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Kosten buiten collegegeld
Geachte decaan, beste Karen,

Hierbij wijst de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (FNWI) u erop dat het onwettig is studenten te verplichten kosten te maken buiten het wettelijk
verplichte collegegeld.

Op grond van artikel 7.50 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kan de
inschrijving voor een opleiding niet afhankelijk worden gesteld van andere geldelijke bijdragen dan het
collegegeld. In 1994 heeft voormalig minister Ritzen helderheid verschaft wat betreft bijdragen anders dan het
collegegeld. In 2008 heeft minister Plasterk in zijn beantwoording van destijds gestelde Kamervragen
nogmaals aangegeven dat de inschrijving en het volgen van onderwijs niet afhankelijk mag worden gesteld van
een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. Dit betekent dat van studenten geen extra financiële
bijdrage mag worden gevraagd om studiepunten te behalen. Daarnaast vindt de FSR het ook zeer onwenselijk
dat deze kosten van studenten worden gevraagd.
Op de FNWI maken studenten momenteel bij de meeste studies kosten, buiten de bijdrage van het collegegeld.
De FSR is van mening dat deze kosten niet aan studenten zouden mogen worden doorberekend, omdat het
collegegeld afdoende zou moeten zijn om een studie te kunnen doorlopen. Ondanks dat de FSR inziet dat het
organiseren van sommige activiteiten erg kan drukken op de financiële middelen van de faculteit, blijven deze
kosten onwettig.

De FSR vindt dat excursies en veldwerk van grote meerwaarde zijn voor bepaalde opleidingen. Bij bijvoorbeeld
een opleiding als Biologie zijn dergelijke excursies en veldwerk noodzakelijk voor het opdoen van
onderzoeksvaardigheden en daarom cruciaal voor de opleiding. Veldwerk is bij de opleiding Biologie net zo
belangrijk als bijvoorbeeld practica bij de opleiding Scheikunde. Hier bestaat echter een inconsistentie:
practica bij Scheikunde, die ook sterk in de kosten kunnen lopen, worden volledig bekostigd door de faculteit.
Bij veldwerk en excursies wordt er echter meestal wel een eigen bijdrage van de student gevraagd. De FSR
vindt dat deze kosten niet verplicht mogen worden gesteld aan de student, omdat er geen kosteloos alternatief
bestaat dat veldwerk kan vervangen, terwijl het wel een vereiste is om de eindkwalificaties van bepaalde
opleidingen te behalen.

Studenten moeten echter vaak ook extra kosten maken die niet direct nodig zijn voor het behalen van de
eindtermen. Deze zijn tevens onwettig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om vakken te toetsen door
middel van een computerprogramma waarvoor de student een betaalde licentie moet aanschaffen, zoals
momenteel bijvoorbeeld bij de bachelor Natuur- en Sterrenkunde gebeurt met het programma Mastering
Physics. Daarnaast zijn er ook gevallen bekend dat er punten in mindering worden gebracht, als

studiemateriaal niet aangeschaft wordt, zoals bijvoorbeeld het logboek voor de practica van verschillende
bacheloropleidingen het geval is. Ook dit is onwettig en niet onoverkomelijk.

Dit geldt tevens voor de laptops die voor sommige studies verplicht moeten worden aangeschaft. De wet stelt
dat het collegegeld afdoende moet zijn om een studie te doorlopen. De aanschaf van een laptop verplichten,
omdat opdrachten of zelfs hele vakken anders niet behaald zouden kunnen worden, is dan ook in strijd met
artikel 7.50 van de WHW. Dit wordt nogmaals benadrukt in de toelichting op de wet. De FSR ziet het nut in van
het gebruik van laptops of desktops voor onderwijsactiviteiten zoals computerpractica, maar het is de taak van
de faculteit om de hiervoor benodigde computerfaciliteiten aan te bieden. Er mag dus hooguit bij studenten
worden aangedrongen op het aanschaffen van een laptop maar indien zij dit niet willen of kunnen, moeten zij
te allen tijde een alternatieve mogelijkheid aangeboden krijgen vanuit de universiteit. Laptops kosten veel geld
en het is daarom naast onwettig ook onwenselijk om studenten te verplichten om een laptop aan te schaffen.
Voor overige kosten zoals bijvoorbeeld de aanschaf van studieboeken, acht de FSR het noodzakelijk dat
studenten tijdig geattendeerd worden op de te maken kosten, zodat hierop geanticipeerd kan worden. Ook
dienen de studenten er op geattendeerd te worden dat deze kosten vrijwillig zijn. De raad ziet graag dat er een
datum van informeren wordt vastgesteld waardoor studenten consequent op tijd van deze kosten op de
hoogte worden gesteld. De FSR zou graag zien dat een indicatie van alle kosten (boeken, excursies, et cetera)
aan het begin van de studie bekend is en aan alle studenten kenbaar wordt gemaakt.

Hoewel de FSR zich bewust is van de druk die het bekostigen van veldwerk kan leggen op de financiële
begroting van de faculteit wil hij toch benadrukken dat de hoogte van dergelijke kosten nimmer een argument
mag zijn om deze af te wentelen op de student. De FSR ziet graag dat het DT een oplossing zoekt om deze
onwettige kosten weg te nemen. Zeker kosten die niet direct gerelateerd zijn aan het behalen van de
eindtermen zijn vaak te voorkomen. De FSR verwacht dat ook hierin stappen ondernomen zullen worden. De
aanschaf van laptops zou niet verplicht moeten zijn en er zou hier te alle tijden een alternatief op geboden
moeten worden. Ten slotte zouden de studenten voor aanvang van hun studie op de hoogte gesteld moeten
worden van alle kosten die de studenten verwacht worden te maken. Op deze manier kunnen studenten
anticiperen op de kosten die ze zullen moeten maken.
Graag hoort de FSR welke stappen er ondernomen zullen worden.
Met vriendelijke groet,
Emma Boumans
Voorzitter FSR FNWI
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