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Verzoek advies over het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven

Geachte voorzitter,
Het College heeft conform het advies van de Werkgroep Instellingscollegegeld, d.d. 23 juni 2015,
het beleid omtrent de gehanteerde methodiek instellingscollegegeld na twee jaar laten evalueren.
De daartoe ingestelde evaluatiecommissie (met vertegenwoordigers van de Centrale Studentenraad
in de personen van Bram Jaarsma en Kjeld Oostra) heeft onderzocht of de gehanteerde methodiek
instellingscollegegeld passend is voor het doel en of de uitvoering voldoende functioneel en efficiënt
is. De evaluatiecommissie formuleert op basis van de uitkomsten van de evaluatie tien aanbevelingen
aan het College van Bestuur. In aanvulling op de tien aanbevelingen voortvloeiend uit de evaluatie,
formuleert de evaluatiecommissie twee aanbevelingen ten aanzien van het proces. De aanbevelingen
van de evaluatiecommissie zijn te vinden in het evaluatierapport, waarvan ook een samenvatting is
aangehecht.
De evaluatiecommissie heeft daarnaast een herzien beleidsdocument ten aanzien van de methodiek
instellingscollegegeld bijgevoegd. Het beleidsdocument dient ter vervanging van het eindadvies van
de werkgroep Instellingscollegegeld uit 2015 en kan worden ingezet ter ondersteuning bij de
beantwoording van vragen van belanghebbenden (studenten, pers, ministerie, onderwijsinspectie).
De aanbevelingen van de evaluatiecommissie zijn verwerkt in dit beleidsdocument.
Het College vraagt u om uw advies over het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
Bijlagen:
-

Evaluatierapport evaluatiecommissie instellingscollegegeld
Samenvatting advies evaluatiecommissie methodiek instellingscollegegeld
Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven

Evaluatierapport Methodiek Instellingscollegegeld
Datum

8 maart 2018

1

1.1 Inleiding
Ingevolge artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is
een student die niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 7.45a WHW het
Instellingscollegegeld (ICG) verschuldigd. Tevens is in 7.46 WHW bepaald dat de ICG-tarieven door
het instellingsbestuur worden vastgesteld. De studenten die niet voldoen aan de vereisten vermeld in
7.45a WHW kunnen in hoofdlijnen ingedeeld worden in twee categorieën: Studenten die een tweede
bachelor of tweede master volgen en niet-EER studenten.
In 2015 heeft het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam een werkgroep ingesteld
die meerjarenbeleid ten aanzien van de ICG-tarieven heeft opgesteld (zie bijlage 1). De werkgroep
ICG stond onder voorzitterschap van decaan a.i. FMG. Verder hadden in deze werkgroep zitting: de
decaan FEB, FP&C, CSR, JZ, AcZ en CSA.
Conform het advies van de werkgroep is de methodiek door het College vastgesteld. De vastgestelde
uitgangspunten voor de methodiek van het bepalen van het ICG zijn als volgt:
1. De collegegeldtarieven (zowel de standaard tarieven als afwijkende tarieven) moeten
minimaal kostendekkend zijn.
2. Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage bestaande uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van het
betreffende studiejaar.
3. Tevens is gedifferentieerd naar tarieven laag, hoog en top conform de methodiek van de
rijksbijdrage, alsmede worden verschillende tarieven gehanteerd voor de 1, 2 of 3 jarige
masters.
4. Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd,
omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten
worden gemaakt.
5. De tarieven worden geïndexeerd, overeenkomstig de indexering die voor het wettelijk
collegegeld van toepassing is en door de Rijksoverheid wordt bepaald.
6. Faculteiten krijgen de mogelijkheid om jaarlijks een beargumenteerd verzoek om af te wijken
van deze standaardmethodiek in te dienen bij het College. Jaarlijks komt er een commissie
bijeen die het College adviseert ten aanzien van deze voorstellen. In dit rapport wordt dit ook
wel de verzoekenprocedure genoemd.
7. Voor de joint degrees, joint-programmes en voor opleidingen waarvoor de minister in het
kader van artikel 6.7 WHW (kleinschalig en intensief) toestemming heeft gegeven voor
specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld, worden ook verzoeken met betrekking tot
vaststellen van het (instellings)collegegeld rechtstreeks aan het College gedaan. Deze
voorstellen worden niet behandeld door de in het vorige punt genoemde commissie.
De methode is de afgelopen twee jaar gehanteerd en heeft geleid tot het vaststellen van de tarieven
ICG voor drie academische jaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.
Het College heeft op advies van de Werkgroep Instellingscollegegeld tevens besloten is om het beleid
na twee jaar te evalueren en beleid voor de toekomst vast te stellen. Daartoe is er een
evaluatiecommissie ingesteld, waarvan de samenstelling is terug te vinden in bijlage 6. Hierbij moet
vermeld worden dat de evaluatiecommissie kent veel overlap met de Commissie
Instellingscollegegeld. Met deze evaluatie beoogt de evaluatiecommissie in het eerste deel van deze
opdracht te voorzien. Bovengenoemde uitgangspunten van de methodiek instellingscollegegeld
komen in de evaluatie allemaal aan bod.
In dit verslag wordt gerefereerd aan verschillende commissies. Voor de duidelijkheid zetten we ze
hier onder elkaar:
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•
•
•

Werkgroep (Instellingscollegegeld): de werkgroep die het College in 2015 heeft geadviseerd
over meerjarenbeleid ten aanzien van Instellingscollegegeld.
Commissie (Instellingscollegegeld): de commissie die jaarlijks bijeen komt om het College te
adviseren ten aanzien van de verzoeken tot afwijking van de standaard collegegeldtarieven.
Evaluatiecommissie (Instellingscollegegeld): de commissie die deze evaluatie uitvoert.

1.2 Taakstelling en werkwijze commissie
De methodiek instellingscollegeld heeft tot doel: het weloverwogen vaststellen van de ICG-tarieven
voor de UvA, waarbij de tarieven minimaal kostendekkend zijn. De evaluatiecommissie heeft
onderzocht of de gehanteerde methodiek instellingscollegegeld passend is voor het doel en of de
uitvoering voldoende functioneel en efficiënt is.
Om tot een advies te komen is de evaluatiecommissie tussen 18 december 2017 en 24 januari drie
keer bijeengekomen. Vervolgens heeft de commissie dit evaluatierapport in twee schriftelijke rondes
van commentaar voorzien.
De evaluatiecommissie heeft de volgende acties ondernomen om tot een compleet beeld te komen:
-

-
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De ervaringen van faculteiten, staf en diensten met de huidige methodiek zijn schriftelijk
geïnventariseerd.
Kwantitatieve analyse: de aantallen ICG-wijzigingsverzoeken zijn geïnventariseerd en
besproken.
Kwalitatieve analyse: de notulen van de commissie instellingscollegegeld zijn geanalyseerd
en belangrijke discussies zijn door de evaluatiecommissie opnieuw geanalyseerd en
besproken.
Er zijn analyses uitgevoerd naar de ontwikkeling van de rijksbijdrage in de periode
2015/heden.
Er is een analyse gemaakt van contextfactoren die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn op
de methodiek.
Er is gekeken naar het gebruik van de regelingen vastgelegd in het inschrijvingsbesluit.

2.1 Opbouw tarieven
(uitgangspunten 1 en 2)
Teneinde te beoordelen of de gehanteerde methodiek instellingscollegegeld passend is voor het doel,
acht de evaluatiecommissie het allereerst nuttig de door de werkgroep Instellingscollegegeld gekozen
methodiek voor het bepalen van het ICG-tarief samen te vatten.
Uitgangspunt van deze methodiek is dat de collegegeldtarieven in principe minimaal kostendekkend
moeten zijn. De kosten van een opleiding zouden de basis moeten zijn voor het bepalen van het
instellingscollegegeldtarief voor een opleiding. Omdat in de centrale administratie de kosten niet per
eenheid van een opleiding worden vastgelegd, is gekozen voor het beste alternatief dat in aanmerking
komt voor de berekening van het instellingscollegegeld.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om de gemiste opbrengsten te hanteren als basis voor het bepalen
van het instellingscollegegeldtarief. De UvA ontvangt voor studenten die voldoen aan de voorwaarden
zoals vermeld in artikel 7.45a WHW een rijksbijdrage en wettelijk collegegeld. Voor studenten
waarvoor geen bekostiging geldt mist de UvA de opbrengsten. In de berekening van het standaard
tarief voor ICG studenten is de werkgroep in 2015 dan ook uitgegaan van de gemiste rijksbijdrage
2015 bestaand uit een onderwijs- en onderzoeksdeel, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van
het betreffende studiejaar.
De afgelopen jaren hebben zich geen wijzigingen in de centrale administratie voorgedaan die het
mogelijk zouden maken om de kosten per eenheid van een opleiding vast te leggen. De
evaluatiecommissie heeft, ook bij door haar ingewonnen ervaringen van de faculteiten (zie bijlage 2),
geen gronden gevonden die zouden nopen tot een keuze voor een andere methodiek dan degene die
hiervoor is beschreven.
Aanbeveling 1
De evaluatiecommissie adviseert de wijze van totstandkoming van de standaard ICG-tarieven op
basis van de gemiste rijksbijdrage te handhaven.
2.2 Ontwikkeling totale rijksbijdrage
(uitgangspunten 3 en 5)
In de rijksbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen bachelor- en masteropleidingen en tussen ‘laag’,
‘hoog’ en ‘top’ bekostiging. Aan deze categorieën is een factor 1,0, respectievelijk 1,5 en 3,0
gekoppeld. Toepassing van deze onderverdeling en dit onderscheid op de UvA opleidingen leidt tot de
volgende acht standaard tarieven:
 Bacheloropleidingen
(1) laag, (2) hoog en (3) top bekostigd
 1-jarige masteropleidingen
(4) laag en (5) hoog bekostigd
 2-jarige masteropleidingen
(6) laag en (7) hoog bekostigd
 3-jarige masteropleidingen
(8) top bekostigd
De UvA betrekt in de berekening van de standaard tarieven alleen het variabele deel van de
onderwijs- en onderzoeksbekostiging. De UvA ontvangt daarnaast een vaste voet (zowel onderwijs
als onderzoek).
Het variabel deel van de onderwijsbekostiging bestaat uit het aantal bekostigde prestaties
vermenigvuldigd met de prijs per bekostigde prestaties. Een groei van het aantal door OCW
bekostigde studenten leidt tot meer te bekostigen prestaties. Aan de onderwijskant beïnvloedt deze
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groei (of krimp) de prijs per prestatie niet substantieel. Het totaal beschikbare onderwijsbudget wordt
voor een belangrijk deel aangevuld 1.
Voor de onderzoeksbekostiging geldt dit niet. Het totaal beschikbare bedrag wordt niet aangevuld
voor de groei, waardoor de prijs per bekostigde onderzoeksprestatie is afgenomen 2.
De rijksbijdrage in de standaard ICG-tarieven is bepaald op basis van de concept rijksbijdrage 2015
en voor de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 niet aangepast. In bijlage 3 is de ontwikkeling
van de prijzen van het variabele onderwijs- en onderzoeksdeel over de jaren 2015, 2016 en 2017
zichtbaar. Indien bij de berekening van de ICG-tarieven jaarlijks een actualisatie naar de meest recent
definitieve rijksbijdrage had plaatsgevonden, zouden de tarieven licht hoger zijn uitgekomen. Wel
blijkt uit een analyse van het Rathenau instituut (september 2017) dat de overheidsfinanciering
(bedoeld voor EER studenten) steeds verder uit de pas loopt met de onderwijsprestaties. In deze
analyse is uitgegaan van het totaal aan rijksbijdrage, welke inderdaad daalt in relatie tot het aantal
studenten. Tot nu toe zien we deze trend niet terug bij de toepassing van de methodiek, toch acht de
evaluatiecommissie het verstandig om regelmatig te bezien of de rijksbijdrage niet uit de pas gaat
lopen met de onderwijsprestaties.
Aanbeveling 2
De evaluatiecommissie adviseert de ICG-tarieven jaarlijks te actualiseren op basis van de meest
recente definitieve rijksbijdrage (dit betekent concreet dat de definitieve rijksbijdrage 2017 het
uitgangspunt wordt voor berekening van de tarieven van 2019-2020).
Aanbeveling 3
De evaluatiecommissie adviseert de commissie Instellingscollegegeld de ontwikkeling van de
rijksbijdrage in relatie tot het totaal aantal studenten jaarlijks te bezien. Het College kan om een
vervroegde evaluatie van de methodiek vragen indien de rijksbijdrage uit de pas loopt met de
onderwijsprestaties.
2.3 Gevolgen ICG-tarieven voor studenteninstroom.
In aanvulling op de gehanteerde methodiek, heeft de commissie zich ook gebogen over de vraag
welke effecten de vastgestelde ICG-tarieven hebben op de studenteninstroom. Uit de data betreffende
de aantallen studenten (niet-EER en tweede studie) die in de afgelopen drie academische jaren (20152016, 2016-2017 en 2017-2018) het instellingscollegegeld verschuldigd waren, blijkt dat er vooral in
de groep niet-EER studenten sprake is van een forse toename van het aantal studenten. Het betreft een
stijging van 839 niet-EER studenten in 2015-2016 naar 1825 niet-EER studenten in 2017-2018. Deze
toename hangt vooral samen met de uitbreiding van het aantal Engelstalige opleidingen in de
bachelorfase. Gelet op de substantiële groei van het aantal niet-EER studenten dat het instellingstarief
verschuldigd is, concludeert de evaluatiecommissie dat de hogere ICG-tarieven die sinds 2016-2017
door enkele faculteiten gehanteerd worden, geen obstakel lijken te vormen voor deze groep studenten
om voor een studie aan de UvA te kiezen. Het aantal tweede studie studenten blijft in deze periode
stabiel, dus ook voor deze groep lijken de ICG tarieven geen belemmering te vormen om voor een
studie aan de UvA te kiezen.

