng oplopen en daar
zun studenten niet mee gebaat. Een heldere procedurc is essentleel, dle
goed wordt gecommunlceerd aan studenten, ook als het bljvoorbeeld gaat

om afzonderiiJke vakinschrijvlngen b[ een andere studler¡chüng. Op dle

manier kan er geen onduldelukheld bestaan over wat er van de student
wordt verwacht. Aan de andere kant wlllen unlv¿rslteltcn en hogescholen

hun opleidlngen en exâmens goed en elïlclënt kunnen organiseren.
Daarom ben lk - conform de ultkomsten van ovcrleg hlarover tussen het
ISO, dc LSVb, de VSNU en de Verenlglng Hogescholen - voomÊmcns een

wiJziging van de WHW te bevordcrcn als gevolg wa¡¡rvàn lnstelllngen een

redelijke vergoedlng bU studenten in rekening rnogen brengen als zU zlch

te laat inschrfiven voor tentamèns. Deze ve¡loedlng heelt een maxlmüm

van 20,- euro. Op die mån¡er wordt een extra mogellJkheld gecreëerd

voor de studenten, terw$ anderziJds recht wo¡dt gedaan aan de behoefte

van de lnstetllngen om op þasls van redelljke en hcldcre rcaels het

ondenrijs en de examlnerlng goed te kunnen organlseren. Ðlt wordt
decentraal ingevuld ln overleg met de medezeggenschap cn opgenomen

ln de Onderwíjs- en Examenr€geling (hiema: OER).

Tot,nwerk¡ngtrcding van bovengenoemde wetsÚvijziging kan de instel ling

een elgen bUdrage tot maxlmaal € 20,- hellen voor een tc late lnsch¡tvlng
biJ een tentamen.

Studentenbonden plelten voor een gccomblneerde insd,rijving voor vak
en tentamen. Een aantal lnstellingen en afzonderlijke opleidingen werkt
met dat systeem. Andere instellingen kiezen daar bewust nlet voor, hetzij
om prlnclplële redenen of om organisatorischflnanclële redenen- De

studentenbonden bcvelen aan orYt per instellfng. dan wQl pcr opleldlng

Onra ilft!¡da
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påssende keuzes te maken, in overleg met de
studentenvertegenwoordigfng en deze op te nemen ln de OER. Ik
onderschrfif dat decentraal een keuze wordt gemaakt die terecht komt in
de OÊR-

Voor het antwoord op de vraag ofen zoJa, ln hoeverre kosten verbonden
aan onderw[svoozlenlngen kunnen worden doorberekend, zfn twee
aspecten bepalend, namelijk de aard van de oplelding en of de kosten
rechtstreeks voortvloeien ult de wettelijke taak van de lnstelllng. Zo
mogen sportvoorzlenlngen verbonden aan een Þrarenopleiding voor
llchamelfke opvo€dlng niet worden doorberekend, teruijl dit bij andere
opleidlngen wel mag, omdat die dan geen verband hebben met het

"onderwijs (zie hfervoor categorie 3). Met andere woorden kosten mogen
niet worden doorberekend.als dle voo¡tvloeien uit de aard van de
opleiding.

2. C.ategoric 2. De kosten verbanden aan onderwlJsbenodlgdheden en
bepaalde ondentlJsvoozieningen mogen ultslullend op basls van
vr$willigheld worden doorberëkend aan studcnten (het kbstenrisico komt
voor de lnstell/f?/g of de student)

AfhankellJk van de aard van de opleldlng kunnen bepaalde kosten
verùonden aan ondenarijsbenodigdheden en bepaalde
onderwljsvoorzieningen worden doorberekend aan studenten, maår
hebben studenten hierbij de keuze om deze onderwljsbenodigdheden en -
voozleningen van de lnstelling of ergens anders te betrekk€n.
Vooiùeelden hlervan zün breekgeld (als de student voor vervanging van
een gebroken glas moet zorgen, kan de lnstelllng niet yoorschrljven dåt
dlt gebeurt door middel van bctallng) en workshops.

Als aan een onderdeel van de oplelding extra kosten ziJn verbonden, moet
de student een kosteloos alternatief wôrden geboden.

ln uitzonderingsgevallen is het niet mogelíJk de sfudent een kosteloos
alternatief te bieden, bijvqorbeeld b[ lnternaten en voedingspractlca. BU

dft laatste geldt als argument dat het hier gaat om materlaal dat door de
studenten wordt verbrulK (genutt¡gd) ln tegenstell¡ng tot andere
materlalen die worden gebrulkt ln het kader van een opleldlng; de
voeding die tlJdens een voedlngspractlcum wordt gemaakt, veruangt een
maaltfd voor de student. Om die reden mag ln dlt uiÞonderingsgeval wel
een eigen þüdnge van sh¡denten wolden gewaagd.

Als een student zowel binnen als bulten de elgen oplefding vakken wil
volgen waarvan een excursle onderdeel ultmaakt, gelftt het volgende. Het
ultgangspunt ls dat excursles vervangen moeten kunnen worden door cen '
alternat¡eve opdracht, bijvoorbeeld een "papleren opdracht" of een
vervangende stage. De student kan dan klezen voor dit kosteloze
alternatief. Fen uitzonderlng.hierop geldt voor de e¡<cursles die niet
vervanobaar zlln. Daarvan is slechts in exceptionele gevallen sprake.
HlerblJ moet gedacht worden aan excr¡rsles die zodanlg verweven z|n met

OruGralLr¡tL
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of essentleel ziJn voor de leerdoelen dle voor de opleiding zijn gesteld (en
neergelegd ln de OER) dat het ontbreken van ecn excursle te veel añreuk
doet aan één van die doelstcllingen. Deze doelstellingcn kunncn vcrband
houden'met het beroep ur.¡arvoor een opleíd¡ng opleldt of dc verdleplng
dle een student met het (extra) vâk beoogt.
Het is de verantwoordelukheid vân h€t lnstelllngsbcstuur om ln overlêg
met de pq.dezeg€!:gþp-le bepalen wanne€r er sprake ls van cen
excursie die in verband daarmee onvervangbaar ls. Ecn voorbeeld hle¡van
zou kunnen zfn een bezoek aan Egypte in het kader van dq opleidlng
Egyptologie. Het ligt in de rcde dat in cen dcrgelíjk geval van studenten
een eigen biJdrage wordt gevraagd voor de rels- en verblljkosten. Ðe.

overlge kosten dle verbonden zijn aan het onderwljs op de excursie zijn
voor rckenlng van de lnstelllng. Dlt heelt gevolgen voor lnstelllngen.
Hoewel de instelling kosten ln rekenlng mag brengen, ls het denkbaar dat
vanrvege de lage kosten, de toestroom voor een dergelijke activltelt - ook
van studenten dle een andere opleiding volgen - (te) groot ls. Echter, de
instelling kan voonrvaarden stellen voor het volgen van een vak
(bljvoorbeeld het vereiste dat van de opleiding ln kwestle een bepaald
aantal punten is gehaald) of kan het aant¡l studenten dat een vak kan
volgen, beperken. Dlt moet geregeld worden ln de OER met een rolvoor
de medezeggenschap. BenadruK zU dat het ultgangspunt fs dat excursles
vervangbaar ziin door een alternatieve opdracht.

Oõrat rantb

Studenten worden geacht zelfde kosten van een aantal
ondenrvljsbenodlgdheden te dragen, zoals da kosten van boeken, syllabi
en (dlq¡tale) leermlddeleorjFitãrial'ff en bepaalde kosten verbonden aan
pr¡ctlgA (blJvòorbeeld een velllgheidsbril en een laboratoriumjas).

Met betrekklng tot boeken, syllabl, (dlgltale) leermlddelen cn opdrachten
geldt clat lnstelllngen het studlematerlaal voonschrfven, maar nlet mogen
voorschrijven op welke wijze de student het studlematerlåðl verkrfgt. Als
instelllngen deze materlalen Verstrekken, mag hienroor een eígen bijdrage
worden gevraagd, maar kan de instelling niet voorschrfven dat studenten
deze materlalen moeten afrremen blJ de lnstelling. Dit geldt tevens indien
lnstellingen microscopen verstrekken. Studenten kunnen deze
(leer)middelen zelf (nieuw of tweedehands) eanschaffen.

