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Stevige kritiek op de concept-regeling 

“Andere bijdragen van studenten in het hoger onderwijs” 
 

1. Er is een ministeriële regeling in de maak, waarmee aan de besturen van universiteiten en 

hogescholen het recht wordt gegeven een eigen bijdrage in rekening te brengen aan aspirant-

studenten (deelname aan toelatingsprocedures) en aan studenten die in het kader van hun 

opleiding willen deelnemen aan bepaalde onderwijsvoorzieningen (sommige practica, onder-

wijsexcursies en workshops). In principe hebben studenten, in geval van beprijsde onderwijs-

voorzieningen, recht op een kosteloos alternatief. Maar het is denkbaar dat er soms geen koste-

loos alternatief leverbaar is. Als de hoogte van de eigen bijdrage voor iemand een onoverko-

melijk obstakel is, moet het instellingsbestuur financieel bijspringen. 

 

2. Bij het opstellen van de concept-regeling waren betrokken:
1
 

(a) vanuit het ministerie OCW: de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S) en 

de directie Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ); en 

(b) als belanghebbende veldpartijen: de instellingskoepels (VSNU en VH) en de studenten- 

koepels (ISO en LSVb) 

 

3. Tot dinsdag 8 juni kon iedereen in het kader van een internetconsultatie op de concept-

regeling reageren.
2
 Tot nu toe zijn er slechts zeven reacties binnengekomen. De meeste reacties 

komen er op neer, dat er niets geregeld is om de belangen van studenten te beschermen en om te 

voorkomen dat deze regeling tot ongebreidelde verhoging van de studiekosten leidt. 

De vier belanghebbende veldpartijen (zie 2.b) hebben niet gereageerd. Zij hebben kennelijk 

afgesproken niet meer met een eigen inbreng aan de internetconsultatie deel te nemen.  

 

4. Het is de bedoeling dat de ministeriële regeling op korte termijn (per 1 september 2021) in 

werking treedt. Gezien de zomervakanties is dat nogal krap: het is de vraag hoeveel tijd en 

energie de opstellers beschikbaar hebben om hun teksten aan te passen naar aanleiding van de 

uitkomsten van de internetconsultatie. 

 

5. We geven hieronder een samenvatting van de ingebrachte reacties.
3
 We richten ons daarbij 

vooral op de eigen bijdrage om aan onderwijsvoorzieningen te mogen deelnemen. 

Onze samenvatting is parafraserend, dus gelieve hieruit niet met aanhalingstekens te citeren! 

12 Mei: De kosten die voor de deelname aan onderwijsvoorzieningen in rekening worden 

gebracht (en de kosteloze alternatieven) dienen wettelijk geborgd te worden (al of niet via de 

OER) en ze moeten voor instemming langs de Opleidingscommissie worden geleid. 

17 Mei: Wat ontbreekt zijn criteria om te bepalen of een onderwijsvoorziening beprijsd mag 

worden. Men geeft nu slechts een paar voorbeelden. Maak een witte en een zwarte lijst: wat 

mag wel en wat mag niet beprijsd? Of maximeer het totaal van de eigen bijdragen die je in de 

loop van de opleiding kwijt bent. En geef eerlijke voorlichting aan aspirant-studenten, zodat ze 

daarmee rekening kunnen houden in hun studiekeuze. 

2 Juni: Maak duidelijk onder welke voorwaarden een onderwijsvoorziening beprijsd mag 

worden. Het is gewenst dat de Regeling recht doet aan de twee voorwaarden die de wetgever 

uitdrukkelijk genoemd heeft: het gaat om de kosten die niet redelijkerwijs ten laste van het 

instellingsbestuur mogen worden gebracht (zoals de reis- en verblijfkosten van studenten en de 

kosten van hun maaltijden en consumpties) en die voortvloeien uit de bijzondere aard van de 

opleiding.
4
 Ook dient de Regeling te garanderen dat bij de doorberekening van de kosten alleen 
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  Zie de IAK-gegevens onderaan de webpagina van de internetconsultatie. 

2
  https://www.internetconsultatie.nl/eigenbijdragestudenten 

3
  https://www.internetconsultatie.nl/eigenbijdragestudenten/reacties 

4
 Zie de artikelsgewijze Memorie van Toelichting bij het (krachtens de Variawet gewijzigde) artikel 7.50 

van de hogeronderwijswet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35582-3.html 

https://www.internetconsultatie.nl/eigenbijdragestudenten
https://www.internetconsultatie.nl/eigenbijdragestudenten/reacties
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35582-3.html
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die boekhoudkundige kostensoorten worden meegenomen die in redelijkheid daarvoor in 

aanmerking komen. Soms kan men zelfs met de marginale kosten volstaan. En bij het aanwijzen 

van een kosteloos alternatief dient men zich te beperken tot gelijkwaardige alternatieven, dus 

waarmee dezelfde leerdoelen kunnen worden behaald. 

14 Mei: Ik ben bang dat het kosteloze alternatief misbruikt zal worden om studenten toch te 

verplichten om de betaalde versie te accepteren. Hoe en door wie wordt vastgesteld dat een 

literatuuronderzoek een gelijkwaardig alternatief voor het veldwerk is of (omgekeerd) dat er 

géén gelijkwaardig alternatief voor het veldwerk geboden kan worden? Verder moet wettelijk 

geborgd worden dat studenten tijdig (voorafgaand aan het studiejaar) te weten komen welke 

eigen bijdragen hun boven het hoofd hangen. 

25 Mei (pag.12):
5
 Het is onbegonnen werk om via een ministeriële Regeling sluitend vaste te 

leggen welke onderwijsvoorzieningen beprijsd mogen worden. Het gaat om onderwijseenheden 

die een bijzondere context behoeven die duidelijk afwijkt van de reguliere onderwijsactiviteiten 

binnen een opleiding en die niet kosteloos kunnen worden aangeboden. Per opleiding moet door 

een evenwichtig samengesteld panel worden vastgesteld welke onderwijseenheden tot die ver-

zameling behoren, en voor welke onderwijseenheden binnen die verzameling al dan niet een 

kosteloos alternatief kan worden aangeboden. Zorg ook voor duidelijke voorlichting aan 

aspirant-studenten en natuurlijk ook aan studenten, voorafgaand aan elk studiejaar. En zorg 

(ongeacht of er een kosteloos alternatief wordt geboden) voor een financieel vangnet voor de 

studenten die de beprijsde eenheden niet kunnen betalen. 

4 Juni: Men hoeft geen gelijkwaardig kosteloos alternatief voor een beprijsde onderwijs-

voorziening aan te wijzen als de deelname aan die voorziening niet verplicht is om de beoogde 

studiepunten te kunnen behalen, want in dat geval kan de student zelf kiezen of hij wel of niet 

wil deelnemen aan die onderwijsvoorziening. 

Nogmaals 4 juni: Bij het doorberekenen van kosten ad artikel 2 (lid 1.d) dient ook de genees-

kundige verklaring voor aspirant-studenten van de hbo-opleiding tot Maritiem Officier te 

worden genoemd. 
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  Deze reactie komt van de Leido Academy: het onafhankelijke Nederlandse platform voor organisaties, 

netwerken, instellingen, experts… die zich richten op het vormgeven van het LevenLang Leren, vooral 

in de kolom van het beroepsonderwijs (mbo-3/4 of havo      > hbo-ad of hbo-bachelor). 