1

Over de afgelopen jaren is de prijs per onderwijsprestatie zelfs iets toegenomen doordat sprake is van een
loon/prijs compensatie, welke doorwerkt in de prijs per bekostigde prestatie.
2
Deze afname wordt enigszins gedempt door de toevoeging van loon/prijs compensatie.
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De evaluatiecommissie heeft kennisgenomen van de meest recente uitkomsten van de International
Student Barometer (survey gehouden in het najaar van 2017, onder alle internationale studenten
ingeschreven aan de UvA, response rate 39%) . Hieruit is onder meer gebleken dat de volgende vier
factoren de grootste invloed hebben gehad op de studiekeuze van internationale studenten aan de
UvA: 1) reputation of the institution; 2) specific course content; 3) location, en 4) cost of study. Dit
betekent dat voor veel internationale studenten de collegegeldtarieven geen belemmering hebben
gevormd om voor een opleiding aan de UvA te kiezen.
De evaluatiecommissie merkt wel op dat uit dezelfde survey ook blijkt dat deze groep studenten een
lage score toekennen aan het onderwerp ‘financial support’, hiertoe behoren zaken als beurzen en
andere financiële ondersteuning of bemiddeling daaraan. Dit is een aandachtspunt waar de UvA in de
context van de uitwerking van het Strategisch Kader Internationalisering al mee bezig is. In 2018
wordt een analyse gemaakt van het bestaande palet UvA beurzenprogramma’s en bekeken of het
aanbod nog voldoende aansluit bij de vraag van internationale studenten. Onderdeel van dit traject is
het opstellen van aanbevelingen aan het CvB over de opzet en doelgroepen van de
beurzenprogramma’s en eventuele aanpassingen, evenals aanbevelingen op het gebied van
fondsenwerving voor dit type instrumenten. De commissie is van mening dat dit onderwerp daarmee
voldoende is belegd.

2.4 Standaardtoeslag 10% niet-EER-tarieven
(uitgangspunt 4)
De evaluatiecommissie heeft zich voorts gebogen over de vraag of de standaardtoeslag van 10% op
ICG-tarieven voor niet-EER studenten gehandhaafd zou moeten worden. Voor niet-EER studenten
wordt in de standaardtarieven een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd, omdat voor met name de
ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten worden gemaakt. De ICG-tarieven van
niet-EER studenten liggen daarom in principe 10% hoger dan de ICG-tarieven die voor een tweede
studie worden gehanteerd. De afgelopen jaren is een aantal keer door faculteiten verzocht om de
tarieven voor deze niet-EER en tweede studie gelijk te stellen. De verzoeken om het niet-EER tarief
gelijk te stellen aan het tarief tweede studie werden op twee wijzen gemotiveerd: 1) men ging er
vanuit dat het gelijke gevallen betrof en wilde deze gevallen daarom gelijk behandelen 2) men was in
de veronderstelling dat er geen verschil bestond in de te maken kosten voor deze groepen. Daarnaast
speelde de historische situatie waarschijnlijk ook een rol: er werd voorheen geen onderscheid gemaakt
tussen niet-EER en tweede studie tarieven. De commissie heeft negatief advies uitgebracht ten
aanzien van de verzoeken om de betreffende tarieven aan elkaar gelijk te stellen en in lijn hiermee
heeft het College deze verzoeken afgewezen.
Inmiddels is het aantal niet-EER studenten toegenomen en is er door de toename van
internationalisering meer bewustwording ontstaan dat internationalisering meerkosten met zich
meebrengt. De afgelopen verzoekenronde zijn er geen verzoeken van deze aard meer ingediend.
Aanbeveling 4
De evaluatiecommissie adviseert om de standaardtoeslag van 10% op ICG-tarieven niet-EER te
handhaven.
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2.5 Relevante uitzonderingsregelingen in de inschrijvingsbesluiten

De evaluatiecommissie heeft drie uitzonderingsregelingen uit het inschrijvingsbesluit besproken die
direct in relatie staan tot het Instellingscollegegeld.
Hardheidsclausule (ISB 2018-2019 artikel 1.13)
De hardheidsclausule biedt het College de mogelijkheid om van het inschrijvingsbesluit af te wijken
indien een bepaling in deze regeling zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid van
overwegende aard. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan hoofd CSA. In gevallen waarin het
persoonlijke omstandigheden betreft worden de verzoeken door hoofd CSA ter advisering
voorgelegd aan een commissie bestaande uit studentendecanen. Het hoofd CSA beslist met in
achtneming van het advies.
Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master respectievelijk voor een
tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven (ISB 2018-2019 artikel 2.7)
Deze regeling voorziet in het faciliteren van tweede studies aan de UvA voor een aangepast ICGtarief. Het tarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk tarief voor studenten die onder strikte
voorwaarden aansluitend aan de eerste bacheloropleiding een tweede bacheloropleiding volgen dan
wel aansluitend aan de eerste master een tweede masteropleiding volgen aan de Universiteit van
Amsterdam.
De evaluatiecommissie is nagegaan hoeveel studenten de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt
van de regeling. In studiejaar 2017-2018 betreft dit 124 studenten. Zoals te zien is in bijlage 4, gaat
het om relatief kleine aantallen en de financiële consequentie van deze regeling is daarmee te
overzien. De regeling draagt bij aan de mogelijkheid voor UvA studenten om bij de UvA nog een
opleiding te volgen.
Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2017 zijn ingeschreven voor een
bachelor- of masteropleiding aan de UvA (ISB 2018-2019 artikel 2.8).
Indien er sprake is van een tariefverhoging in daaropvolgende studiejaren, maakt de ICG-betalende
student gedurende de nominale studieduur aanspraak op het ICG-tarief dat gold bij aanvang van de
betreffende opleiding.
Deze regeling is vastgesteld om studenten niet te confronteren met een tariefverhoging gedurende de
studie. Hoewel het administratief gecompliceerd is om deze regeling uit te voeren, adviseert de
evaluatiecommissie om de regeling in stand te laten.
Uitzonderingen in bijlage 2 en 3 Inschrijvingsbesluit
De uitzonderingen opgenomen in bijlage 2 betreffen hoofdzakelijk internationale
samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in het kader van Erasmus Mundus programma’s, waarover
met de partneruniversiteiten afspraken zijn gemaakt over afwijkende tarieven. Bijlage 3 omvat
uitzonderingen voor studenten ingeschreven aan meer dan één opleiding in de context van nationale
samenwerkingsverbanden. Het merendeel van deze uitzonderingen bestaat al enige tijd en het betreft
doorgaans meerjarige afspraken met de betrokken internationale en nationale partnerinstellingen. De
evaluatiecommissie adviseert deze werkwijze te continueren.
Aanbeveling 5
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De evaluatiecommissie is positief over de uitzonderingsregelingen uit het inschrijvingsbesluit die
samenhangen met de ICG-tarieven en adviseert om de regelingen in stand te houden, alsmede de
mogelijkheid voor faculteiten om voor specifieke gevallen uitzonderingen vast te laten stellen.
2.6 Marginale verschillen ICG-tarieven
Klein verschillen in de gehanteerde tarieven (bijvoorbeeld minder dan vijfhonderd euro) in de
vastgestelde ICG-tarieven zijn lastig te verklaren aan studenten. Daarnaast compliceert het de
administratieve uitvoering. De evaluatiecommissie heeft bekeken of er op dit moment veel
verschillende ICG-tarieven bestaan waarvan de bedragen dicht bij elkaar in de buurt liggen. Dit bleek
slechts in beperkte mate het geval te zijn. Een aantal faculteiten heeft zelf al bewust hun tarieven
geharmoniseerd via de verzoekenprocedure. Bij andere faculteiten is sprake van een bewuste
tariefdifferentiatie, of zijn er uiteenlopende tarieven vanwege joint degree-afspraken. De
evaluatiecommissie heeft besproken of een afrondingssystematiek in de methodiek geïntegreerd zou
moeten worden, maar adviseert om dit niet te doen. De faculteiten wordt gevraagd om zelf scherp te
zijn op potentieel onwenselijke situaties, zodat ze via de verzoekenprocedure kunnen worden
voorkomen.
Aanbeveling 6
De evaluatiecommissie adviseert de faculteiten om potentieel onwenselijke marginale
tariefverschillen te voorkomen via de verzoekenprocedure.

2.7 Procedure-afspraak verzoeken joint degree & kleinschalig en intensief
(Uitgangspunt 7)
Voor Joint degree opleidingen geldt dat de decaan van de faculteit waartoe deze opleiding behoort
voor deze opleidingen een voorstel voor de hoogte van het instellingscollegegeld indient bij het
College. Het College besluit vervolgens met inachtneming van het verzoek.
De evaluatiecommissie constateert uit de verslaglegging van de commissie ICG dat de commissie
jaarlijks verzoeken over joint degree tarieven voorgelegd heeft gekregen. De commissie concludeerde
daarbij consequent dat het niet aan haar was om over de verzoeken te adviseren, aangezien het niet
binnen de opdracht van de commissie paste. De evaluatiecommissie vraagt zich naar aanleiding
hiervan af of het wenselijk zou zijn om deze opleidingen op te nemen in de methodiek
instellingscollegegeld. Een procedure-afspraak zou slechts een formalisering zijn van het gebruik om
de verzoeken ten aanzien van de joint degree tarieven aan de commissie voor te leggen.
Aan de faculteiten is gevraagd of het wenselijk zou zijn om de huidige procedure te verruimen met
een procedurevoorstel voor joint degrees. De meerderheid van de faculteiten met joint degrees heeft te
kennen gegeven een voorkeur te hebben voor een uitbreiding van de procedure, maar benadrukken
daarbij dat er ruimte moet blijven voor afstemming met de andere instellingen.
De evaluatiecommissie ziet in dat de opleidingen een zekere mate van autonomie dienen te hebben
om de tarieven in goede afstemming met de partnerinstelling te kunnen maken. De
evaluatiecommissie adviseert daarom om de commissie ICG een lichte toets te laten uitvoeren,
gelijktijdig aan de overige facultaire verzoeken. Met deze marginale toets zou de commissie slechts
toetsen of de procedure juist is gevolgd en of er geen significante afwijkingen van de gangbare
8

tarieven worden voorgesteld zonder dat daar een afdoende motivering voor wordt gegeven. Voor de
opleidingen met het kenmerk kleinschalig & intensief 3 ligt eenzelfde marginale toets in de rede.
Aanbeveling 7
De evaluatiecommissie ICG adviseert om joint degree verzoeken, en verzoeken van opleidingen met
het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets te onderwerpen.

3. Invulling werkwijze commissie ICG
(uitgangspunt 6)
De huidige procedure inzake afwijking van de standaardmethodiek ICGs is dat de decanen van de
faculteiten worden geïnformeerd dat zij bij het College verzoeken kunnen indienen voor afwijkende
tarieven ICG en uitzonderingen in het Inschrijvingsbesluit. De uitnodiging voor het indienen van
verzoeken voor afwijkende tarieven ICG en uitzonderingen in het Inschrijvingsbesluit wordt door
Academische Zaken en Juridische Zaken aan alle decanen van de faculteiten verzonden. Jaarlijks
komt de Commissie Instellingscollegegelden bijeen die het college adviseert ten aanzien van deze
verzoeken. De evaluatiecommissie heeft geïnventariseerd hoe de procedure is ervaren door de
faculteiten (zie het overzicht in bijlage 5) en heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de aard van de
facultaire verzoeken enerzijds en de adviezen van de commissie ICG anderzijds.
Zoals in bijlage 5 te zien is, is er de afgelopen jaren door faculteiten steeds meer gebruik gemaakt van
de verzoekenprocedure. In het merendeel van de gevallen leidde het verzoek tot een positief advies
van de commissie ICG. Een aantal gevallen heeft tot een negatief advies geleid en een aantal
verzoeken viel buiten de scope van de commissie (dit betrof voornamelijk joint degree verzoeken).
Uit de verslagen van de commissie blijkt dat wijzigingsverzoeken aanleiding geven tot belangrijke
inhoudelijke discussies, zoals over de toegankelijkheid van het onderwijs. De timing van de uitvraag
passend: de vroege vastlegging van tarieven zorgt ervoor dat opleidingen de nieuwe tarieven al
kunnen communiceren tijdens de werving van nieuwe studenten. Bij faculteiten bleek wel
onduidelijkheid te bestaan over de vorm van het verzoek. De evaluatiecommissie acht het wenselijk
dat de communicatie over de verzoekenprocedure wordt verbeterd, zodat faculteiten een duidelijker
beeld hebben hoe een verzoek onderbouwd dient te worden. Zo zou er in de uitvraagbrief expliciet
vermeld moeten worden welke elementen aan een verzoek ten grondslag zouden moeten liggen.
Voorts dient de UvA zorg te blijven dragen voor transparante externe communicatie over de
methodiek ICG.
Aanbeveling 8
De evaluatiecommissie adviseert om de jaarlijkse beoordelingscommissie in zijn huidige opzet met in
stand te houden.
Aanbeveling 9
De evaluatiecommissie adviseert om jaarlijks een besluit te nemen over de voorstellen voor
afwijkende tarieven ICG voor aanvang van het zomerreces, zodat de tarieven zijn vastgesteld voordat
de werving voor opleidingen start.
Aanbeveling 10
De evaluatiecommissie adviseert om de communicatie over de procedure te verbeteren, door in de
uitvraagbrief expliciet te vermelden welke elementen er in een verzoek dienen terug te komen.
3