3. Categ,orle 3, Kosten ve¡landen aan extra dlenst¿n en voorztenlngen dle
dê studenten aangeboden wotden al dan n¡et tegen beâling (het
kostenrlslæ komt voor de student)

Deze kosten houden geen rechtstreeks verband met het ondenríJs en de
student is dus vrij om al dan niet van deze díensten gebrulk te maken. De

lnstclllng ls vrf deze dlensten al dan niet tegen bctaling ðân te bleden.
Voorbeelden hiervan zün: festiviteiten, het fonds studentenbelangen, het
f¿clllteitenfonds, gastsprekers, sportdagen, koffle, thee, kantlne,
koplëren, verzekerlngen, waarborgsortmen, het studentenpåstoraat, .

deelname aan een summer school, introductiedagen. sportfaclllteiten en
sportactlvltelten. In het marltlem onderwijs komt het voor dat studenten
de gelegenhefd geboden wordt tlJdens de oplelding een vaarbewijs te

Prglnð 5 van 6



halcn; dat komt vaak van pas op dc arbeldsmarkt en vergroot zo de lons
op het vinden van êen baan, Het halen van dlt vaarDewiJs ma*t cchter
gcen dccl uít vln de opleldlng. Dc kosten dle hlcrmcc vcrband houdcn
korncn daarcm voor rtkenlng van de studcnt.

Naast voorgcnocmde categorlêën kosten wordcn er ook kost€n gcmaakt waarbf
lnstelllngen gGGn b€trokkenhcld hebben. Een voorbeeld hicrvan zfn koetcn dle
wo¡den gemaakt voor het vacdnercn van studentcn ln het kader van hun
stageplek. Hct ls de vcrantwoordeliJkheld van de stageplck en de stt¡dent om
aÊpraken te maken over het antwoord op !e vraag wle deze kostcn betåtlt.

tk ga er vanult u hierbf voldocndc te hebben geTnformeerd.

de mlnlster van Onderwþ, Cultuur en Wet€nschap,

dr. Jet Bussemaker

Onr!*!it¡.
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2.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

HO-Algemeen
woensdag 7 juni 2017 11:59

@zuyd.nl
Klachten eigen bijdrage studenten

brief rninistãr over eigen bijdrage studenten april 2015'pdf; Zuyd'xlsx

Geacht College,

Eind maart ontving het ministerie van ocw een inventarisatie van het lnterstedelijk studenten overleg {l5o} met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een âantal ¡nstellingen'

onze minister heeft de inspectie verzocht bii de ¡nsteil¡ngen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekening brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden.

ln haar brief van 2g april 2015 {referentíe 6456g30} maakte de minister ten aanzien van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categor¡eên. Voor een nadere omschrijving van de drie categorieën, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, verwijs ik naar de bijgevoegde brief van de minister'

Uit de inventarisatie van het lso bl¡jkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de minister aan dat kosten voor

studiereizen en excursies behoren tot categor¡e 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten' De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uitzondering hierop geldt voor excursies die niet

vervangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake in exceptlonele gevallen, die onder verantwoordelijkheid van het

instellingsbestuur ¡n overleg met de medezeggenschap ziin bepaald.

uw ¡nstelling komt ook voor in de inventarisatie van het lso met een of enkele klachten over extra kosten bij een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u hieruan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie (1,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht (aangegeven met een '-;¡ hebben wii toch de klacht in het ovenicht laten staan, omdat

hieruit mogelijk bl¡jkt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat niet tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wíjze uw instelling de in het overzicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen ãnduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

rnag worden gevraagd. lk hoop uw reactíe voor 20 juni tegemoet te zien. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mÍj opnemen via het emaíladres @owinsp'nl,

Met vriendelíjke groet,

lnspecteur van het Onderwijs

lnspeclio van h€t Ondsrwiis
Posbus 2730 / 3500 CrS Ulrecht
Parft Voorn 4l3W AC Ulrecht
T: 088
E: t@)owinsÞ.rd

W: www.onderwiisinsoeclie.nl
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Hartelijk dank voor het toezenden van de klachten van onze studenten betreffende de eigen bijdrage,

In deze reactie geven lve per klacht aan hoe Zuyd Hogeschool de klacht interpreteert en wat enn'ee

gedaan wordt.

Opleíding [nternatíonal BusÍnessi management gome

Management game is een softrvareprogramma waarin studenten bepaalde oefeningen kunnen

verríchten. Deelname aan deze rnanagement game wordt door de opleiding aangeraden, rnaar is niet

¡g$l¡gbr. Er is een graris alternatief aanbod voor studenten die er voor kiezen niet deel te nemen.

Daarorn achten wij de klacht ongegrond. De opleiding betreurt.het misverstand dat i3 ontstaan en wil

in de toekomst onduidelijkheden voorkomen. De opleiding ís daarom met de

medezeggenschapsvertegenwoordiging in gesprekgegaan over de wijze waarop de communicatie

over dit onderwerp beter kan.

O pleidí ng Energy Eng íneeríng; M atlab

Matlab ii een softwareprogramma waarin studenten oefeningen kunnen verrichten die voorbereiden

op een tentamen. Het tentamen wordt onafhankeli¡k van dit softwareprogramma aangeboden. De

aanschafvan het programma is niet noodzakelijk om deel te nemen aan tentamens. De opleiding

advi3eert studenten om het softr,vareprogramma a¿rn te schaflen, zoals ook de aanschafvan bepaalde

boeken wordt aanbevoten. We zien het als keuze en eigen verântwoordeliikheid vaà de student om

dit advies op te volgen. We achten de klacht ongegrond.

Opleiding Energy Engineering; Sowiso (wískundecursus)

Sowiso is een Agit"le cursusdie wordt aangeboden door een externe partij. Tentaminering vindt

digitaal plaats binnen de cursus en wo¡dt automatisch bpoordeeld. Een docent van Zuyd Hogeschool

begeteidt de studenten in de cufsus. De.opleiding erkent dat e¡ onbedoeld een situatic is ontstaan

wãrin aan studenten een biidrage wordt gewaagd voo¡ deelname ean het onderwijsproces en aan

tentaminering. De opleiding betreurt de ontstane situatie en beraadt zich op de juiste ståPPen. Er

worden op korte termijn mãatregelen genomen om de situatie recht te zetten. We achten de klacht

gegrond.

rlz
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lndien mogelijk ontvangen wij graag van u de namen en originele kl¡chtbesch¡ijvingen r¡an de
studenten die zich to't u gcwend hebben, zodat wij op gcpâstc wiizc met deze etudenten kunnen
corrrnunlcerèñ óver de aftrendeling vrn hun klacht.

Ik hoop u hiermee voldoende geihformecrd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Dr.
Iiil College van Bestuur

Contacçarsoon
Telefoon +3r

E-mail @zuyd.nt

Onderrcrp

Klachten eigen
bijdngc ctudenten;
reactie op uw mail
d.d.7 juni zotT

Kcnmcrk

UrToo3oolSNlhb
Drtum

zlz zg,o6.zot7



4.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bljlagen:

HO-Algemeen
woensdag 7juni 2017 1L:55

@hu'nl
Klachten eigen bijdrage studenten

brief ministãr over eigen bijdrage studenten april 2015.pdf; HS Utrecht.xlsx

Geacht College,

Eind maart ontv¡ng het ministerie van OCW een inventarisatie van het lnterstedelijk Studenten Overleg {l5O} met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen nâast het collegegeld van een aantal lnstellingen.

onze minister heeft de inspectie verzocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekening brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden'

tn haar brief van 2g april 2015 (referentie 6456930) maakte de mlnlster ten aanzien van de eigen bÜdrage van

studenten onderscheid in drie categorieën. Voor een nadere omschrijving van de drie categorieðn, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, venvijs ik naar de bijgevoegde brief van de minister.

Uit de inventarisatie van het l5o blijkt dat de fneeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de minister aan dat kosten voor

studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten. De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uitzonderíng hierop geldt voor excursies die niet

veruangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake ¡n except¡onele gevallen, die onder verantwoordelijkheid van het

instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap z'rjn bepaald.

Uw ¡nstell¡ng komt ook voor in de inventarisat¡e van het l5O met een of enkele klachten over extra kosten bij een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u híervan een over¿icht, waarin ook is aange8€ven tot welke catego rie 1L,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. Ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht (aangegeven met een r'l hebben wij toch de klacht in het over¿icht laten staan, omdat

hieruit mogelijk blijkt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat niet tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw instelling de in het overzicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eÍgen biidrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw react¡e voor 20 juni tegemoet te zien. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mij opnemen via het emailadres @owinsp.nl.

Met vriendelijke groet,

drs.
Inspecteur van het Onderwijs

lnspsctie van het Onderw{s
Postbus 2730 I 350a GS Utrecht
ParkVoom 413544 AC Utrecht
T: 088- I

E: t@owinso.nl
W: www.onderwijsinsoeclie.nl

1
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Ort¡rrll
30lunl2017

lnepectie vân h€t Ondcnr{s
t.e,v. lnspectcur vån het Otdenrfle
drs.
Poelbus 2730
3500 GS ljtrccht

t
t

5.

Ondrrrrp
R.rcü. ¡¡Lt f¡artcn ¡çn {drrgc ÍbÔohn

Naer aanlelding van de brief van de Mlnister van 28 aprll2015' hgell Hogeæhool ulrecht

if,i"rn. 
,HU,) lniam ondeàoef gedaan. Daafl,l ls gekeken.naar ¡ltt¡atles waerln koeten aan

àtøer*¡n lí rckenlng wer¿en f,Sracht, tend¡idlt volçns het.echrüven van de Miniater nlet zou

¿Jn roegcattån. olt hc¡rt gcuã tot ecn-¡trlktbeþid rnet behekking tot hel vnagÊn van oen ehpn

o¡iOaõvan dc ¡tudcnt. A}e oplcldingBn zlin deetiids hlerover geTnformæd.

Als gerrolg v8n uw rmall l'¡n 7 juni, md bdfekking tot*lact{en van studanten ovar dc eigen

i¡*ñr¡¿pi¡¡drage la lntcm onAinoc¡ gcdaan. Hiironder r¡'rordt per.khcht aançgwon of het

n".i t át oordeoivan Uà XU ie toegc*ån dezc cigen financlåle biidnge van studenlen le

vragen.

Farmakunde
ffihet on¡ãnrtla en da toets¡ng v¡n de,HogggEhoottaaltoot¡ te kunncn doen,le eon

rbonncnrgtt van
€5ó:f ü;udcnt nodtg. Ook al zou dit wclllcht al¡ ccn toagætrne elgan bjlfrae.e golruallficecrd

iunñe'n worOen, omdaí h6¡ hier digltale lEermlddelen betreft, heeft dc ophiding besloton om

haarbdeid te wiJzþen en deze to-eten nlet lengerin rekening te brengen. Studenten dle kbçn
o¡erdeze e¡genb¡¡ãrage kunnEn zích tot de opleiding wenden voor o€n linanciåle

tegemoetkomlng.

F¡a¡¡itv-M¡n¡sem$t
ffitw¡eþlexcUBþcencenoutdoot.lrainlng,waarvoorernelganbljdrageaan
oJ.iro"rt *"rdt g"r.egd. De ttosten hlcruoor z[n ln dc prognmmaw{utr 3n d€ stud¡€g¡ds

oPg¡noffldì.
Deze ko¡ten kwellltccert de HU lndcrd¡ad als kosten die behoran tot categorle 2. Voo-r de twee

ãiJùnies iC cr gccn r"sictooa altcmatlcf aanwezlg. Wel.le ultdrukkellfi aangegeverr. dat

auOe'ten áttde docanten lnden sr t€n problccm war

nìãi¡orrcrffng tofd€ roaen. Dat haefi ln lncidenrele gevellen gcleld tot ean betalkrgeregâling of

ecn lnrþchelilng ven Ac kocl€n, maer ook le gezocht nsar mogcllikheden om dc kogten zo

laag mogCijkte kdigcn.

Geachte

Bii dezc wil ik reagoren oP uw mail van 7 iuni il. ovcr gcuile klschlcn ten aanzlen van de eþen

tildrag¡ van ¡tudentcn.

t-tuul.d¡ü.t
Brzalr¡d¡r PdtCrt 97. llùrdil
Trl +3llt481g6gt
c¡¡ùlhu.nl

[00cstH00L
unEcilr

Postbus 573
3500 AN
Ufecht

Tel 088
Fax 088
www.hu.nl

tfi



gru ¡rattlrrk
Cv&J&yù/2017'2tlt2

0ltun

DeEalnletternin l¡ cr
cuÌaus tc kunn¡n alnnden. Dit zel de

na¡r studenten wordcn g¡communlcrerd.

!¡t¡urüo¡f
Eoro¡krdnr P'ú¡rl¡Il 97' utrechl
TC +tlECa818563
crôOhu.r¡l

om de betraffcnde
worden en halder

Bli da Outdoor-tfå¡nlng llgt dlt anderu. Daar habben ankcb studcntan een vervengsnde opdracht

utíg€voerO omdat dJ (ãeefs) nlet aanwczlg $,aron bil de Ou6oor-training. Ecn koetelooe

elùrnetþf ls d¡ar dus r€€ds åsníruzig, átlccn dlcnt dlt duidelilker cn vooraf aan studanten te

wordan gs@mmunlcåed. tlc opþËing zal hlcrvoor zorgdr¡gon.

ÊgB¡û
F.-t tr¡unf dat er san elgen biidrrye ven de studsnt voor de cunus lnlematlonaal

illãrfãiln'gsplan wodt gãv¡aadd, Ñasr þt oordeal van de HU is dil loegæqi": aengozbn de

opleHtngiän kogtebù ailerñatid asnb¡odt. Wd le het zo dat etudanlen vóór I december

nioetarã"ng*en dat zlj van þt koelelooe altematief gebruik wilþn makan. t)ð rÐden hicrvoor

is dal d¡ rcg-umn cur¡ul cen lnternatlonala uitrrui¡seling betrólt 8n e€n daadlinc noodzakcl{k le

çr ã" orvã¡g van dc aroap tc bepaten cn hgl kunnEn trEffen van de nodlge voorbcnldingon

Studäntcn wôiOon ovcr-bovlnstaande voorat cn tiidena de eludie gelhformeerd vla pcreoonliike

voorllchting, dc ctudlcgidc cn curcuorrrijzer.

De HU is vîn ¡nening ãat deæ handeliw{za ts toegeataan en zlet geen noodzaak orn blj SBRlvl

de regels op ditpunl eân te Pess€n.

ffifrff* dienen een Raspberry.-Plean te-echaftsn voor het kunnen.rrolgenvan ond€rwiie. Een

harddlek üivc is nþt noodzrkeliik en due niet v€rplicht.

fh Raspberry.Pi krn voor ver¡cir¡llenOe doeleinden u¡orden gebrulh, waaronder het

p,og6mmeún 16n eoltware. Dit b áán van de krmaspecten ven dc opleldlng l'lBO'lC.T.-De

äaöUsrrfpl wodt gobrulkt bil meerdere curausran in het eerste laar cn studðnt6n zlin hletover'

m¡*ile¡e Oe str.rlegias gelnforrneerd. De kocten llggcn tussen de g 20,'an € 40,'por sludent.

Gezlen het felt Oaitra-tr¡er koeten betroft dle vrrbonden zijn aan prectlca en dit bo'yendlen

essentieel le voor dc loerdoclen van ds ophidlng HBO{CT, ls de HU van mening dat dcze elgen

blidrage paet binnen de luddlschc kad¡rc en dgtnnee ie tægcstaan.

Werktulqþouvukunde
ffiCnæpiãd6g Werfttuigbouwkunde is datstudenten ontweryen en ldaeån fysiek

vawczenlljken. D¿ agnwszigheid ven m¡leriaal daaùiJ. lE onontbeerlif k
De oplaidiñg voozlet de stuðenten diksll|l¡ in grljpvoorad, dleponablee, gerædechap.pen en

peroðonükã bcrchcrmlngsmlddelcn voor het óndenviJa. Daamaaet lnfomeeñ de opl¡lding

huOcnfan acticf ovcr dchogdlrknaden tot hct lensn vân mslerialen en het koaldooe ol tcgen

gcrlnç ko¡tcn vcûrijgcn van materhlcn. Daeôli wordt ook ccn.beroep gsdeen op de

i-nvanlfvitelt van ¡tudcntcn. ln elb voorllchtingrmomenlcn wodl hþrover dtddollilt
gacommuni¡eerd. ln tfE str¡¡liqolds ie een ecñatlnq voor ds kosten odgsnomcn, dle zesr rulm ls

0enomelL
sommrgs eludanten klezen ailoor om duurdsra matcrlalcn ean l€ echaflen en in hEt ontwary te

¡6¡we,{*. Dat ie toegaetaen, maarw6rkt niEl door ln do beoordcllng. Erwodt immere altiJd

bcoordeeld op bacis ùan het ontwerp cn het rlim gebnrlk maken r¡an materialen' Dlt b nat zo

eood moæ$lk door het gobruik van goth/goadkopa matarl¡lcn.

zlt
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D.tüü
S0þrt 2017

tlc e¡rd cn ds bóldo€len vån de
büdngp doordc ¡ludent
Daeruen gccft dc Mlnlgter aan del dit onder de

L¡d Cdþge ven Beetuur

t¡lurdb¡rt
E.zod¡¡dlra Prdudtm 97, t lüùt
Td +3tss481t6õg
cvþlhu.d

rechtvasrdlgån na¡r de menlng ven ds HU de ¿lgen

u,eeruan då

I
I

rlu&nt zelf gnaðht wordt de ko¡ten le dngen- -.,-
Daarna¡et gceft de opÞldlng verder lnvulllng än na@!ff.0àr hrt ac{i¡f lnformercn van

¡tudenten ovrr Oe mogelljkheden tot hst verkrfigen nn gralis/goedkope metelalen.