Conform artikel 6.7 WHW hebben deze opleidingen toestemming voor het hanteren van specifieke
selectiecriteria en hoger collegegeld. Bij de instelling betreft dit de opleidingen Liberal Arts and Sciences (AUC)
en Politics, Psychology Law and Economics (PPLE).
9

4. Contextuele ontwikkelingen
De tarieven ICG worden geïndexeerd overeenkomstig de indexering die voor het wettelijk collegegeld
van toepassing is en door de Rijksoverheid wordt bepaald. De evaluatiecommissie heeft daarom
bekeken of er nog wijzigingen in tariefstellingen en de indexeringswijze van het rijk verwacht
worden. Het wettelijk collegegeld stijgt jaarlijks tot en met 2018/2019 met een vaste voet (€22) + een
evenredige stijging met de consumentenprijsindex (CPI) 4. Op dit moment is nog niet bekend of deze
methodiek ook in toekomstige jaren gehandhaafd blijft. Het ligt in de rede om de wijze van indexering
gehanteerd door de rijksoverheid te blijven volgen.
Eerstejaars bachelorstudenten kunnen naar alle waarschijnlijkheid volgend studiejaar een halvering
van het collegegeld tegemoet zien. Studenten van de lerarenopleidingen ontvangen deze compensatie
over een aantal studiejaren. De halvering zal ook gaan gelden voor studenten in het kleinschalig en
intensief onderwijs die een hoger wettelijk collegegeld betalen, maar niet voor studenten die
instellingscollegegeld betalen 5. De maatregel heeft daarom geen invloed op het ICG-beleid.
De evaluatiecommissie heeft tijdens de evaluatie geen vergelijking gemaakt met de gehanteerde
methodiek bij andere instellingen, aangezien dit op bezwaren kan stuiten in verband met het
mededingingsrecht.
De geïdentificeerde contextuele ontwikkelingen geven de evaluatiecommissie geen aanleiding om
aanpassingen van de huidige methodiek te adviseren.
5. Conclusies en aanbevelingen
De evaluatiecommissie ICG concludeert na grondige evaluatie dat de huidige methodiek voor de
bepaling van de instellingscollegegeldtarieven in de basis goed functioneert. Ook de faculteiten zijn
tevreden over deze methodiek. De evaluatiecommissie formuleert op basis van de uitkomsten van de
evaluatie de volgende tien aanbevelingen aan het College van Bestuur :
1. Handhaaf de wijze van totstandkoming van de standaard ICG-tarieven op basis van de
gemiste rijksbijdrage.
2. Actualiseer jaarlijks de ICG-tarieven op basis van de meest recente definitieve rijksbijdrage
(dit betekent concreet dat de definitieve rijksbijdrage 2017 het uitgangspunt wordt voor
berekening van de tarieven van 2019-2020).
3. Laat de commissie Instellingscollegegeld de ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot
het totaal aantal studenten jaarlijks bezien. Het College kan om een vervroegde evaluatie van
de methodiek vragen indien de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties.
4. Handhaaf de standaardtoeslag van 10% op ICG-tarieven niet-EER.
5. Houd de uitzonderingsregelingen in het inschrijvingsbesluit die samenhangen met ICGtarieven in stand, alsmede de mogelijkheid voor faculteiten om voor specifieke gevallen
uitzonderingen vast te laten stellen.
6. Houd de verantwoordelijkheid om potentieel onwenselijke marginale tariefverschillen te
voorkomen bij faculteiten via de verzoekenprocedure.

4

Uitvoeringsbesluit WHW 2008, Artikel 2.2
MvT B8833.K-1, te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/halveringcollegegeld . Dit betreft een
voorlopige verwijzing. Het betreft een wetsvoorstel dat nog niet is vastgesteld.
5
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7. Laat de commissie Instellingscollegegeld joint degree verzoeken, en verzoeken van
opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets
onderwerpen.
8. Houd de jaarlijkse beoordelingscommissie in zijn huidige opzet in stand.
9. Neem jaarlijks voor aanvang van het zomerreces een besluit over de voorstellen voor
afwijkende ICG-tarieven, zodat de tarieven zijn vastgesteld voordat de werving voor
opleidingen start.
10. Verbeter de facultaire verzoekenprocedure, door in de uitvraagbrief expliciet te vermelden
welke elementen er in een verzoek dienen terug te komen.
In aanvulling op de tien aanbevelingen voortvloeiend uit de evaluatie, formuleert de
evaluatiecommissie de volgende twee aanbevelingen ten aanzien van het proces:
1. Evalueer de methodiek na vijf jaar opnieuw, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om deze
evaluatie eerder te laten plaatsvinden. Dit komt de rechtszekerheid van studenten ten goede en
biedt de faculteiten de mogelijkheid een meerjarenbeleid te voeren.
2. Geef de Commissie Instellingscollegegeld en de betrokken stafafdelingen Academische
Zaken, Finance Planning & Control en Juridische Zaken de opdracht om op basis van deze
evaluatie en vooruitlopend op het vast te stellen beleid, te starten met het traject ter
vaststelling van de tarieven voor het academisch jaar 2019-2020.

11
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Onderwerp:

Advies inzake het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
voor de komende jaren

Van:

De werkgroep ter advisering van het College inzake het beleid ten aanzien van
de instellingscollegegeldtarieven voor de komende jaren

1. Inleiding
Ingevolge artikel 7.46 WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. De tarieven
instellingscollegegeld zijn sinds de vaststelling voor het studiejaar 2011-2012 ongewijzigd (en zonder
indexering) gebleven. Het College heeft bíj de vaststelling van de (instellings)collegegeldtarieven
2015-2016 besloten (besluit 2014bc0330) een werkgroep in te stellen, die de opdracht heeft gekregen
om beleidsvoorstellen ten aanzien van de (instellings)collegegeldtarieven voor de komende jaren te
doen.
De werkgroep, bestaande uit twee decanen (ad interim FMG als voorzitter en FEB), hoofd Centrale
Studenten Administratie en vertegenwoordigers van de CSR en de stafafdelingen Financiën Sc Con
trol, Academische Zaken en Juridische Zaken, is in februari gestart met haar werkzaamheden. In de
eerste bijeenkomst is door de vertegenwoordigers van de CSR gemeld dat namens het College monde
ling aan hen is meegedeeld dat de werkgroep tevens tot doel heeft het verkrijgen van inzicht (door de
CSR) in de kosten per student/mschrijving. De werkgroep heeft daarop besloten dit doel tevens te on
derschrijven en heeft derhalve directeur F&C verzocht het betreffende inzicht te verschaffen. Hierin is
door F&C voorzien, door middel van twee presentaties en een toelichting in de werkgroep en een pre
sentatie met toelichting aan alle (geïnteresseerde) leden van de CSR.
De werkgroep is in de maanden februari tot en met juni zes maal bijeen geweest. De wens om tevens
het hiervoor genoemde doel, met betrekking tot het inzicht in de kosten, te verwezenlijken heeft tot
gevolg gehad dat in de vier maanden die de werkgroep (maximaal) tot haar beschikking had om tot
een advies te komen, meer werkzaamheden verricht dienden te worden dan aanvankelijk waren ge
pland. Desondanks is de werkgroep erin geslaagd (tijdig) tot het advies te komen, zoals hieronder uit
eengezet.

2.1 Methodiek voor bepalen tarief I C G
De werkgroep heeft in eerste instantie een aantal uitgangspunten geformuleerd om tot een methodiek
te komen voor het bepalen van het tarief. Hierbij geldt als eerste uitgangspunt dat de collegegeldtarie
ven in principe minimaal kostendekkend moeten zijn. De kosten van een opleiding zouden de basis
dienen te zijn voor het bepalen van het instellingscollegegeldtarief voor een opleiding. Omdat in de
centrale administratie de kosten niet per eenheid van een opleiding worden vastgelegd is gezocht naar
het beste alternatief dat in aanmerking komt voor de berekening van het instellingscollegegeld. De
alternatieve kosten (opportunity cost) zíjn de economische kosten, uitgedrukt in termen van de beste
gemiste kans, het waardeert de (niet gerealiseerde) opbrengst van het best mogelijke alternatief. Het
voorstel is dat de tarieven worden berekend op basis van gederfde inkomsten of opportunity costs,
waarbij het tarief wordt gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage 2015 bestaand uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van het betref-
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fende studiejaar. Zie voor de achtergronden voor het kunnen gebruiken van de opportunity cost en bij
behorende berekeningen bijlage 1. We hanteren bij de berekeningen van de gemiste rijksbijdrage per
student de bedragen uit de "berekening rijksbijdrage en prestatiebekostiging Universiteit en Hogescho
len " van 2015. De procedure wordt in 2.2 nader uiteengezet.
1

Met het oog op de uitvoerbaarheid wordt voorgesteld om net als in de huidige situatie te differentiëren
naar tarieven, laag, hoog en top. Deze methodiek doet recht aan het onderscheid dat hiertoe wordt ge
maakt in de rijksbijdrage (bekostigingsniveau) en het daaraan gerelateerde verwachte kostenpatroon
van de verschillende faculteiten, Voorts wordt net als in de huidige situatie voorgesteld om in aanvul
ling op voornoemde differentiatie verschillende tarieven te hanteren voor bachelor en master, omdat
de inrichting, samenstelling en opbouw van een bachelor sterk verschilt van een master. Anders dan in
de huidige situatie is het voorstel om verschillende tarieven te hanteren voor 1,2 of 3 jarige masters.
Derhalve wordt voorgesteld voor de komende 3 studiejaren vanaf 2016-2017 de hier genoemde me
thode wordt gehanteerd. Dat wil zeggen gemiste rijksbijdrage 2015 plus wettelijk collegegeld, zoals
geldt voor het betreffende studiejaar en indexering voor de jaren 2017-2018 en 2018-2019. Een cij
fermatige uiteenzetting van de berekende bedragen en aantallen is te vinden in bijlage 2. Bij het opstel
len van het tarief is rekening gehouden met de nominale studieduur. De diplomabonus wordt zo in een
juiste verhouding aan de jaren toegerekend.
Voor de opleidingen waarvoor de minister in het kader van artikel 6.7 WHW toestemming heeft gege
ven voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld (Liberal Arts and Sciences AUC en PPLE) en
voor Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics, de joint-degrees en joint-programmes
wordt, conform huidige afspraken, door de board/decaan een voorstel voor de hoogte van het instellingscollegeld gedaan aan het College. Het College besluit met in achtneming van het verzoek.
Voor de gevallen waarin de instellingscollegegeldtarieven significant stijgen ten opzichte van het
voorgaande studiejaar zal een overgangsregeling worden getroffen, waarbij studenten die reeds gestart
zijn met de opleiding een instellingscollegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van het instellingscollegegeldtarief van het studiejaar voorafgaand aan de verhoging plus indexering, voor de nominale
duur van de opleiding. De huidige tarieven zijn opgenomen in bijlage 3.
Voorts wordt voorgesteld de hiervoor genoemde methodiek in het tweedejaar te evalueren op de be
leidseffecten.

2.2 Procedure voor het bepalen van het Instellingscollegegeld
Faculteiten kunnen, vóór 15 augustus van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor het
tarief gaat gelden, een gemotiveerd verzoek indienen bij het College, om (voor alle of bepaalde oplei
dingen) een door de faculteit voorgesteld tarief vast te stellen. Het College legt het verzoek voor aan
een Commissie (met vertegenwoordigers van faculteiten en vertegenwoordiger CSR, F&C en JZ). De
ze Commissie komt eenmaal per jaar (tussen 16 augustus en 1 september) bijeen. Het College besluit
met inachtneming van het advies van de Commissie. Voor de gevallen waarin geen verzoek bij het
College is ingediend geldt de door het College vastgestelde tarieven volgens de methodiek, zoals in dit
advies beschreven.
De regie van het jaarlijks terugkerende proces ten aanzien van het vaststellen van de instellingscolle
gegeldtarieven dient naar het oordeel van de werkgroep bij AcZ te liggen, die de afdelingen F&C en
JZ consulteert.

1
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2.3 Tarieven instellingscollegegeld tweede studie
Voorgesteld wordt de instellingscollegegeldtarieven 2016-2017 voor een tweede studie als volgt vast
te stellen:
Bachelor
Studieduur 1
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur 1
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wet telijk collegegeld tarief ^ afron cuu 1
1

2

e
e
e

1-jarige

e
6

13.400
19.100

m

2-jarige

6
6

7.500
10.300
18.500

3-jarige

9.500
13.300
e

20.600

2.4 Tarieven niet-EER studenten
Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd, omdat voor
met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten worden gemaakt
(bijlage 4, trends en ontwikkelingen Internationalisering Hoger Onderwijs). Faculteiten zijn in princi
pe vrij de omvang van die aanvullende toeslag zelf te bepalen op basis van marktomstandigheden, ex
tra wervings- en andere kosten die worden gemaakt.

3. Uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief
Voor wat betreft de in het Inschrijvingsbesluit opgenomen lijst met uitzonderingen wordt voorgesteld
dat de in 2.2 genoemde Commissie adviseert over gewenste continuering van bestaande gevallen.
Voor nieuwe gevallen wordt voorgesteld dat de decanen vóór 15 augustus van het studiejaar, vooraf
gaand aan het studiejaar waarvoor de uitzondering gewenst is, een verzoek kunnen indienen bij het
College. Het College legt het verzoek voor aan de Commissie die het College hierover adviseert. Het
College besluit, met in achtneming van het advies van de Commissie, of het betreffende geval wordt
opgenomen in het volgende mschrijvingsbesluit.

4. (Overgangs)regelingen
De regeling dat studenten, die aansluitend op het voltooien van een eerste bachelor of master aan de
UvA worden ingeschreven voor respectievelijk een tweede bachelor of master aan de UvA, onder be
paalde voorwaarden een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen, is in
studiejaar 2011-2012 als pilotregeling ingevoerd overeenkomstig de wens van de toenmalige CSR.
Deze regeling is vervolgens jaarlijks gecontinueerd. In het studiejaar 2013-2014 maakten 154 bache
lorstudenten en 115 masterstudenten en 2 doctoraalstudenten hiervan gebruik en in het studiejaar
2014-2015, 76 bachelorstudenten, 66 masterstudenten en 3 doctoraalstudenten. Namens de CSR is
expliciet verzocht de voorwaarde voor wat betreft de studieduur van de tweede opleiding te wijzigen
van nominaal naar nominaal plus 1. De werkgroep stelt voor de betreffende regeling voor de studieja
ren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 te handhaven met daarbij een zodanige wijziging in de
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voorwaarde dat de zin "de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding wordt binnen de nominale
studieduur afgesloten met het diploma" komt te luiden als: "de tweede bachelor- respectievelijk
masteropleiding wordt binnen de studieduur van nominaal * 1 afgesloten met het diploma". Voorts
wordt voorgesteld de regeling te betrekken in de in 2.1 genoemde evaluatie.
Voor de gevallen waarin de instellingscollegegeldtarieven significant stijgen ten opzichte van het
voorgaande studiejaar zal een overgangsregeling worden getroffen, waarbij studenten die reeds gestart
zijn met de opleiding een instellingscollegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van het instellings
collegegeld van het studiejaar voorafgaand aan de verhoging plus indexering, voor de nominale duur
van de opleiding.
Voorts wordt voorgesteld om te besluiten dat voor de gevallen waarin de tarieven voor 2016-2017 la
ger zijn dan de reeds vastgestelde tarieven voor 2015-2016 het verschil, aan de studenten die voor het
studiejaar 2015-2016 zijn ingeschreven en het instellingscollegegeld verschuldigd zijn, in mindering te
brengen op het verschuldigde instellingscollegegeld voor het studiejaar 2015-2016.

5. Excellente studenten/ talenten
Voor excellente studenten/ talenten geldt het volgende. De UvA kent meerdere beurzen programma's
voor internationale studenten (voornamelijk van buiten de EER) en daarnaast biedt het Amsterdams
Universiteitsfonds (AUF) verschillende type beurzen aan voor zowel Nederlandse als internationale
studenten. Het AUF maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en voor studen
ten mogelijk waarin de overheidsfinanciering níet voorziet. In uitzonderlijke gevallen verstrekt het
AUF een (gedeeltelijke) studiebeurs. Faculteiten kunnen in geval van een excellente student/bij zonder
talent wijzen op de mogelijkheid van het AUF. Voorgesteld wordt om geen extra regelingen te creëren
voor individuele gevallen, daar hier met het huidige systeem voldoende in wordt voorzien.

6. Instellingscollegegeldtarief deeltijd
In de mschrijvingsbesluiten van de afgelopen jaren is voor zover het instellingscollegegeld betreft
geen onderscheid gemaakt in tarief voor deeltijd en voltijd. Ratio hiervoor is dat geen beperkingen
worden gesteld aan de te behalen EC per jaar. Ter voorkoming dat, in gevallen waarin instellingscolle
gegeld verschuldigd is, studenten zich aanmelden voor een deeltijdopleiding enkel met het oog op het
betalen van een lager instellingscollegegeld (en vervolgens nominaal, voltijds studeren), zijn de betref
fende tarieven gelijk gesteld. Voorgesteld wordt de gelijkstelling van de instellingscollegegeldtarieven
deeltijd en voltijd te handhaven.

7. Bijzondere persoonlijke omstandigheden
In gevallen waarin toepassing van een bepaling uit het mschrijvingsbesluit leidt tot een bijzonder ge
val van onbillijkheid van overwegende aard kan het College besluiten (binnen de grenzen van de wet)
van de regeling af te wijken. Op basis van deze hardheidsclausule kan hoofd CSA (is belast met de
uitvoering van het mschrijvingsbesluit) namens het College bepalen dat een student een Instellingscol
legegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd is. Hoofd CSA legt verzoek ter advise
ring voor aan de Casuscommissie Studentendecanen. Hoofd CSA besluit namens College met inacht
neming van het advies van de Casuscommissie Studentendecanen. Alleen in zeer bijzondere gevallen
wordt de hardheidsclausule toegepast, het gaat dan vrijwel steeds om gevallen waarin een student op
basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet (langer) voldoet aan de voorwaarden van een
overgangsregeling (zoals afstuderen binnen de nominale duur). Het betreft altijd bijzondere persoon
lijke omstandigheden, anders dan die voor alle personen die een tweede studie wensen te starten of als
voor niet-EER student, gelden. Voorgesteld wordt om de huidige situatie te handhaven.
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Samenvattend adviseert de werkgroep het College:
»

de methodiek voor de berekening van het instellingscollegegeld voor de duur van driejaren
(met ingang van 2016-2017) vast te stellen, te weten gemiste rijksbijdrage 2015, plus wettelijk
collegegeld van het betreffende studiejaar en voor niet-EER studenten tevens een door de fa
culteiten vast te stellen opslag en voor de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019 een indexering,
overeenkomstig de indexering die voor het wettelijk collegegeld van toepassing is, en de instellingscollegegeldtarieven voor deeltijd gelijk te stellen aan de instellingscollegeldtarieven voor
voltijd;
de instellingscollegegeldtarieven tweede studie voor 2016-2017, met uitzondering van instellingscollegegeldtarieven voor AUC, PPLE, Tinbergen Institute Master of Philosophy in Eco
nomics, joint-degrees en joint-programmes, als volgt vast te stellen:

Bachelor
Studieduur'
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur 1
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding ĉ 100.
1

2

3-jarige
e
e
e

1-jarige
6
6

13.400
19.100

2-jarige
6
6

7.500
10.300
18.500

3-jarige

9.500
13.300
e

20.600

de faculteiten te verzoeken vóór 15 augustus een voorstel te maken voor de instellingscollege
geldtarieven voor niet-EER studenten 2016-2017. Indien de faculteiten van deze mogelijkheid
geen gebruik wensen te maken een standaardtoeslag van 10Vo te hanteren en de instellingscol
legegeldtarieven voor niet-EER studenten 2016-2017, met uitzondering van instellingscolle
geldtarieven voor AUC, PPLE, Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics, jointdegrees en joint-programmes, als volgt vast te stellen:

Bachelor
Studieduur 1
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur 1
Wegiug
Laag
Hoog
Top

e
E

e

l-jarige

6
6

14.740
21.010

2-jarige

e
e

8.250
11.330
20.350

3-jarige

10.450
14.630
e
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de methodiek na twee jaar te evalueren op de beleidseffecten;
te bepalen dat de hiervoor genoemde verzoeken van de faculteiten ter advisering worden voor
gelegd aan een Commissie, die onder regie van Academische Zaken eenmaal per jaar (tussen
16 augustus en 1 september) bijeenkomt;
te bepalen dat de hiervoor genoemde Commissie adviseert over continuering van de uitzonde
ringen opgenomen in de Inschrijvingsbesluiten, alsmede adviseert over opnemen van nieuwe
uitzonderingen in de volgende Inschrijvingsbesluiten;
te bepalen dat de regeling, dat studenten, die aansluitend op het voltooien van een eerste
bacherlor of master aan de UvA worden ingeschreven voor respectievelijk een tweede bachelor
of master aan de UvA, onder bepaalde voorwaarden een instellingscollegegeld ter hoogte van
het wettelijk collegegeld, voor de studiejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 wordt ge
handhaafd, met daarbij een zodanige wijziging in de voorwaarde dat de zin "de tweede bache
lor- respectievelijk masteropleiding wordt binnen de nominale studieduur afgesloten met het
diploma" komt te luiden als: "de tweede bachelor- respectievehjk masteropleiding wordt bin
nen de studieduur van nominaal + 1 afgesloten met het diploma";
te bepalen dat voor de instellingscollegegelden voor de twee- en driejarige masteropleidingen,
laag, hoog en top tarief een overgangsregeling wordt getroffen, waarbij studenten die reeds ge
start zijn met de opleiding een instellingscollegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van het
instellingscollegegeld van het studiejaar voorafgaand aan de verhoging plus een indexering,
overeenkomstig de indexering die voor het wettelijk collegegeld van toepassing is, voor de
nominale duur van de opleiding;
te bepalen dat voor de gevallen waarin de tarieven voor 2016-2017 lager zijn dan de reeds
vastgestelde tarieven voor 2015-2016, het verschil aan de studenten die voor het studiejaar
2015-2016 zijn ingeschreven en instellingscollegegeld verschuldigd zijn in mindering te bren
gen op het verschuldigde instellingscollegegeld voor het studiejaar 2015-2016.
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Bijlage 1; kosten per student.
Om na te gaan of de opportunity cost geschikt zijn voor onderbouwing van het collegegeld tarief is
een berekening gemaakt van de totale opbrengsten en de totale kosten per student. Hieronder volgt een
globale berekening waaruit bij benadering en ter illustratie blijkt dat de gemiddelde kosten van de
UvA uitkomen op 6 14.700 per student, en dat ook de gemiddelde baten eveneens rond de 6 14.700
uitkomen. Uit de berekening blijkt dat opportunity costs in termen van gemisterijksbijdragen4- colle
gegelden als methodiek voor de berekening van het instellingscollegegeld gebruikt kan worden.
Toelichting Kosten per student
Voor de toerekening van lasten aan studenten hebben de realisatiecijfers over 2014 als basis gediend.
Hiermee komen de totale lasten van de UvA uit op 6 572.366.514,94. Deze kunnen verdeeld worden
over een zevental hoofdposten zoals hieronder weergegeven in
Tabel 1: Lasten UvA 2014
Bedrag(Xİ000)
Personele lasten
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingslasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Dotatie voorzieningen
Kosten van andere aard
Totaal

6 382.164
6 37.077
6 44.220
627.117
6 19.305
e-ioo
6 62.538
6 572.367

De lasten met betrekking tot werk voor derden (contractonderwijs en -onderzoek) en overige werk
zaamheden zouden mogelijk geheel of gedeeltelijk niet gerelateerd moeten worden aan studenten of
inschrijvingen. Om inzicht hierin te krijgen, kunnen de kosten naar rato van de baten voor deze cate
gorieën worden gecorrigeerd. Dit levert, op basis van een volledige correctie, onderstaand overzicht op
(bedragen in duizenden euro's).
Tabel 2: Lasten UvA 2014 inclusief correctie
Bedrag(xlOOO)
Personele lasten
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingslasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Dotatie voorzieningen
Kosten van andere aard
Totaal

Correctie

6 382.164
6 37.077
6 44.220
6 27.117
6 19.305
6-100
6 62.538

6-75.692
6-7.344
6 -8.758
6-5.371
6-3.824
6 20j
6-12.395

6 572367

6 -113.364

Kosten na correc
tie

6 306.472
6 29.734
6 35.462
6 21.746
6 15.481
6 50.188
6 459.003

De bovenstaande gecorrigeerde lasten hebben als basis gediend bij de berekening van de lasten per
student. Hierbij is voor het aantal studenten uitgegaan van het aantal ingeschreven studenten aan de
UvA per 1 oktober 2013, namelijk 31.152 (bron: UvA Data).
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Tabel 3: Lasten UvA 2014 na correctie per student
(bedragen xlÜOO)
Personele lasten
Afschrijvingen vaste acti
va
Huisvestingslasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Dotatie voorzieningen
Kosten van andere aard
Totaal

Bedrag

Correctie

6 382.164
6 37.077

6 -75.692
6 -7.344

Lasten na cor
rectie
6 306.472
6 29.734

6 44.220
6 27.117
6 19.305
6-100
6 62.538
6 572.367

6 -8.758
6-5.371
6-3.824
6 20
6-12.395
6 -113.364

6 35.462
6 21.746
6 15.481
6-80
6 50.188
6 459.003

Lasten per
student
6 9,8
6 1,0
6 1,1
6 0,7
6 0,5
6 0,0
6 1,6
614,7

De gemiddelde lasten per student komen hiermee uit op 6 14.734,29.
Uit de berekening van de rijksbijdragen (bron: edoc 2014, v4)

6
6
6
6
6

Rijksbijdrage 2014
191.946.423,00
190.580.744,00
14.284.217,41
63.200.000,00
460.011.384,41

Onderwijs
Onderzoek
Prestatie
Collegegelden
Totaal

6

460.011.384,41

31.152

:

=

Totaal rijksbijdragen
lOOo/o
ïooro
lOOo/o
lOC/o
6
460.011.384

6

14.767

Totale baten gedeeld door het aantal ingeschreven studenten levert een gemiddelde op
brengst van 6 14.700 per student. NB: het zijn globale berekeningen, naarmate gedetail
leerdere getallen per faculteit worden gebruikt, zijn de afwijkingen groter.
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Bijlage 2 Toelichting methodiek instellingscollegegeld tarief
De berekening van de instellingcollegegeldtarieven komt op basis van een aantal stappen tot
stand.
Allereerst worden uit derijksbijdragebestandenvan OCW de prijzen gehaald voor onderwijs en on
derzoek. De prijs voor de berekening van de studentgebonden financiering voor een ongewogen be
kostigde inschrijving is gelijk aan de prijs van een graad OW.
Bekostiging 2015: Rijksbijdrage en prestatiebekostiging
De UvA ontvangt de rijksbijdrage van de overheid als een totaal budget voor de kosten van personeel,
materiaal en huisvesting. Instellingen mogen zelf bepalen hoe zij de lumpsum besteden. De rijksbij
drage voor onderwijs en onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Voor onderwijs zijn dat de stu
dentgebonden bekostiging, de onderwij sopslag in percentages en de onderwij sopslag in bedragen.
Voor onderzoek zijn dat de (onderwijs)graden, promoties, voorziening onderzoek in bedragen en
voorziening onderzoek in percentages. Voor de berekening van de studentgebonden bekostiging
wordt door de rijksoverheid gebruik gemaakt van:
» het aantal bekostigde inschrijvingen bij erkende bachelor- en masteropleidingen binnen de
nominale studieduur;
» het aantal bekostigde bachelor- en mastergraden dat is verleend.
Graden zijn in principe bekostigd als het een eerste graad (eerste bachelor of master diploma) betreft.
Daarnaast krijgt elke student in principe het nominale aantal inschrijvingsjaren bekostigd voor zowel
de bachelor als de master.
Naast de rijksbijdrage (lumpsum) kunnen hogescholen en universiteiten extra budget ontvangen voor
de prestatieafspraken. Het kabinet heeft de verdeling van een deel van het onderwijsbudget ÇlVo) ge
koppeld aan de prestaties van hogescholen en universiteiten. Daarom zijn er prestatieafspraken ge
maakt met de onderwijsinstellingen. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken krijgen de instellin
gen geld.
Samenvattend ziet de bovenstaande beschrijving er als volgt uit.
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Rijksbijdrage
(lumpsum)
Onderwijs

Ondersteuning
geneeskunde

Prestatieafspraken

Onderzoek

fefeáíijîfiiîřĩí

Kwam

ľ ĩ j i Ţ i ľ j ^ ' î ĩ j ĩ s Ti)

Afbeelding 1: Schematische weergave rijksbijdrage en prestatiebekostiging
De in de afbeelding hierboven weergegeven blauwe blokken en de daaraan gekoppelde bedragen ken
nen een directe relatie met het aantal bekostigde studenten en hun prestaties. In de paragraaf hieronder
wordt de totstandkoming van deze bedragen nader toegelicht.
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Toelichting Onderwijs - Studentgebonden financiering
De studentgebonden financiering wordt opgebouwd uit een aantal deelcomponenten, namelijk het aan
tal bekostigde inschrijvingen en het aantal graden WO (wetenschappelijk onderwijs) zowel bachelor
als master. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een prijs en de wegingsfactor voor onder
wijs. De hoogte van de wegingsfactor is afhankelijk van het bekostigingsniveau van de opleiding.
Gamma-opleidingen hebben over het algemeen een laag bekostigingsniveau met een weegfactor van 1,
de bèta opleidingen een hoog bekostigingsniveau met de weegfactor 1,5 en de medische opleidingen
een top bekostigingsniveau met een weegfactor 3,0. Zo kent bijvoorbeeld een bachelor Nederlandse
Taal 8L Cultuur een wegingsfactor 'Laag' en een bachelor Geneeskunde een wegingsfactor Top'. In
totaal worden er dus drie wegingsfactoren onderscheiden die betrekking hebben op zowel bachelor als
master opleidingen. De wegingsfactoren voor onderwijs en de bijbehorende factor staan hieronder
vermeld. De prijs voor een ongewogen inschrijving en/of graad wo onderwijsdeel bedraagt momenteel
6 3.603,60 .
2

Tabel 4: Wegingsfactoren en bedragen onderwijs
Factor onderwijs
Bachelor
Master
Bedragen
H
l
1
Laag
1
6 3.603,60'
1,5
1,5
6 5.405,40
Hoog
3
6
10.810,80'
3
Top
;

Rekenvoorbeeld:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor 'Top'.
Hiermee komt de rijksbijdrage, voor alleen het onderwijsdeel, voor deze student bij nominale studie
duur uit op 3x inschrijving 'Top' + lx mastergraad OW 'Top'. Dit komt neer op 3x 6 3.603,60' xfac
tor 3=6 32.432,40 en lx mastergraad OW x factor 3=610.810,80'. Het totaal komt uit op: 6
32.432,40 4- 610.810,80 = 643.243,20. Let op: Dit betreft enkel het onderwijs deel. In de volgende
paragraaf wordt het onderzoeksdeel toegelicht.

Toelichting Onderzoek (OZ) - Graden
Het totaalbedrag behorend bij de graden voor het onderzoeksdeel komt op een soortgelijke manier als
de studentgebonden financiering tot stand. Namelijk door het aantal graden OZ voor zowel bachelor
als master te vermenigvuldigen met de bijbehorende factor en prijs voor een graad OZ.
De hoogte van de wegingsfactor is net als bij de studentgebonden financiering afhankelijk van de op
leiding en kent een onderscheid tussen bachelor en master opleidingen. Voor alle master opleidingen
geldt bovendien dat de graden dubbel meetellen, en gesteld wordt op factor 2. Zo komt de factor voor
een 'Top' master opleiding uit op 6 (3 x 2). In de tabel hieronder zijn de verschillende wegingsfacto
ren en waardes opgenomen.
Tabel 5: Wegingsfactoren en bedragen onderzoek
Factor onderzoek
Master
Bedragen
Bachelor
1
1
6 2.083,62'
Laag
1,5
1,5
6 3.125,43'
Hoog
3
3
6
6.250,86'
Top

2

Bron: E D O C - # 6 7 4 4 5 3 - v 5 - R B 2 0 l 5 H O 2 e j 3 r i e f _ C O N . x l s
-
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Graden bij" master
Rekenvoorbeeld 1:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor 'Top'.
Wanneer de rijksbijdrage wordt bereken voor deze student, voor alleen het onderzoekdeel, komt dit uit
op lx mastergraad OZ 'Top'. Dit komt neer op lx 6 2.083,62' x factor 3x2 (i.v.m. mastergraad) = 6
12.501,72'.
Tezamen met het onderwijsdeel zoals in de vorige paragraaf beschreven komt het totaal aan rijksbij
drage voor een master Geneeskunde (3 jaar) uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

632.432,40
e 10.810,80
e 12.501,72
E 55.744,92 : 3 nominale studie jaren = f 18.581,64
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = ĉ
1.984,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
ë 20.565,64
Afgerond op e 700, - =
e 20.600,3

Rekenvoorbeeld 2:
Een student volgt een bachelor Notarieel Recht van drie jaar. Deze bachelor heeft een wegingsfactor
'Laag'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

e 10.810,80
e 3.603,60
e 2.083,62
e 16.498,02 : 3 nominale studie jaren = 6 5.499,34
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = ff
2

1.984Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
Afgerond op 6100,-=

6 7.483,34
C 7.500,--

Rekenvoorbeeld 3:
Een student volgt een bachelor Aardwetenschappen van drie jaar. Deze bachelor heeft een wegings
factor 'Hoog'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

3

e 16.210,20
e 5.405,40
e 3.125,43

Het wettelijk collegegeld (m.u.v. het deeltijdtarief) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Opleidingen

met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld
bedraagt maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.
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Totaal (voor 3 jaar) :

E 24.747,03 : 3 nominale studie jaren = E 8.249,01
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = 6
1.984Totaal inclusief wettelijk collegegeld s
6 10.233,01
Afgerond op 6100,- ^
6 10.300,2

Rekenvoorbeeld 4:
Een student volgt een bachelor Geneeskunde van drie jaar. Deze bachelor heeft een wegingsfactor
'Top'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

E32.432,40
610.810,80
E 6.250,86
E 49.494,06: 3 nominale studie jaren « E16.498,02
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) ** E
1.984,Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
6 18.482,02
Afgerond op E100, - =
6 18.500,2

Rekenvoorbeeld 5:
Een student volgt een Master Sociologie van één jaar. Deze Master heeft een wegingsfactor 'Laag'.
De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
-Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

E 3.603,60
E 3.603,60
E 4.167,24
E 11.374,44: 1 nominaal studiejaar E 11.374,44
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = E
1.984,Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
6 13.358,44
Afgerond op E100, -6 13.400,2

Rekenvoorbeeld 6:
Een student volgt een Master Information Studies van één jaar. Deze Master heeft een wegingsfactor
'Hoog'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

E 5.405,40
E 5.405,40
E 6.250,86
s

E17.061,66 : 1 nominaal studiejaar
E17.061,66
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = E
2
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1.984-

Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
Afgerond ope 100, ^

6 19.045,66
6 19.100,--

Rekenvoorbeeld 7:
Een student volgt een Master Museumconservator van twee jaar. Deze Master heeft een wegingsfactor
'Laag'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

6 7.207,20
e 3.603,60
6 4.167,24

Totaal (voor 3 jaar) :

e 14.978,04 : 2 nominaal studiejaar =
e 7.489,02
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) = 6
1.984,Totaal inclusief wettelijk collegegeld
6 9.473,02
Afgerond op e 1
0
0
,
6
9.500,2

sa

Rekenvoorbeeld 8:
Een student volgt een Master Artificial Intelligence van twee jaar. Deze Master heeft een wegingsfac
tor 'Hoog'. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

E 10.810,80
e 5.405,40
e

Totaal (voor 3 jaar) :

6.250,86

e 22.467,06 : 2 nominaal studiejaar =
e 11.233,53
Plus het wettelijke collegegeld (2016/2017) ^ 6
1.984,Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
6 13.217,53
Afgerond opel00,-=
e 13.300,2

Bij alle bovenstaande berekeningen dient in acht te worden genomen dat zowel de Rijksbijdrage als
het wettelijk collegegeld jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. De hoogte hiervan kan
fluctueren en kan derhalve effect hebben op de bedragen ín de (bovenstaande) berekeningen.
Toelichting Onderzoek - Promoties
Voor de berekening van de bedragen behorende bij de promoties geldt dat er een vast bedrag per pro
motie dan wel ontwerperscertifícaat wordt uitgekeerd. In de tabel hieronder zijn de bedragen opgeno
men voor conform het huidige prijspeil .
1

Tabel 6: Bedragen per promotie
Type promotie
Promotie
Ontwerperscertificaat

6 96.111
6 80.093
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Wanneer de bovenstaande beschrijving van de OCW bekostigingssystematiek wordt toegepast voor de
verschillende bachelor en master opleidingen komen de onderstaande tabellen tot stand. Als eerste de
tabel met de bachelor opleidingen en vervolgens de tabel met master opleidingen. De bedragen in bei
de tabellen betreň de totale rijksbijdrage gedeeld door het aantal studiejaren. Voor de verdeling van de
graden is de looptijd van de opleiding van belang. Immers de opbrengst wordt aan het eind bij afstude
ren verkregen. Het toerekenen van de diplomabonus aan 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar is van belang en blijkt
uit onderstaande tabellen.
Tabel 7: Rijksbijdrage bachelor per jaar
Studie
duur/
1 Jaar
Wegingsfactor
Laag
n.v.t.
n.v.t.
Hoog
n.v.t.
Top
Tabel 8: Rijksbijdrage master per jaar
Studie
1 Jaar
duur/
Wegingsfactor
Laag
6 11.374,44
Hoog
6 17.061,66
n.v.t.
Top

2 Jaar

3 Jaar

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

6 5.499,34
6 8.249,01
6 16.498,02

2 Jaar

3 Jaar

6 7.489,02
6 11.233,53
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
6 18.581,64
2

Als laatste stap worden de tarieven aangevuld met het tarief voor het wettelijk collegegeld
(2016/2017) 6 1.984 en afgerond op een veelvoud van 6100,-.
De tarieven voor het instellingscollegegeld 2016/2017 komen daarmee uit op:
Bachelor
Studieduur i
Weging
Laag
Hoog
Top
MasteiStudieduur 1
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief 4 afronding 6 100.
1

2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1

2

6

13.400

e

19.100

6
6

9.500
13.300
n.v.t.