U[ het boron¡t¡nndo blïktdat bli ee¡ æerb€p.rktaantel opleidÍngnn blnnen do HU de regeb

mogelljk nlet goed zijn tõeeeprsf ¡n d¡t dit tot een elgpn büdr¡gp van ¡tudenten heeft geleid. De

HUiniconform Uovånetaa-nde haar regele voor vregen ven ecn eþen bljdnç vrn ¡tudenlen
rroor de tookom¡t ¡ånpessen.

Overlgene was de HU nþt op de hoogle van de ln uw nppoú,aç vermelde klachteh. De HU wil

dðh graag houden aEn de reEol¡, ook ¡le het gnat om de eþn bifdnge van etudenteri"

ówr frat algemeen geldt dåt wannoor bl¡ikt dåt etudenten vrâgên hebben overde cigen

blid¡agp, zJzbh kun'nen wsnden tot het opleidingsmanagement. Vgrder is het ullgnngspunl det

aie fiñ¡nclOlc bfldragen voor de gtudent opgenolnan zän ln de etudiegkle van de betreflende

opleíding.

Hopand u op deie wl.lze voldoenda gcTnform¡crd tc hebben.

Mct vriandolflke groet,

rût



6.

Van:
Verzonden:
Aan:
Ondcrwerp:
Bflagen:

HO-Algemeen
woensdag 7 juni 2OL7 L2:L4

l@bb.leidenuniv.nl
Klachten eigen bijdrage studenten
brief minister over eigen bijdrage studenten april 2015.pdf; Uni leiden.xlsx

Geacht College,

Eind maart ontving het ministerie van OCW een inventarisatie van het lnterstedelijk Studenten Overleg {lSO} met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantal ¡nstellingen.

Onze miníster heeft de inspectie verzocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekeníng brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden.

ln haar brief van 28 april 20L5 (referentie 6456930) maakte de minister ten aanzien van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categorieên. Voor een nadere ornschrijving van de drie categorieën, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderíngen daarop, verwijs ik naar de bijgevoegde brief van de minister.

Uit de ¡nventar¡sat¡e van het l5O blijkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kostên voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de mínister aan dat kosten voor
studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten, De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uitzondering hierop geldt voor excursies die niet
vervangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake in exceptionele gevallen, die onder verantwoordelijkheid van het
instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

Uw instelling komt ook voor in de inventarisatie van het l5O met een of enkele klachten over extra kosten bij een of
meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u hiervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie (L,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. Ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht (aangegeven met een '-') hebben wij toch de klacht in het over¿icht laten staan, omdat
hierult mogelíjk bl[kt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat nlet tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw instelling de in het overzicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eígen bijdrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw react¡e voor 20 juni tegemoet te zlen. Voor eventuele vragen kunt u contact met
mij opnemen via het emailadres @owinsp.nl.

Met vriendelijke groet,

drs.
lnspecteur van het Onderwijs

lnspectie van het Ondenrvíjs
Postbus 273A I 35OA GS Utr€cht
Park Voom 4 I 35444C Utrscht
T: 088- r

E: l@a!l!¡!.d
w: www.ondeMiisinso€ctþ.nl
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7

Unlrcrciteít Lelden

Geachte

Naar aanleldlng van uw vreag van 7 junl jl. inzake de klachlen over eígen bijdragen die opleidlngen

aan studenten vragen, bericht ik als volgt:

Bacheloroolelding Bioloeie

Bij de opleiding Biologie worden kosten in rekening gebracht in verband met hetvolgen van practlca,

met name bij de eersteJaars. Na het verschiJnen van de brlef van de mlnlstervan 28 aprll2015 zlJn

deze kosten tegen het licht gehouden en in overeenstemming gebracht met de voorschriften. Nog

onlangs zijn deze kosten wederom kritisch geëvalueerd naar aanleiding van een klacht van een ouder

van een van de studenten. Naar aanleiding hiervan zíjn de betreffende kosten en met name de

bijbehorende communicatie naar studenten opnieuw vastgesteld.

Het volgen van pra.ctica is een integraal onderdeel van de opleiding. De student is nlet verplicht de

materialen en andere benodigdheden bij de opleiding aan te schaffen. Het staat de student vrl om

deze te betrekken van elders. Ðe beschrfivlng van blologþ ln de e-studlegldsvermeldt: " ln het eerste

jaar van je studie heb je naast deze verplichte boeken nog aanvullende kosten. Een overzicht van

deze kosten is te vinden onder het kopje Bestanden in de rechterlolom." Zle de link

httos:/lstudieslds. leiden unlv. nl/studles/show/5477lblolotie

Dc informatie over de kosten in verband mêt aan te schaffen matcrialen en andcre benodígdheden

wordt meegenomen bij de algemene voo¡þ$!¡g over de opleiding aan aanstaande studenten.

Bacheloropleldins Culturele Antrooolorie en ontwlkkelinsssociolorie

Studenten die veldwerk in Nederland doen, wordt gevraagd orn aan hun gastgezin (waar zij drÞ

weken verblijven) een dagvergoeding te betalen van 10 euro. Dit zijn kosten voor levensonderhoud

die ríj sowieso dragen (ook als zij in Leiden blijven|. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van

overleg met een N|BUD-medewerker: de dagvergoeding bedroeg 12,50 euro en is na dit overleg

neerwa¡rts bijgesteld. Er is geen sprake van huurkosten. Een probleem is dat sommige gastgezinnen

deze vergoeding weigeren aan te nemen, waardoor kennelijk bij sommige studenten de indruk van

ongelijke behandellng ontstaat. De student wordt welgeconfronteerd rnet eventuele reiskosten naar

het verblijfadres die hlj/zlj voor zftnlhear rekening moet nemen. Afrrankelijk van de bestemming (en

van het Studentenreisproduct waar de student'al dan niet over beschiktl kan dit bedrag per student

variëren.

Het doan van veldvrierk is een verplicht onderdeel van de opleidîng. Dit is aangegeven in de e-

studiegids bij VeldweikNl. De e-studieglds ls als biJlage bij de OER Çulturele Antropologie en

Ontwlkkelingssociologle opgenomen en vormt daarmec jurldlsch een onderdeel van de OER. Daarin

is aangegeven dat het veldwerk valt onder de verplichte hoorcolleges en werkgroepen. De koiten

staan vermeld onder het kopli "opmerklnge n',7îe de link



httos://studleeids.leidenunlv.nl/courses/show/760791Úgldwerk NL

httns://wrrnr.orsanlsatie¡lds.unlversltelthlden.nl/reslementen/soclele-

Wetenschaooen/caos/studenten /ondlen¡v¡¡s-crl€xamcnrc¡cllnl-câ-os

Bachelorooleidinr Rechtsgeleerdheld

Hetgaathleromdea@danwelhetdoordestudentzelfdownloaden(en
printen) van het materíaal dat ls opgenomen ¡n die reader vla Blackboard. ln de beschrljving in de e'

studiegids staat: ,Verpl¡cht stud¡emateriaal .Het verplichte stud¡emateriaal bestaat uit artikelen,

hoofdstukken ult boeken, en jurísprudentie." De literatuur is opgenomèn in een reader, de Leidraad

Vergclljkend en lnternàtionaal Privaatrecht, die verkrilgbaar is via Readeronline. De Leidraad bevat

tevens vr?gen die in de werþroepen worden behandeld. Op Blackboard is een llteratuurl¡jst te

vínden alsmede de wer.kgroepvragen. Zle de link

httos:/lstudiesids.le¡denuniv.nlrcoursesrshodT4lgg/verrelilkend-en-lnternatlonaal Drlvaatrecht

De aanschaf van de bedoelde reader is niet verplicht maar d¡ent louter ats service voor de student. Al

het materlael kan ook gedownload worden via de literatuurlijst op Blackboard: Het betreft dan ook

kosten voor verplichte stud¡emateriaat dle de student geacht wordt zelf te dragen.

Bacheloronleidinq Kunstqeschiedenis

De opleiding kunstgeschiedenis heeft in het onderwijsprogramma een üerplicht {tweedejaars}

excursiewerkcollege, waarbij de bestemming de laatste jaren steeds Berlijn of Florence ls geweest.

De opleiding gaat ervanuit dai dit onderdeel n¡êt ln het programma gemlst kan worden: het is een

studieonderdeel waarln op samenhangende wijze aan een waalei van de eindtermen aandacht

wordt besteed. Argumenten vanuit de opleiding zijn daarbij:

o De eindterrnen van de BA kunstgeschiedenis zijn geformuleerd op basis van het proflel van de

opleiding. Daarin is essentieel voor het Leidse profiel dat het object en de interactíe tussen

object en toeschouwer centraat staan.

o ln het ónderwijs z{n tweedimensionale afbeeldingen en de nieuwe dþltale mogeliikheden v¡or

de studenten ontoerelkend om dle eindtermen naar behoren te behalen. Voor het bestuderen

van de ¡nteractle tussen beeldende kunst en de beschouwer ls het noodzakelijk kunst in situ te

zien. Voor de leerlijn Museums & Collectíons moeten de objecten van studie, de musea, worden

bezocht en dit geldt evenzeer voor archltectuur. Voor Design en woonculiuur is het onmisbaar

om de materialiteit van de objecten en hoe ze functioneren in hun omgevlng te bestuderen'

r Het ontbreken van excursies zou niet alleen afbreuk doen aan de doelstellingen van de opleidlng,

maar ook db beroepsperspectleven van de studenten verminderen'

r De excurs¡e is als verplicht onderdeelvermeld ¡n de e-studlegids. De e'studieglds is als bijlage F

blj de OER Kunstgesëhiedenis opgenomen en vormt daarmee juridlsch een onderdeel van de

OER, Dq excursle ls als een "excursiewerkcollege" wrmeld met een vcrpllchte aanwezigheíd en

alleen in uitzonderlüke gevallen de mogelijkheid van een aanvullende opdracht. Zie de link

https://studiesids.leidenuniv.nllcourses/showf 1843/excurslewerkcollere'florence



o Studenten kunnen biJ hoge ultzondering een alternatlcve opdracht kriþen. Uitzonderingen

worden gemaakt voor bijv. studenten met medische problemen; voor (deeltijd-)studenten d¡e

vanwegÊ hun baan nlet beschikbaar zÛn op de excursíedagen; e'd' De Ercmcncommissie bepaalt

van geval tot geval waaruit dc alternâtþve opdracht bestaat.

o Er geldt een regelíng dat studenten een facultaire vergoeding van € 15O- kunnen onWangen als

tegcmoetkornîng in de reis- en verblijfkosten.

o De student is in beginsel zetf verantwoordelijk voor het regelen van reis (vervoerf en rarblijf. ln

Florence wordt elk jaar geprobeerd om ln het NlKl {goedkoop} onderdak te regelen voor de

itudenten. ln Serlijn verbleef de excursicgroep de laatstc iaren in cen betaalbaar hotel.

¡ De kostén voor de tweedeJaars excursie wordcn momenteclgeschat op € 75O,-

r Praktlsche lnformatle, ook betreffende dg kosten van excursiês, wordt âan de studenten vq)r

aanvant van de studie reeds gecommunlceerd en is te vlnden in de studieglds. Voorbeeld:

https://studiegids.leidenunlv.nllcoursesßhod67938/excurslewerkcollege-bèrl[n
¡ Studenten dlé problemen hebben met de flnanclerlng kunnen een beroep doen op een facultalr

budget. Er is ccn strenge proccdure bij de tockennirç; waarbij van studentÊn dic in aanmcrking

wlllen komen voor ondersteuning gevraagd wordt hun financiën inzichtelljk te maken.

Met vriendelijke groet,

', Diresteur Academische Zaken



I

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
BiJlagcn:

HO-Algemeen
woensdag 7 juni 2017 L2:04

¡@hro,nl

Klachten eigen bijdrage studenten
brief minister over eigen bijdrage studenten april 20L5.pdf; HS Rotterdam.xlsx

Geacht College,

Eind maart onwing het ministerie van OCW een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (lSO) met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantal instellingen.

Onze minister heeft de inspectie verzocht bij de instell¡ngen na te gaan of zij oneigenl'rjke of onrechtmatige kosten in

rekening brengen bij de student, en zo nodþ handhavend op te treden.

ln haar brief van 28 april 2015 (referentie 6456930) maakte de minister ten aanzien van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categorieën. Voor een nadere omschrijving van de drie categorieðn, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, verwils ik naar de bijgevoegde brief van de minister.

Uit de inventarisatie van het ISO blijkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de mínister aan dat kosten voor
studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten. De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uítzondering hierop geldt voor excursies díe niet
vervangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake ¡n exceptionele gevallen, die onder verantwoordelljkheld van het

instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

Uw instelling komt ook voor in de ínventarisatie van het l5O met Êen of enkele klachten over extra kosten bij een of
meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u hiervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorle (1,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. Ook indien wij niet de indruk hebben dat het Saat
om een terechte klacht (aangegeven met een r') hebben wij toch de klacht in het overzicht laten staan, omdat
hieruit mogelijk blijkt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat n¡et tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw instelling de in het overzicht vermelde klachten in behandeling ne€mt en

voor de studenten van de betreffende opleídingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw reactie voor 20 juni tegemoet te zien. Voor eventuele vragen kunt u contact met
mij opnemen via het emailadres @owinso.nl.

Met vriendelijke groet,

drs,
lnspecteur van het Onderuijs

lnspectie van het Onderuvijs
Postbus 2730 / 3500 GS Utrecht
Park Voorn 4 t 3544 AC Utr€cht
1: 08E-
E: r@owinsp.nl
w: sru¡ ¿onds¡düsio€nealbnl

1
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Een invent¡¡irgtic voordô cxcurciêt, op bsis ven de door u Ëßhrkte Fgarcm v¡n b.fwhþ e¡g0n

bljdnrgen, lclrcilgrcen onþËdlto cigon biidragcn op, Allc oplcidingên {@
nader ondc¡2o.kenlbo&n een gråtts.lÞrnrti€f voor d€ ln dc'klachtan gÊnoemde studþru¡zen cn

õxcursþ¡, Mocht echtsr blllken dd in elrijd mol dc trìrat g€hendeld b zulþn w[ dil heatellen.
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het¿malladrce

Met vlþndolüke Eroet,

Colleoe van Ecch¡ur

@hr.nl.
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10.

Van:
Verzondcn:
Aan:
Ondcrwerp:
Eijlagen:

HO-Algemeen
woensdag 7 iuní 2QL7 L2:03

r@nhtv.nl

Klachten eigen bijdrage studenten

brief minister over eigen bijdrage studenten april 2015.pdf; NHTV'xlsx

Geacht College,

Eind maart ontving het m¡n¡sterle van ocw een inventarisatie van het lnterstedelijk studenten overle8 {lso) met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantal instellingen.