n.v.t.
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7.500
io.30o
18.500

3

6

n.v.t.
n.v.t.
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Bijlage 3 Overzicht van de huidige instellingscollegeldtarieven voor tweede studie en niet-EER
studenten
»

e

e
»
«
«
e
»

e
«
c

e

6 9 . 0 0 0 , - voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen;
6 1 1 . 0 0 0 , - voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en In
formatica en de bacheloropleiding Medische informatiekunde bij de Faculteit der Geneeskunde
(AMC);
6 2 5 . 0 0 0 , - voor de bacheloropleiding Tandheelkunde;
6 2 0 . 0 0 0 , - voor de bacheloropleiding en de ongedeelde opleiding Geneeskunde;
6 1 1 . 6 6 6 , - voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC);
6 1 0 . 9 5 1 , - voor de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE);
6 1 0 . 5 0 0 , - voor masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen;
6 1 2 . 0 0 0 , - voor masteropleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Na
tuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en voor de masteropleiding Medische Informatie
kunde van de Faculteit der Geneeskunde (AMC);
6 2 5 . 0 0 0 , - voor de masteropleiding Tandheelkunde;
6 2 0 . 0 0 0 , - voor de masteropleiding Geneeskunde;
6 1 2 . 0 0 0 , - voor de Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (Tinbergen Graduate
School);
6 1 2 . 0 0 0 , - voor de joint degree master Entrepreneurship en de joint researchmaster Business in So
ciety van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
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Bijlage 4 Trends en ontwikkelingen internationalisering Hoger Onderwijs
De UvA is een onderzoeksintensieve universiteit die behoort tot de Europese top. Om deze uitgangs
positie te bestendingen en versterken zet de UvA gericht in op de verhoging van de kwaliteit van on
derwijs en onderzoek en verdere internationalisering van de universiteit. De UvA opereert vanzelf
sprekend in een nationale en mondiale context, waarbinnen een aantal trends ten aanzien van de groei
van studentenaantallen van belang zijn in de uitwerking van deze strategische thema's en doelstellin
gen.
Het mondiale hoger onderwijs wordt de laatste decennia geconfronteerd met een spectaculaire toena
me van studentenaantallen tot een totaal van ongeveer 170 miljoen in 2 0 0 9 . Wereldwijd was er tussen
2000 en 2 0 1 2 sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal buitenlandse studenten met een
gemiddelde groei van IVo per jaar . De verwachting is dat binnen Nederland het totaal aantal inge
schreven studenten in het hoger onderwijs zal blijven toenemen en in 2020 (in vergelijking met 2009)
zal zijn gestegen met 35 Zo in het WO en 26^o in het voltijd HBO. Ook binnen de UvA is deze trend
zichtbaar in de groei van de studentenaantallen: tussen 2002 en 2010 steeg het aantal studenten met
53 zó, van 21.468 naar 32.73 9 . Vanwege de exponentiele groei in studentenaantallen in de gehele HOsector acht de UvA het van belang een scherp onderscheid in het onderwijsaanbod tussen het hoger
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs weer helder te maken. Daarom staan in de On
derwijsvisie van de UvA de thema's academische vorming en research-intensief onderwijs centraal .
4

5

6

0

0

7

8

9

Het aantal internationale studenten groeit wereldwijd relatief sneller dan het totaal aantal studenten
(diegenen die in eigen land studeren en internationale studenten) in het hoger onderwijs. In de afgelo
pen drie decennia is het aantal internationale studenten wereldwijd vervijfvoudigd: van 0,8 miljoen in
1975 tot 4,5 miljoen in 2012 . Deze ontwikkeling onderstreept de urgentie voor universiteiten om in
dit verband positie te kiezen en te bepalen welk type studenten ze gericht willen aantrekken, bijvoor
beeld in de bachelor of juist vanaf de graduate fase. De UvA kiest in haar Strategisch Kader Internati
onalisering specifiek voor het aantrekken van buitenlandse graduate studenten. De wereldwijde groei
in studentenaantallen en internationalisering leidt onvermijdelijk ook tot groeiende concurrentie tussen
hoger onderwijsinstellingen om de beste studenten en promovendi aan te trekken. Doorslaggevende
factoren en instrumenten in dit verband zijn:
* aantoonbaar hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek in internationale context, zoals het
bieden van research-based teaching in alle disciplines,
« financiën: zowel de hoogte van tuition fees als de beschikbaarheid van beurzen;
e een uitstekend service niveau voor internationale studenten, inclusief studiebegeleiding, gega
randeerde studentenkamer in UvA huisvesting, bemiddeling bij verblijfsvergunning en openen
bankrekening, pick-up service Schiphol
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Bijlage 2: Inventarisatie procedure bepalen tarieven instellingscollegegeld
Vraag 1: hoe ervaren de faculteiten de huidige procedure en is de huidige werkwijze duidelijk genoeg?
Faculteit

Samenvatting reactie

Opmerkingen en conclusies
evaluatiecommissie

FEB en
FdR
FNWI

De faculteiten vinden de huidige procedure helder genoeg.

De procedure werkt goed

De werkgroep heeft het CvB voorgesteld een commissie in te stellen die voorstellen voor uitzonderingen (ingediend door
faculteiten) beoordeelt. Die commissie schijnt er wel te zijn, maar het is ons niet duidelijk wie daar lid van zijn en ook niet
welke adviezen de commissie heeft gegeven. De praktijk zoals wij die waarnemen is dat faculteiten in het voorjaar voorstellen
voor uitzonderingen indienen bij het CvB. Het CvB neemt een besluit dat we terugzien in het vastgestelde Inschrijvingsbesluit.
We vinden het een goed idee deze procedure nog eens tegen het licht te houden.
De FMG ervaart de huidige procedure als niet passend bij het nieuwe allocatiemodel waarbij het ICG-tarief de directe
bekostiging vormt. Er wordt in het nieuwe allocatiemodel 15% voor UvA-brede kosten van het ICG ingehouden. Hierdoor is
het ICG dat met name voor de bachelor geldt niet langer kostendekkend. In het nieuwe allocatiemodel worden de onbekostigde
studenten niet meegeteld in het onderwijsbudget en dus ook niet voor het onderzoeksbudget. Is daarom een onderzoeksopslag
in het ICG-tarief niet noodzakelijk?

Wens om procedure en
mensen zichtbaarder te maken.

FGW

FGW wenst dat faculteiten in de lead zijn mbt tariefbepaling. Daarnaast geeft FGW aan geen winst te willen maken op de
instellingscollegegeldtarieven, maar zegt dit wel te doen als standaard ICG-tarieven worden gehanteerd. Dit omdat zij voor
elke extra student marginale meerkosten zeggen te ervaren. Daarnaast geeft FGW aan dat een hoog tarief de internationale
instroom niet ten goede komt en pleit de FGW voor een minimum aan prijsfluctuaties tussen opvolgende jaren.

FGW kan een
verlagingsverzoek indienen.
De toegankelijkheid van het
onderwijs is door de
commissie onderzocht: er lijkt
geen verband met instroom te
zijn.

AMC +
ACTA

Deze faculteiten hebben geen commentaar

Geen commentaar

FMG
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Onderzoeksopslag zit in het
ICG-tarief verwerkt, het is aan
de faculteit om dit verder te
verdelen. FMG kan
tariefvoorstellen voor hun
bacheloropleidingen indienen.

Vraag 2: vindt u het wenselijk om de huidige procedure te verruimen met een procedurevoorstel voor de (internationale) joint
degrees?
Faculteit

Reactie

Conclusie

FEB

In onze ervaring is een joint-degree altijd een discussiepunt want je wilt immers niet dat de partners in de joint-degree
verschillende instellingstarieven hanteren. Afstemming vooraf is dan geboden maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even
frictieloos te verlopen omdat partners mogelijk andere procedures en/of uitgangspunten hanteren

Behoefte aan heldere
procedure, maar houd ruimte
voor afstemming met andere
instellingen

FNWI

Uitbreiding van de procedure met de joint degrees vinden we zeer zinvol, om niet te zeggen noodzakelijk. Voor de FNWI zou de
afstemming met de VU over de instellingstarieven voor de joint degrees op centraal niveau en tijdig moeten worden opgepakt,
daarmee kan veel last minute overleg (onder grote tijdsdruk) tussen de faculteiten worden voorkomen. Aan dat overleg kunnen
we vanuit de FNWI een bijdrage leveren.

Behoefte aan heldere
procedure, maar houd ruimte
voor afstemming met andere
instellingen

ACTA

Vanuit ACTA betreft het grootste probleem de afstemming tussen VU en UvA t.a.v. de hoogte van het instellingscollegegeld.

FMG

Het heeft niet onze voorkeur om een procedure te verruimen voor (internationale) joint degrees. De FMG heeft 1 internationale
post initiële joint degree (bij CW). Binnen het consortium van deze joint degree wordt de hoogte van het collegegeld bepaald;
een UvA procedure hieraan toevoegen zou geen meerwaarde zijn.

De ACTA biedt joint
programmes aan, geen joint
degrees. De opleidingen
zullen daarom niet onder het
procedurevoorstel komen te
vallen.
Post initieel onderwijs maakt
geen deel uit van het
inschrijvingsbesluit. De
opleiding zal daarom niet
onder het procedurevoorstel
komen te vallen.

FGW

De faculteit werkt met een aantal opleidingen samen met de VU (joint programmes). De faculteit dient met de prijsstelling
rekening te houden met de samenwerkende partners. In dit verband zou het ook goed zijn om de tarieven voor de (internationale)
joint degrees over te laten aan de wijsheid van de faculteiten zelf.

Wenst afspraken over
tarieven lokaal (tussen
faculteiten) te houden. De
joint programmes zullen niet
onder het procedurevoorstel
komen te vallen.

FDR +
AMC

Deze faculteiten hebben geen commentaar

Geen commentaar
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Bijlage 3: ontwikkeling rijksbijdrage van het variabele onderwijs- en onderzoeksdeel
Onderwijs

Bekostigingsniveau

Prijs per gewogen
inschrijving en
graad

laag (1,0)

2015
CONC

2015
DEF

2016
DEF

2017
DEF

3.604

3.639

3.707

3.907

5.405

5.458

5.560

5.861

10.811

10.916

11.121

11.722

2015
CONC

2015
DEF

2016
DEF

2017
DEF

2.084

2.105

2.057

2.095

3.125

3.158

3.086

3.143

6.251

6.316

6.171

6.286

hoog (1,5)
top (3,0)

Onderzoek

Bekostigingsniveau

Prijs per gewogen
graad

laag (1,0)
hoog (1,5)
top (3,0)
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Bijlage 4: facts and figures

Aantal ICG-betalende studenten

Niet-EER
278
561
839

Tweede studie
152
98
250

TOTAAL
430
659
1089

20152016

Bachelor
Master

20162017

Bachelor
Master

441
537
978

155
95
250

596
632
1228

20172018

Bachelor
Master

800
1025
1825

192
107
299

992
1132
2124

Gebruik Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master
respectievelijk voor een tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn
ingeschreven (ISB 2018-2019 artikel 2.7)
Bachelor
Master
Doctoraal
TOTAAL
2013-2014
154
115
2
271
2014-2015
76
66
3
145
2015-2016
55
65
2
122
2016-2017
43
115
0
158
2017-2018
48
76
0
124
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Bijlage 5: aantal facultaire verzoeken voor afwijking van het standaard ICG-tarief
Toelichting: verzoeken worden vaak als pakket aangeboden door een faculteit, maar zijn voor deze
terugblik zoveel mogelijk apart vermeld per opleiding en per tarief. Bij sommige verzoeken bleek dit
niet mogelijk, bijvoorbeeld als het een verzoek voor alle bacheloropleidingen van de faculteit betrof.
Het overzicht laat echter zien dat er door faculteiten veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de
verzoeken procedure.
Aantal ICG-verzoeken per faculteit
2015
8 verzoeken
FEB
3
6
Buiten scope
1
Positief advies
2
ACTA
2
Positief advies
2
FMG
3
Positief advies
3
16 verzoeken
2016
FEB
4
Buiten scope
1
Geen consensus
1
Positief advies
2
FdR
1
Negatief advies
1
FGW
2
Positief advies
2
FMG
6
Negatief advies
2
Positief advies
4
FNWI
3
Buiten scope
3
18 verzoeken
2017
FEB
5
Buiten scope
2
Positief advies
3
FGW
8
Negatief advies
8
FMG
2
Positief advies
2
FNWI
3
Buiten scope
3
Totaal
42 verzoeken
6

Als het verzoek buiten de scope van de commissie is, dan betreft het vrijwel altijd een joint degree-verzoek
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Type verzoek
Tweede studie
Buiten scope
Negatief advies
Positief advies
Tweede studie &
non-EER
(gecombineerd)
Buiten scope
Negatief advies
Positief advies
niet-EER
Buiten scope
Geen consensus
Negatief advies
Positief advies
Totaal
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10 verzoeken
3
5
2
10 verzoeken

5
1
4
22 verzoeken
2
1
8
11
42 verzoeken
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Bijlage 6: samenstelling commissie
De evaluatiecommissie methodiek instellingscollegegeld is als volgt samengesteld:
- vertegenwoordigers van twee faculteiten (AMC, FDR);
Maas Jan Heineman (AMC, voorzitter), André Nollkaemper (FdR)
- twee vertegenwoordigers van de Centrale Studentenraad (CSR) ;
Bram Jaarsma en Kjeld Oostra
- een vertegenwoordiger van de Centrale Studentenadministratie (CSA);
Funda Tutucu
- een vertegenwoordiger van Juridische Zaken (JZ);
Ellen Rijnders
- twee vertegenwoordigers van Academische Zaken (AcZ) en;
Anouk Tso en Erik Weijers (secretaris)
- een vertegenwoordiger van Financiën, Planning & Control (FP&C).
Jacomijn Kerkman
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Samenvatting evaluatie en adviezen ten aanzien van de methodiek instellingscollegegeld

Inleiding
In 2015 is door het College een werkgroep ingesteld die meerjarenbeleid ten aanzien van de ICGtarieven heeft opgesteld. De werkgroep ICG stond onder voorzitterschap van decaan a.i. FMG.
Verder hadden in deze werkgroep zitting: de decaan FEB, FP&C, CSR, JZ, AcZ en CSA. Conform
het advies van de werkgroep is de methodiek door het College vastgesteld. De vastgestelde
uitgangspunten voor de methodiek van het bepalen van het ICG zijn als volgt:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

De collegegeldtarieven (zowel de standaard tarieven als afwijkende tarieven) moeten
minimaal kostendekkend zijn.
Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage bestaande uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk collegegeld
van het betreffende studiejaar.
Tevens is gedifferentieerd naar tarieven laag, hoog en top conform de methodiek van de
rijksbijdrage, alsmede worden verschillende tarieven gehanteerd voor de 1, 2 of 3 jarige
masters.
Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd,
omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer
kosten worden gemaakt.
De tarieven worden geïndexeerd, overeenkomstig de indexering die voor het wettelijk
collegegeld van toepassing is en door de Rijksoverheid wordt bepaald.
Faculteiten krijgen de mogelijkheid om jaarlijks een beargumenteerd verzoek om af te
wijken van deze standaardmethodiek in te dienen bij het College. Jaarlijks komt er een
commissie bijeen die het College adviseert ten aanzien van deze voorstellen. In dit
rapport wordt dit ook wel de verzoekenprocedure genoemd.
Voor de joint degrees, joint-programmes en voor opleidingen waarvoor de minister in
het kader van artikel 6.7 WHW (kleinschalig en intensief) toestemming heeft gegeven
voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld, worden ook verzoeken met
betrekking tot vaststellen van het (instellings)collegegeld rechtstreeks aan het College
gedaan. Deze voorstellen worden niet behandeld door de in het vorige punt genoemde
commissie.