Onze m jnister heeft de inspectie verzocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekening brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden'

tn haar brief van 2g april 2015 (referentie 6456930) maakte de minister ten aanzíen van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categorieên. Voor een nadere omschrijving van de drie categorieën, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, verwijs ik naar de bijgevoegde brief van de minister'

uit de ¡nventarisatae van het lso blijkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de minister aan dat kosten voor

studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde .

onderwijsvoorzieningen díe uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten. De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uitzonderíng hierop geldt voor excursies die niet

vervangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake in exceptionele gevallen, die onder verântwoordelijkheid van het

instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

Uw ínstelling komt ook voor in de inventarisat¡e van het l5O met een of enkele klachten over extra kosten bij een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u hiervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie (1,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de ¡nspect¡e behoort. Ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht (aangegeven met een r') hebben wij toch de klacht in het overzicht laten staan, omdat

hierult mogelijk bl¡Jkt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat n¡et tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw instelling de in het overzicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw react¡e voor 20 juni tegemoet te zíen. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mij opnemen via het emailadres @owinsp.nl'

Met vriendelijke groet,

drs. I

lnspecteur van het Onderwiis

lnspectio van het Onderwijs
Postbrrs 2730 / 3500 GS Utsecht
Park Voom 4 / 3544 AC Utrccht
T: 088- I

E: r@owlnsÐ.nl
W: www.onderwiisinsoectþ.nl
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Posrbur 19l 7

{800 OX 8md¡

lnspectie. van het Ondenrijs
t.a.v, dhr. drs.
Postbus 2730
3goocs urRËcHT

B'fW,¡um0cr
N|OO7o.rL79t B,0r

:-''""11'Ll
Tl0t6l 5¡¡ 22 ol
Í l¡01615t32209

w-nhtv.nl

Detum; 20 þnl2017
Eotr€ft raactie op omail OW inepectle t.â.v. oigôn bíidrage st{¡d€nton d.d. 7 iuni 2017

Numm.c¡: CvB/'l 08 1 /HvO/la

hoger berocpronderwijr I h/Êtensch¡ppefijk onderwijs I onderwijs voor prolersionals I onderuoek & advie:

Geachte ,

ln reactie op uw e-mail mn d.d. 7 junijl. hebben wij binnen onze organisatie opnieuw het

belang van heldere, eenduidige en herhaaldelijke communicatie or¡er de verschíllende eigen

b[draõen die aan studenten j'evraagd worden voor aanvulþnde activiteiten onder de

eandacht çbnacht.
btudenten-frijgen in alle fasen van hun studie, zowel in de oriðniatiefase als tijdens hun

studle, meerciere malen en op yerschillende manþren informatie over programmaonderdelen

of activiteiten waar mogeliflt ãen eigen bijdrago gewaagd wordt en wat het kosteloze

altematief voor dit onderdóel is. Wõ zullen opnieuw krítisch küken naar de formulering en

frequentie van deze informatie en deze waai nodig.aanpasscn. Op dc door ugangedragen
klachten ven studenten willen wij het volgende aangeven :

Betreffende de ooleidino Facilitv Manaoement:
€00,- voor çåruik in het restaurant / keuken' De

studänt is eãhter niet verplichl deze via de opleiding af te nemen en kan deze ook zelf elders

aanschaffen. We zien da klcding als studicrhatEriaã1, gelijk aan boeken welke de student

helpen tijdens zijn opleidlng.
De'stUdént fan vooi het regelen van ðen strageadrcs gebruik rnaken van het stagebureau

van de academie. Dit is opiriþillige basis: dò student kan ook zelf ecn stage adres

aandragen, mits wordt voidaan aaá de (kwalitatieve) voonvaard€n ven de opleidlng' Als de

ituOenúijri eigen stage regelt zijn hier geen kosten rnee gemoeid. Daarmee vallen de

tilt?,:itJffi."tr 'lrlih,å*erwijs bedragen € 1rs,- en serden enrtet voor het eerste
ptudiejaar.
Van dãze kosten worden verschillend€ €xtre'$ äan de sludent geboden zoafs een 8HV

cursus en diploma en e€n wereldwijd erkend Microsoft Oflice certificaat. NHTV erkent dat

ô
FSC

N HTV

gnsk

lNc 66.16.¿8.611

XvK. n!nt$ôt
¡ I to¡1616

l8Ail.¡¡uo¡ncr
Nt25 tNcg 0661 s49€ !:

BIC-codo

INCgNL'A



N HTV

híervoor nog ge€n kosteloos altematief geboden wo¡dt aan.de student. lnhoud en hoogte

van het beo-ra-g worden rranaf dit collegeþarwel alseslemd mct de MR ¡academíe-deolnad)'
Echter: over a¡le kosten r¡an de opleþlng, vcrpliõFt,lcadvisecrd, vriJwlllig rrrrordt uitvoerig
g€communiceerd met de student. Zoweiin de oriëntatiefesê (website, brodtures, open

ããg"n, voorlichtlngsbijeenkomsten) als tfidens de aanmeldfase (brochures, e'meils, website'

keñnismak¡ngsdagen) als tijdens de opleiding zelf. '

NHTV is van-mening At ¿iaangeboden ext-ra's en de daarbü behorende kosten radeliik ziin

én €€n duídalijke meenraarde bi'aden voor de student en zijn studie.

Deelname en biibehorende kosten voor 8€n introductiekamp ziin te alþn tijde wiiwillig

(c8t.3).

Egtreffende de ooleidino Leísure Manaoement
game niet principieel anders dan het

vooischrijven van Een boøk of reader van ecn'studiéonderdeel-
Ons beleid op dat punt zullen we dan ook niet aanpassén.

Naar wij aannernen bent u zo voldoende qcihformeèrd.

Met vriendeliike Eroet,

Mr.
Voozitter College van Bestuur



12.

Van:
V¡rzonden:
Aan:
Onderwerp;
B$agen:

HO-Algemeen
woensdag 7 )uni 2077 L2:05

Dhva.nl; l@uva.nl

Klachten eigen bijdrage studenten

brief minister over eigen biidrage studenten april 2015.pdf; HS van Amsterdarn.xlsx

Geacht College,

Eind maart ontv¡ng het mlnisterle van OCW een ¡nventarisatle van het Interstedelijk Studenten Overleg {lSO) met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantal instellingen.

onze minister heeft de inspectie ver¿ocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekeníng brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden.

tn haar brief van 28 april 2O15 (referentie 6456930) maakte de m¡nister ten aanzien van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categorieën. Voor een nadere omschrijvíng van de drie categorieën, voorbeelden

daaruan en mogelijke uitzonderingen daarop, verwijs ik naar de bijgevoegde brief van de m¡nister.

Uit de inventarisatie van het ISO blijkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekk¡ng hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de minister aan dat kosten voor

studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten' De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. €en uitzonde ring hierop geldt voor excursies die niet

vervangbaar zijn. Daarvan ís slechts sprake in exceptionele gevallen, die onder verantwoordelijkheid van het

¡nstell¡ngsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

Uw ¡nstelling komt ook voor in de inventarisatie van het ISO met een of enkele klachten over extra kosten bij een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage ziet u hiervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie (1,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. Ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht {aangegeven met een '-'} hebben wij toch de klacht ín het overzicht laten staan, omdat

hieruit mogelijk blijkt dat het voor studenten soms niet helder is wat wel en wat n¡et tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw ínstelling de in het overzicht vermelde klachten in behandelíng neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw react¡e voor 20 juni tegemoet te zien. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mij opnemen via het emailadres @owinso.nl.

Met vríendelijke groet,

drs. I

lnspecteur van het Onderwijs

lnspectie van het Ondemijs
Poslbus 2730 / 3500 GS Utrecht
ParkVoom 4 I 35444C Utrecht
T: 088-
E: r@ôw¡nso.nl
W: U4¡r-q¡derwiþbSrgg[e¡!

1
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q Hogeschool van Amsterdam

R¿tour¡flmdcr
Po¡tb¡r 1026, 1000BA AMgTEROAin

Datum
2A juni2017

Onderuerp
Klachten eiçn bijdrage studenten

ColbgtYro 9tt¡r¡ 13.

B¡:d¡drt:
l flb.uhbüt 3b
tOgI GHAMTITEROATI
TâLfoon ûæ
surv.hv¡,nl

lnbpecüe van het Ondenrijs,
t.a.v.
Footbus 2730
3500 GS Utracht

Ons kcnrnerk
hc17u0107

Ëmail Telefoonnummer
r@hva.nl 020

Geachb t,

ln reactie op onderlaande emailkan ik u als voþt barichtan. Allereer*wijs ik ergraag op dat

de intcrnc kadcrstelling hclder is. ln het Studentenstatuut is het volgends opgEnornon:

1. De inschriiving voor son door de rijksonrheid bekostigde optoiling wodt niet añankelif
gesteld van een end€6 çldelflka bijdnç dan de bcûaling van collegcgOld of cnnnngeld.

2. lndien aan een onderdeel van een opÞiding (c¡dra) kosþn ziþ verbondøt, mo¿t de

student æn albmatief woftþn gðbodan, tonz¡j dit - gralet op de specifieke aard of inrichting

vän de oplcikllng - nist mogàlijk ie. De (e)ûa) kosbn die worden gewaågd rnoct€n quâ

hoogte tedclijk zijn.
g. lndisn activitelbn en voozþnlngen gpen deel uitinaken van een opÞldlng, vlndt

deelnane daaraan respecüevelijk gebruikmaking daarvan plaaß op vtiiwillige basls" De

kosþn rroor deelname mogpn ínnakening gebnchtworden biJ de ek¡dent.

tþ klachten uit uw inventarisatle zijn aan de befokkcn opleidíngcn voorgelegd.

Ten aanzlen yan da klacht met Hekking bt ALO heet de opleldingsmanager contsct met u

gezocht ten behoeve van een nader€ duiding. Er wordt nigt herkend dat er in strþ met deze

kaderstelling zou z'rjn gehandeld. U lon echter gecn andere informaüe vcrstrskken. Het

vcrmoedeà ls dat het een klacht betrefi oær hct ondcrdçel bcrocpgpraktijh persoonlÛke

profflcring. Studentan moeten daerbij een aantaletudiepunten tuþn ln proþùnokcn. Daarvoor

ls een aanbod ven þetealde en gratis adfuitelten ¡ngÊricht, conform de regels uit wet en

Studenþn¡t¡luut Daarbij was cen sù,¡dent nht lwrcden over hetgoen hlj/ eij goñlgd heeñ (en

bêþâld aån cen od6me partij). Dczc klacht hselt daanil.Ç gecn bctrckking op de tocpassing

van dczc kadcrutclling.

De klacht inzake de lcrannoplaidlng Biologid blijkt utel breüt te zijn.

Dc e¡<curci6 i¡ ondcrdccl van hct ordcnriisprogranrma, abugieveliik b daarin opgenomen dat

de declname äan de ancursþ verpllcfrt ls en dat hieraan kosbn verbonden z[n. Dc opÞiding

heelt hier geen klacfiten of bealarsn over ontvangen.
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r4.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagcn:

HO-Algerneen
woensdag 7 juni2017 11:56

l@avans'nl

Klachten eigen bijdrage studenten

brief mlnister over eigen bijdrage studenten april 2015.pdf; Avans.xlsx

Geacht College,

Eind maart ontving het ministerie van ocw een inventarisatie van het lnterstedelijk Studenten overleg {lso} met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantal inste¡lingen'

onze minister heeft de inspectie verzocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmatige kosten in

rekening brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden.

tn haar brief van 28 april 201.5 (referentie 6456930) maakte de minister ten aanzien van de eigen bljdrage van

studenten onderscheid in drie categorieên. Voor een nadere omschr'rjving van de drie categorieén, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, veruiis ik naar de bijgevoegde brief van de minister'

u¡t de ¡nventarisatie van het tso bl¡jkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekkíng hebben

op gemaakte kosten voor studíereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de m¡n¡ster aan dat kosten voor

studiereizen en excursies behoren tot categorie 2: kosten verbonden aan onderwijsbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basís van vrijwiltigheid mogen worden doorberekend aan studenten' De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een ultzondering hierop geldt voor excursies die niet

veruangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake in exceptionele gevallen, die onder verantwoordelijkheid van het

instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

uw instelling komt ook voor in de inventarisat¡e van het lso met een of enkele klachten over extra kosten biJ een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage zíet u híervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie {L'2'

of 3) deze klacht volgens het oordeel van de inspectie behoort. ook indien wij niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht (aangegeven met 
""n 

.i) hebben wii toch de klacht in het overzicht laten staan, omdat

hieruit mogelijk bl¡jkt dat het voor studenten soms niet helder ¡s wat wel en wat niet tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw instelting de in het overzicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidin6en ãnduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

mag wgrden gevraagd. lk hoop uw reactie voor 20 juni tegemoet te zlen. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mij opnemen via het emailadres

Met vriendelijke groet,

(ôowinsp.nl.

drs.
lnspecteur van het Onderuíis

Inspectie van het Ondevlis
Postbus 2730 / 3500 GS Utrecht
Park Voorn 4 I 3544 AC Utrecht
T: 088" I

E: rfiDownso.rd
W: $¡r¡M,onderwilsinsoectie.d

1
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15.

Collqt vrn ldüur
ïlburg

Inspectþ van het ondcnrijs
drc.
Postbus 2730
35OO GS UTREC}TT

onr kütlll.f¡ 17.0003if65

drtun 8runl20u
ooürrf.ft ftachtltl €lgÉn budrågc'studcntett

0æa*¡drrr:
Ptofañor cobnñì.gtlhln 1l
5Ot7 D îþuO

aontrctpañ¡ooll
bLfûon (088)

r-mrll

Cotla¡gondrntl.¡drt:
to6ut 901rt
a800 nl fi¡dr

¡rvan6.nl

Geachte t,

Naar aanleldlng van uw erna¡l d.d. 7 Junl 2017 berlcht lk u gaarne orlcr de stappen dle het

college van bestr.¡ur vrn Avans Hog¡eschool hccft gCZct met bctrukklng tot ontcflecht 8an

studenten ¡n rekênhE gcbrschtê studlekostgn

Naar aanleldlng vao berlchten ln de pers over onterêcht ln rckening gebraclrte studlckostcn ln

het najaar van zotg en een concrcel lngedlende kladrt van een student hecft het Collcge hct

¡nigâgef genomên om c€n Jurldische toãtslng te laten plaatsvlnden op dc lngedlende klscht'

D¡t,was vervolgens 
""n1"¡¿ing 

om een bredJlnr¡entarlsatþ ult.tc vocren van alle aanvullende

str¡àletosten bi¡ ds academlcs van dc hogcschool. Hct resuluat van deie lnventa¡sage wa5

een totealov¿rzlctrt van dc cxtra studlekostcn b[ rlle opleldingen' Al deze kosten z[n

Jurldlsch gatoctst op redrtmatlgheld. Hlcrb{ ls çbrulk gcmaa.K.vf! dc categorlcën cn

ir¡terla zpals opgenornen tn de-b¡ef van de minister van 28 april 2015.

Het college heefr op basts van deze toetslng geconslateerd dat in een aantal gevallen cr

inderdaad sprake was van onterecht kosten'voor de student en heeft voor deze gevallen ecn

lerugbetallngsregellng ¡etroffen.

op basls van de door u aangeÞverde lnformatlc waarbiJ dc klachteng.g!', 
10.1i1n,

künncn w[ nlet ¡eoorã"r.nãiãc gcnoc*¿e klachten van lndlvlducle-studentcn aþehandcld

z[n. wel kan lk u møeJc¡en dat óaar sprake $rr3 vân vcrpllchtc cxcr¡rsics of studlcrclzen èn

gãin got¡. altêrnâHcf wes aangebodcn, onzc concluslc was dat er ln dczc gevallen sprake

was vãn ontercchtt stuåüfioiici O.gfbU--b¡¡¡!¿ûde-{etroffen terughefallnecmgellng'

Onzc concluslc ls dan ook dat Avans Hogcschool nuEgllD-Lanvultende stappen zal zetten naar

aanlcldlng van dc door u gcmclde klachten.

lclloon (0t8) t25 7500
wr¡lnl



oil kür.irrl U.000365
daum Elunl 2017

tehr 2vtn2 ol

overlEengishctgevolgvendodoor,hetcoll.f.g{ryrÞlma¡trcgchd¡td€'.þrûh€ló

dât nleuwc voome'êns op dt gãbled vooraf tcr tocblng wordcn voorgelegd'

tlocht u naar aanlcldlng van deze brief nog vragc,n hcbbcn, dan ho¡çn wU dat $râa!;

l'fct vrlcndcl¡rkc grcet,

Secrut¡rfs Coilega van Bæt7tur

9t't
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondcnrvrrp:
Eijlagcn:

HO-Algemeen

@cHE,NL)
woensdag 7 juni 2017 12:01

Klachten eigen bijdrage studenten

brief minister over eigen bijdrage studenten april 2015'pdf; CHExlsx

Geacht College,

Find maart ontving het ministerie van OCW een inventarisatie van het lnterstedelijk Studenten Overleg (l5O) met

betrekking tot klachten van studenten over verplichte bijdragen naast het collegegeld van een aantâl ¡nstell¡ngen'

Onze minister heeft de inspectie verzocht bij de instellingen na te gaan of zij oneigenlijke of onrechtmetige kosten ín

rekening brengen bij de student, en zo nodig handhavend op te treden.

tn haar brief van 28 april 2015 (referentie 6456930) maakte de minister ten aanzíen van de eigen bijdrage van

studenten onderscheid in drie categorieën. Voor een nadere omschrijving van de drie categorieën, voorbeelden

daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop, verwijs ik naar de bijgevoegde brief van de miníster.

uit de inventarisatie van het tso blíjkt dat de meeste klachten van studenten over extra kosten betrekking hebben

op gemaakte kosten voor studiereizen en excursies. ln de genoemde brief geeft de minister aan dat kosten voor

studíereizen en excursies behoren tot categoríe 2: kosten verbonden aan onderwi.isbenodigdheden en bepaalde

onderwijsvoorzieningen die uitsluitend op basis van vrijwilligheid mogen worden doorberekend aan studenten. De

student moet kunnen kiezen voor een kosteloos alternatief. Een uitzondering hierop geldt voor excursies die niet

vervangbaar zijn. Daarvan is slechts sprake in exceptionele gevallen, die onder verentwoordelijkheid van het

instellingsbestuur in overleg met de medezeggenschap zijn bepaald.