De methode is de afgelopen twee jaar gehanteerd en heeft geleid tot het vaststellen van de tarieven
ICG voor drie academische jaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Het College heeft op advies van de Werkgroep Instellingscollegegeld tevens besloten om het beleid
na twee jaar te evalueren en beleid voor de toekomst vast te stellen. Daartoe is er een
evaluatiecommissie ingesteld.
Evaluatieprocedure
De methodiek instellingscollegeld heeft tot doel: het weloverwogen vaststellen van de ICG-tarieven
voor de UvA, waarbij de tarieven minimaal kostendekkend zijn. De evaluatiecommissie heeft
onderzocht of de gehanteerde methodiek instellingscollegegeld passend is voor het doel en of de
uitvoering voldoende functioneel en efficiënt is.
Om tot een advies te komen is de evaluatiecommissie tussen 18 december 2017 en 24 januari drie
keer bijeengekomen. Vervolgens heeft de commissie dit evaluatierapport in twee schriftelijke rondes
van commentaar voorzien.
De evaluatiecommissie heeft de volgende acties ondernomen om tot een compleet beeld te komen:
- De ervaringen van faculteiten, staf en diensten met de huidige methodiek zijn schriftelijk
geïnventariseerd.
- Kwantitatieve analyse: de aantallen ICG-wijzigingsverzoeken zijn geïnventariseerd en
besproken.
- Kwalitatieve analyse: de notulen van de commissie instellingscollegegeld zijn geanalyseerd
en belangrijke discussies zijn door de evaluatiecommissie opnieuw geanalyseerd en
besproken.
- Er zijn analyses uitgevoerd naar de ontwikkeling van de rijksbijdrage in de periode
2015/heden.
- Er is een analyse gemaakt van contextfactoren die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn
op de methodiek.
- Er is gekeken naar het gebruik van de regelingen vastgelegd in het inschrijvingsbesluit.
Voor een uitgebreid verslag van de evaluatieprocedure wordt verwezen naar de evaluatierapportage
d.d. 8 maart 2018. De commissie heeft daarnaast een herzien beleidsdocument gecreëerd ten
aanzien van de methodiek instellingscollegegeld. Het beleidsdocument dient ter vervanging van het
eindadvies van de werkgroep Instellingscollegegeld uit 2015 en kan worden ingezet ter
ondersteuning bij de beantwoording van vragen van belanghebbenden (studenten, pers, ministerie,
onderwijsinspectie). Dit document kan op het UvAweb worden gepubliceerd ter vervanging van het
eindadvies van de werkgroep instellingscollegegeld, d.d. 23 juni 2015.
Adviezen
De evaluatiecommissie ICG concludeert na grondige evaluatie dat de huidige methodiek voor de
bepaling van de instellingscollegegeldtarieven in de basis goed functioneert. Ook de faculteiten zijn
tevreden over deze methodiek. De evaluatiecommissie formuleert op basis van de uitkomsten van de
evaluatie de volgende tien aanbevelingen aan het College van Bestuur :
1. Handhaaf de wijze van totstandkoming van de standaard ICG-tarieven op basis van de
gemiste rijksbijdrage.
2. Actualiseer jaarlijks de ICG-tarieven op basis van de meest recente definitieve rijksbijdrage
(dit betekent concreet dat de definitieve rijksbijdrage 2017 het uitgangspunt wordt voor
berekening van de tarieven van 2019-2020).
3. Laat de commissie Instellingscollegegeld de ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot
het totaal aantal studenten jaarlijks bezien. Het College kan om een vervroegde evaluatie
van de methodiek vragen indien de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties.
4. Handhaaf de standaardtoeslag van 10% op ICG-tarieven niet-EER.

5. Houd de uitzonderingsregelingen in het inschrijvingsbesluit die samenhangen met ICGtarieven in stand, alsmede de mogelijkheid voor faculteiten om voor specifieke gevallen
uitzonderingen vast te laten stellen.
6. Houd de verantwoordelijkheid om potentieel onwenselijke marginale tariefverschillen te
voorkomen bij faculteiten via de verzoekenprocedure.
7. Laat de commissie Instellingscollegegeld joint degree verzoeken, en verzoeken van
opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets
onderwerpen.
8. Houd de jaarlijkse beoordelingscommissie in zijn huidige opzet in stand.
9. Neem jaarlijks voor aanvang van het zomerreces een besluit over de voorstellen voor
afwijkende ICG-tarieven, zodat de tarieven zijn vastgesteld voordat de werving voor
opleidingen start.
10. Verbeter de facultaire verzoekenprocedure, door in de uitvraagbrief expliciet te vermelden
welke elementen er in een verzoek dienen terug te komen.
In aanvulling op de tien aanbevelingen voortvloeiend uit de evaluatie, formuleert de
evaluatiecommissie de volgende twee aanbevelingen ten aanzien van het proces:
1. Evalueer de methodiek na vijf jaar opnieuw, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om
deze evaluatie eerder te laten plaatsvinden. Dit komt de rechtszekerheid van studenten ten
goede en biedt de faculteiten de mogelijkheid een meerjarenbeleid te voeren.
2. Geef de Commissie Instellingscollegegeld en de betrokken stafafdelingen Academische
Zaken, Finance Planning & Control en Juridische Zaken de opdracht om op basis van deze
evaluatie en vooruitlopend op het vast te stellen beleid, te starten met het traject ter
vaststelling van de tarieven voor het academisch jaar 2019-2020.

Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven
voor de periode 2019-2020 tot en met 2023-2024
Datum

20 maart 2018
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1. Inleiding
Ingevolge artikel 7.46 van de WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. Het
College heeft in 2015 beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven vastgesteld.
Aanleiding hiervoor was deze wettelijke bepaling, alsmede het verzoek hiertoe van de Centrale
Studentenraad. Het beleid is in 2018 aan een evaluatie onderworpen. Dit document beschrijft het
beleid zoals het na opvolging van voornoemde evaluatie geldt.

2.1 Methodiek voor bepalen tarief instellingscollegegeld
Voor de methodiek voor het vaststellen van het instellingscollegegeld geldt als uitgangspunt dat de
tarieven minimaal kostendekkend dienen te zijn. Omdat in de centrale administratie de kosten niet
per eenheid van een opleiding worden vastgelegd is gezocht naar het beste alternatief dat in
aanmerking komt voor de berekening van het instellingscollegegeld. Hierbij is gekozen voor de
alternatieve kosten (opportunity costs): de economische kosten uitgedrukt in termen van de beste
gemiste kans. Het waardeert de (niet-gerealiseerde) opbrengst van het best mogelijke alternatief.
De UvA ontvangt voor studenten die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 7.45a
WHW een rijksbijdrage en wettelijk collegegeld van het betreffende studiejaar. Voor de studenten
waarvoor het instellingscollegegeld van toepassing is ontvangt de UvA geen bekostiging. Deze
tarieven worden berekend op basis van gederfde inkomsten of opportunity costs, waarbij het tarief
wordt gebaseerd op de meest recente definitieve rijksbijdrage bestaand uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van het
betreffende studiejaar.
Bij de berekeningen van de gemiste rijksbijdrage worden per student de bedragen uit de meest
recente definitief vastgestelde “berekening rijksbijdrage en prestatiebekostiging Universiteit en
Hogescholen” gehanteerd. Voor het berekenen van de tarieven voor 2019-2020 zal de definitieve
rijksbijdrage over 2017 worden gebruikt. De procedure wordt in 2.2 nader uiteengezet.
Tarieven worden gedifferentieerd naar laag, hoog en top. Deze methodiek doet recht aan het
onderscheid dat hiertoe wordt gemaakt in de rijksbijdrage (bekostigingsniveau) en het daaraan
gerelateerde verwachte kostenpatroon van de verschillende opleidingen. Daarnaast worden
verschillende tarieven gehanteerd voor bachelor en master, omdat de inrichting, samenstelling en
opbouw van een bachelor sterk verschilt van een master. Tevens worden verschillende tarieven
gehanteerd voor 1, 2 of 3 jarige masters.
Een cijfermatige uiteenzetting van de berekende bedragen en aantallen is te vinden in bijlage 1. Bij
het opstellen van het tarief is rekening gehouden met de nominale studieduur. De diplomabonus
wordt zo in een juiste verhouding aan de jaren toegerekend.

2.2 Procedure voor het bepalen van het Instellingscollegegeld
Faculteiten kunnen, vóór 15 mei van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor het
tarief gaat gelden, een gemotiveerd verzoek indienen bij het College, om (voor alle of bepaalde
opleidingen) een door de faculteit voorgesteld tarief vast te stellen. Het College legt het verzoek voor
aan een Commissie (met vertegenwoordigers van faculteiten en vertegenwoordiger CSR, F&C en
JZ). Deze Commissie komt eenmaal per jaar (tussen 1 juni en 15 juli) bijeen. Het College besluit met
inachtneming van het advies van de Commissie.
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De joint degree opleidingen dienen een zekere mate van autonomie te hebben om de tarieven in
goede afstemming met de partnerinstelling(en) te kunnen maken. Deze verzoeken worden daarom
slechts aan een marginale proceduretoets onderworpen. De commissie toetst slechts of de procedure
juist is gevolgd en of er geen significante afwijkingen van de gangbare tarieven worden voorgesteld
zonder dat daar een afdoende motivering voor wordt gegeven. Deze marginale proceduretoets wordt
ook gehanteerd bij verzoeken van opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief 1.
Voor de gevallen waarin geen verzoek bij het College is ingediend geldt de door het College
vastgestelde tarieven volgens de methodiek, zoals in dit advies beschreven.
Daarnaast heeft de Commissie de taak om de ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot het
totaal aantal studenten jaarlijks bezien. Het College kan om een vervroegde evaluatie van het beleid
vragen indien het vermoeden bestaat dat de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties.
De regie van het jaarlijks terugkerende proces ten aanzien van het vaststellen van de
instellingscollegegeldtarieven ligt bij Academische Zaken, die de afdelingen Financiën & Control en
Juridische Zaken consulteert.

2.3 Tarieven instellingscollegegeld tweede studie
De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven zijn terug te vinden in het
Inschrijvingsbesluit 2018-2019 van de Universiteit van Amsterdam. De standaard
instellingscollegegeldtarieven 2018-2019 voor tweede studie studenten worden hieronder vermeld:

Bachelor
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
1

2

3-jarige
€
€
€

1-jarige
€
€

13.400
19.100

2-jarige
€
€

7.600
10.300
18.600

3-jarige

9.500
13.300
€

20.600

2.4 Tarieven niet-EER studenten
1

Conform artikel 6.7 WHW hebben deze opleidingen toestemming voor het hanteren van specifieke
selectiecriteria en hoger collegegeld. Bij de instelling betreft dit de opleidingen Liberal Arts and Sciences
(AUC) en Politics, Psychology Law and Economics (PPLE).
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Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag) gevraagd, omdat voor
met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten worden gemaakt.
Het gaat met name om zaken die verband houden met de begeleiding en dienstverlening aan nietEER studenten. Faculteiten zijn in principe vrij de omvang van die aanvullende toeslag zelf te
bepalen op basis van marktomstandigheden, extra wervings- en andere kosten die worden gemaakt.
Dit gebeurt op basis van een onderbouwd verzoek aan het College, dat wordt voorgelegd aan de
Commissie Instellingscollegegeld als onderdeel van de jaarlijkse procedure voor het vaststellen van
de instellingscollegegeldtarieven zoals omschreven op pagina 2. De meest recent vastgestelde
instellingscollegegeldtarieven zijn terug te vinden in het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit van
Amsterdam. De standaard instellingscollegegeldtarieven 2018-2019 voor niet-EER studenten worden
hieronder genoemd:
Bachelor
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 10.
1

2

3-jarige
€
€
€

1-jarige
€
€

14.740
21.010

2-jarige
€
€

8.360
11.330
20.460

3-jarige

10.450
14.630
€

22.660

3. Uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief
De in 2.2 genoemde Commissie adviseert over gewenste continuering van bestaande gevallen die
zijn vastgelegd in het Inschrijvingsbesluit.
Voor nieuwe gevallen wordt voorgesteld dat de decanen vóór 15 mei van het studiejaar,
voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de uitzondering gewenst is, een verzoek kunnen indienen
bij het College. Het College legt het verzoek voor een marginale proceduretoets voor aan de
Commissie die het College hierover adviseert. Het College besluit, met in achtneming van het advies
van de Commissie, of het betreffende geval wordt opgenomen in het volgende Inschrijvingsbesluit.