Uw lnstelling komt ook voor in de inventarisatie van het l5O met een of enkele klachten over extra kosten bil een of

meerdere opleidingen. ln de bijlage ¿iet u hiervan een overzicht, waarin ook is aangegeven tot welke categorie {1,2,

of 3) deze klacht volgens het oordeelvan de inspectie behoort. Ook indien wii niet de indruk hebben dat het gaat

om een terechte klacht {aangegeven met een L') hebben wij toch de klacht in het overzicht laten staan, omdat

hieruit mogeliJk blijkt dat het voor studenten sorns niet helder is wat wel en wat n¡et tot extra kosten gerekend kan

worden.

Graag verneem ik van u op welke wijze uw ¡nste¡ling de in het ovenicht vermelde klachten in behandeling neemt en

voor de studenten van de betreffende opleidingen onduidelijkheden wegneemt over wanneer een eigen bijdrage

mag worden gevraagd. lk hoop uw reactie voor 20 juni tegemoet te zien. Voor eventuele vragen kunt u contact met

mij opnemen via het emailadres @owinso.nl'

Met vriendelijke groet,

drs.
lnspecteur van het Ondenarijs

lnapectie van het Onderuiis
Postbus 2f30 I 3500 GS Utrecht
Park Voom 4 i 3å44 AC Utrocht
T: 088
E: t@owinso.nl
w: us¡¿s¡d3¡4!is¡!Elgç$!sd

I
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¡o¡t¡ort
FoÉtbut 8o
6710 80 rdÊ

Ir¡o¡f¡ü6
Oudel(clluæg100

fo3r8.69é300
¡0t18.69639ó
. fnto{pch!,nl67rt rs Ed€

Colle¡r vln Sertuur

lnspectie mn het Onderwijs
Drs. !

Posth¡s 2730
35OOGS UTRECHT On¡ kerm¡rk

17.033

tlr.lcnnrrk
lrw mall vrn 7 junl2017

Contr@rr¡oon
l¡lr.

Per e-mall: r@owlnso.nt

Drtum

Ede,19juni2017

t Betreft Eigen blJdrage studenten

Geachtc hccr/mevrouw ,,

De CHE volgt de ontwlkketlng van het beleid m.b.t. de eigen bijdragen van studenten in het hqer
ondenvljs rúuwkeurig. Oe wI¡øginçn ln het beteid wordèn gevolgd en doorgevoerd. Er woidt
naunkeurlg çspecificeerd waar bllkomende kosten voor worden gerekend en ook ls cr beleid
m.b.t. atternatierre excursies, vervangende opdrachten en financiëte ondersteuning. Eovendlen
heeft de medeze¡ryþp¡raad en hebben de deelraden instemmirqsrecht op de begroting.

Het ls jammer dat er toch ktachten blnnen zijn gekomen bij de inspectíe. Wij vermoeden dat de
communlcatle blnnen de opteídingen nog niet attljd voldoende hetder ls, dat studenten de
aangereikte fnformatle niet attfd votdoende bestuderen, of dat de klacht inmiddets ls
afgehandeld
ln voorbereidlng op let komende studieJaar ls hler veel aandacht voor. Door de afdeling
Financiën en de hogesch:oofurlst worden gesprekken gevoerd met dq opleidlngen dle bljkomende
kosten witlen rekenen. De gorraagde blJkomende kosten wordt besproken aan de hand van het
beteld van OCW. De brlef van de mlnlster van 28 aprlt 2015 bledt dâår mooie handr¡atten voor.
Daarnaast zal er dlt,aar extra aandacht zljn voor de manler.waarop hlerover met studenten
wordt gecommunlceerd. De wüze waarop blnnen de CHE met dlt punt wordt omgegaan, wordt
nauwlettend gevolgd door de studenten ult de Hogeschootraad en het College van Eestuur zlet
deze studenten dan ook als ktankbord en een belaiãñife-ffi-n van informatie m.b.t. het
studentenpenpcctlef.

Wanneer er ktachten binnenkomen wprdt er gezorgd voor een ,ulste behandeling van de klacht. ln
sommige gcmlten lefdt dat crtoe dat studenten hun geld tèrug kriigen, soms ls dc adttergrond
van de ktacht vooral dc vraag over het beleld. ttet klacbtenlqkEt hot¡dt dc afhandeting van
ktadrten ín de gatcn. De eenduldlgc facftltelt, het klachtentoket, staat onder tcldlng van hct
Hoofd van het Büreau Str¡dentzaken.

Str.denten kunnen daarnaast met vragen ook terecht b$ het managernent van hun gpleidintof biJ

de medçZEgtçnsdtapsraad. Studenten maken ook Sebrulk van dle mogetiihÛreden. 
-

We hebben nãnaÈ gedaan naar de klachten die de ínspectie in de excelsåeet heeft opgenomen.
Onrdat er ge€n namen van studentcn zljn opgenomen, ls het lastlg te zeggen of deze klachten al
dan nlet in behandetÍng ittn (ger¡/eest). De betrokken opletdlngen hebben barestfgd dat:lJ
klacbten van str¡denten hieromtrent attüd in behandeting nemen en dat er in het afgelçen jaar
enkele klachten van studenten ziin geweesl-fÞze hebben çteid tot h€t geven van lnformatþ,

CHÊ, overtulgend anders {



terußbetaling van de desbetreffende kosten ofwel het deetnemen van de student aan een

rltcrnatlef progrämma.

d{bjcremsrentJ(.n@
beiekent dat wiJ er het komendà jaar op zutten letten dat er voldoende helder wordt
gecommunlceerð over de bijkomende kosten en de mogetiikheden dle de studenten hebben.

Hoewel wii oog hebben voor de wens van de studenten de b{komende kosten voor de opleiding

laag te trot¡der\ beseffen we ook dai studenten op zoek zlJn naar kwatltatlef hoogwaardig

onOenriis. De CHE wit goed en ultdagend ondenriJs aanbieden, waaròli de student al vrocg in

contact komt mct het u¡crkvcld en buiten de poortcn van ülze hogeschoot indrukkcn en

ervarlrgen opdoet. Daar hoort biJ dat studenten in het vetd gaan klJkcn, buitenland-re'lzen
makenfetc. en worden er bij atte opteidingen at dan niet verpllchte o<cursles, werkbezoeken,
midwei<en en studiereizen géorganiieerd. W¡ stuiten ons aan bii wat het ISO ook verwoordde in
het Zwartboekt:
.Zo zlfn er ondawiisactMtcltcn dlc wetislaar flnanclec{ extn bctasicnd zln voor d-e

deetnðmende student maar die tevens Voor een Kwatltatieve verbeterlng zorggn van het
ondenrijsprogramma, dle nlet door ccn 'ko6teloos' altcrnaíef kan worden vervangcn. Wanneer

lnstettingen niet tangär ortra kosten in rekenlng mogen brengen kan dlt tot negätieve gevolçn
voor de student en voor de kwatltelt van de opteiding [elden"'

WIJ vcrtrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

lrtet vriendctf kc groet,

Drs.

Lld Cotlege van Bestuur

I htroy'/uü¡rrlqo.nllwebçltc/wo.côntont/unlo¡ds/201¿lo3lzwaftbod(-enrr-kôsen.naast collo{e¡eld'odf. p. L