4. (Overgangs)regelingen
Het Inschrijvingbesluit 2018-2019 kent twee (overgangs)regelingen die direct in relatie staan met het
Instellingscollegegeld:
Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master respectievelijk voor een
tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven (ISB 2018-2019 artikel 2.7)
Deze regeling voorziet in het volgen van tweede studies aan de UvA voor een aangepast
Instellingscollegegeldtarief. Het tarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk tarief voor studenten die
onder strikte voorwaarden aansluitend aan de eerste bacheloropleiding een tweede bacheloropleiding
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volgen dan wel aansluitend aan de eerste master een tweede masteropleiding volgen aan de
Universiteit van Amsterdam.
Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2017 zijn ingeschreven voor een
bachelor- of masteropleiding aan de UvA (ISB 2018-2019 artikel 2.8).
Indien er sprake is van een tariefverhoging in daaropvolgende studiejaren, maakt de
Instellingscollegegeld betalende student gedurende de nominale studieduur aanspraak op het tarief
dat gold bij aanvang van de betreffende opleiding.
Deze regeling is vastgesteld om studenten niet te confronteren met een tariefverhoging gedurende de
studie.
De bovenstaande regelingen zullen in ieder geval tot een volgende evaluatie van het beleid worden
gecontinueerd.

5. Excellente studenten/ talenten
Voor excellente studenten/ talenten geldt het volgende. De UvA kent meerdere beurzenprogramma’s
voor internationale studenten , zoals het Amsterdam Excellence Scholarship Programme, het
Amsterdam Merit Scholarship Programme en het Amsterdam Science Talent Scholarship. Daarnaast
biedt het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) verschillende type beurzen aan voor zowel
Nederlandse als internationale studenten. Het AUF maakt bijzondere voorzieningen voor de
wetenschapsbeoefening en voor studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. In
uitzonderlijke gevallen verstrekt het AUF een (gedeeltelijke) studiebeurs. Faculteiten kunnen in
geval van een excellente student/bijzonder talent wijzen op voornoemde beurzenprogramma’s en de
mogelijkheid van het AUF.

6. Instellingscollegegeldtarief deeltijd
Er wordt geen onderscheid gemaakt in tarief voor deeltijd en voltijd. Ratio hiervoor is dat geen
beperkingen worden gesteld aan de te behalen EC per jaar. Ter voorkoming dat, in gevallen waarin
instellingscollegegeld verschuldigd is, studenten zich aanmelden voor een deeltijdopleiding enkel
met het oog op het betalen van een lager instellingscollegegeld (en vervolgens nominaal, voltijds
studeren), zijn de betreffende tarieven gelijk gesteld.

7. Bijzondere persoonlijke omstandigheden
In gevallen waarin toepassing van een bepaling uit het Inschrijvingsbesluit leidt tot een bijzonder
geval van onbillijkheid van overwegende aard kan het College besluiten (binnen de grenzen van de
wet) van de regeling af te wijken. Op basis van deze hardheidsclausule kan hoofd CSA (is belast met
de uitvoering van het Inschrijvingsbesluit) namens het College bepalen dat een student een
Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd is. Hoofd CSA legt
verzoek ter advisering voor aan de Casuscommissie Studentendecanen. Hoofd CSA besluit namens
College met inachtneming van het advies van de Casuscommissie Studentendecanen. Alleen in zeer
bijzondere gevallen wordt de hardheidsclausule toegepast, het gaat dan vrijwel steeds om gevallen
waarin een student op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet (langer) voldoet aan de
voorwaarden van een overgangsregeling (zoals afstuderen binnen de nominale duur). Het betreft
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altijd bijzondere persoonlijke omstandigheden, anders dan die voor alle personen die een tweede
studie wensen te starten of als voor niet-EER student, gelden.
8. Totstandkoming en evaluatie beleid

In 2015 is de werkgroep instellingscollegegeldtarieven door het College ingesteld om
beleidsvoorstellen te doen ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven voor de komende jaren.
Aanleiding was de wettelijke noodzaak en het verzoek van de Centrale Studentenraad om inzichtelijk
te maken waarom de instelling de door haar gestelde instellingscollegegeldtarieven hanteert.
Uiteindelijk is er naar aanleiding van het advies van deze werkgroep (d.d. 23 juni 2015) en met
positief advies van de CSR (d.d. 28 juni 2015) een methodiek ter bepaling van de
instellingscollegegeldtarieven voor de periode tot en met academisch jaar 2018-2019 vastgesteld en
op basis van dat beleid zijn de tarieven tot en met 2018-2019 vastgesteld. De werkgroep adviseerde
tevens om de methodiek na twee jaar te evalueren op haar beleidseffecten. Deze evaluatie is in 20172018 uitgevoerd door de evaluatiecommissie methodiek Instellingscollegegeld. Het in dit document
beschreven beleid is gebaseerd op het werk van de werkgroep Instellingscollegegeld en bijgesteld
naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie methodiek instellingscollegegeld.
Dit beleid geldt voor de studiejaren 2019-2020 tot en met 2023-2024 en zal na vijf jaar geëvalueerd
worden op haar beleidseffecten. In de evaluatie dient te worden onderzocht of de gehanteerde
methodiek instellingscollegegeld passend is voor het doel en of de uitvoering voldoende functioneel
en efficiënt is. De volgende evaluatie dient derhalve in 2023 te worden afgerond.
Het College kan om een vervroegde evaluatie van het beleid vragen indien het vermoeden bestaat dat
de rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties. Dit kan zij bijvoorbeeld doen naar
aanleiding van een advies van de Commissie genoemd in paragraaf 2.2, die als taak heeft om de
ontwikkeling van de rijksbijdrage in relatie tot het totaal aantal studenten jaarlijks te bezien.

Samenvatting beleid Instellingscollegegeld
•

De collegegeldtarieven (zowel de standaard tarieven als afwijkende tarieven) moeten
minimaal kostendekkend zijn.

•

Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage. Hierbij wordt uitgegaan van de
rijksbijdrage over het meest recente jaar dat definitief is. De rijksbijdrage bestaat uit een
onderwijs- en onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met het wettelijk
collegegeld van het betreffende studiejaar.

•

Tevens is gedifferentieerd naar tarieven laag, hoog en top conform de methodiek van de
rijksbijdrage, alsmede worden verschillende tarieven gehanteerd voor de 1, 2 of 3 jarige
masters.

•

Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag van 10 procent)
gevraagd, omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit
meer kosten worden gemaakt.

•

Faculteiten krijgen de mogelijkheid om jaarlijks vóór 15 mei van het jaar voorafgaand aan het
studiejaar waarvoor het tarief gaat gelden een beargumenteerd verzoek om af te wijken van
deze standaardmethodiek in te dienen bij het College.
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•

Jaarlijks komt er een Commissie bijeen die het College adviseert ten aanzien van deze
afwijkingsvoorstellen. Deze Commissie adviseert tevens over gewenste continuering van
bestaande gevallen die zijn vastgelegd in het Inschrijvingsbesluit.

•

Voor de joint degrees, joint-programmes en voor opleidingen waarvoor de minister in het
kader van artikel 6.7 WHW (kleinschalig en intensief) toestemming heeft gegeven voor
specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld, worden verzoeken met betrekking tot
vaststellen van het (instellings)collegegeld ook rechtstreeks aan het College gedaan. De
hierboven genoemde commissie zal deze joint degree verzoeken, en verzoeken van
opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets
onderwerpen.

•

Het College neemt jaarlijks voor aanvang van het zomerreces een besluit over de voorstellen
voor afwijkende ICG-tarieven, zodat de tarieven zijn vastgesteld voordat de werving voor
opleidingen start.

•

De (overgangs)regelingen die direct in relatie staan met het Instellingscollegegeld worden
gecontinueerd . Het inschrijvingsbesluit kent twee van deze (overgangs) regelingen:
o Regeling voor studenten die aansluitend op de eerste bachelor- of master respectievelijk
voor een tweede bachelor- of masteropleiding bij de UvA zijn ingeschreven (ISB 20182019 artikel 2.7)
o Overgangsregeling voor studenten die voor of op 1 september 2017 zijn ingeschreven
voor een bachelor- of masteropleiding aan de UvA (ISB 2018-2019 artikel 2.8).

•

Het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld is voor de duur van vijf jaren (tot en met
academisch jaar 2023-2024) vastgesteld en wordt na vijf jaar (in 2023) geëvalueerd, tenzij er
zwaarwegende redenen bestaan om deze evaluatie eerder te laten plaatsvinden. Het College
kan om een vervroegde evaluatie van het beleid vragen indien de rijksbijdrage uit de pas
loopt met de onderwijsprestaties.

Pagina 7

Titel

Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven

Bijlage 1 Toelichting beleid instellingscollegegeld tarief
De berekening van de instellingcollegegeldtarieven komt op basis van een aantal stappen tot
stand.
Allereerst worden uit de rijksbijdragebestanden van OCW de prijzen gehaald voor onderwijs en
onderzoek. De prijs voor de berekening van de studentgebonden financiering voor een ongewogen
bekostigde inschrijving is gelijk aan de prijs van een graad OW.
Bekostiging: Rijksbijdrage en prestatiebekostiging
De UvA ontvangt de rijksbijdrage van de overheid als een totaal budget voor de kosten van
personeel, materiaal en huisvesting. Instellingen mogen zelf bepalen hoe zij de lumpsum besteden.
De rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Voor onderwijs zijn
dat de studentgebonden bekostiging, de onderwijsopslag in percentages en de onderwijsopslag in
bedragen. Voor onderzoek zijn dat de (onderwijs)graden, promoties, voorziening onderzoek in
bedragen en voorziening onderzoek in percentages. Voor de berekening van de studentgebonden
bekostiging wordt door de rijksoverheid gebruik gemaakt van:
• het aantal bekostigde inschrijvingen bij erkende bachelor- en masteropleidingen binnen de
nominale studieduur;
• het aantal bekostigde bachelor- en mastergraden dat is verleend.
Graden zijn in principe bekostigd als het een eerste graad (eerste bachelor of master diploma) betreft.
Daarnaast krijgt de instelling voor elke student in principe het nominale aantal inschrijvingsjaren
bekostigd voor zowel de bachelor als de master.
Naast de rijksbijdrage (lumpsum) kunnen hogescholen en universiteiten extra budget ontvangen voor
de prestatieafspraken. Het kabinet heeft de verdeling van een deel van het onderwijsbudget (7%)
gekoppeld aan de prestaties van hogescholen en universiteiten. Daarom zijn er prestatieafspraken
gemaakt met de onderwijsinstellingen. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken krijgen de
instellingen geld.
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Samenvattend ziet de bovenstaande beschrijving er als volgt uit.

Afbeelding 1: Schematische weergave rijksbijdrage en prestatiebekostiging (situatie 2018)
De in de afbeelding hierboven weergegeven blauwe blokken en de daaraan gekoppelde bedragen
kennen een directe relatie met het aantal bekostigde studenten en hun prestaties. In de paragraaf
hieronder wordt de totstandkoming van deze bedragen nader toegelicht.
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Toelichting Onderwijs - Studentgebonden financiering
De studentgebonden financiering wordt opgebouwd uit een aantal deelcomponenten, namelijk het
aantal bekostigde inschrijvingen en het aantal graden WO (wetenschappelijk onderwijs) zowel
bachelor als master. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een prijs en de wegingsfactor voor
onderwijs. De hoogte van de wegingsfactor is afhankelijk van het bekostigingsniveau van de
opleiding. Gamma-opleidingen hebben over het algemeen een laag bekostigingsniveau met een
weegfactor van 1, de bèta opleidingen een hoog bekostigingsniveau met de weegfactor 1,5 en de
medische opleidingen een top bekostigingsniveau met een weegfactor 3,0. Zo kent bijvoorbeeld een
bachelor Nederlandse Taal & Cultuur een wegingsfactor ‘Laag’ en een bachelor Geneeskunde een
wegingsfactor ‘Top’. In totaal worden er dus drie wegingsfactoren onderscheiden die betrekking
hebben op zowel bachelor als master opleidingen. De wegingsfactoren voor onderwijs en de
bijbehorende factor staan hieronder vermeld. De prijs voor een ongewogen inschrijving en/of graad
wo onderwijsdeel bedraagt momenteel € 3.907,34 2. Bij berekening van de
instellingscollegegeldtarieven wordt altijd uitgegaan van de meest recente definitieve rijksbijdrage.
Onderstaande berekeningen gaan uit van de definitieve rijksbijdrage 2017, die gebruikt zal worden
voor de berekening van de instellingscollegegelden van studiejaar 2019-2020.
Tabel 1: Wegingsfactoren en bedragen onderwijs
Factor onderwijs
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 3.907,34
Hoog
1,5
1,5
€ 5861,011
Top
3
3
€ 11.722,021
Rekenvoorbeeld:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor ‘Top’.
Hiermee komt de rijksbijdrage, voor alleen het onderwijsdeel, voor deze student bij nominale
studieduur uit op 3x inschrijving ‘Top’ + 1x mastergraad OW ‘Top’. Dit komt neer op 3x €
3.907,341 x factor 3 = € 35.166,06 en 1x mastergraad OW x factor 3 = € 11.722,021. Het totaal komt
uit op: € 35.166,06 + € 11.722,02 = € 46.888,08. Let op: Dit betreft enkel het onderwijs deel. In de
volgende paragraaf wordt het onderzoeksdeel toegelicht.

Toelichting Onderzoek (OZ) - Graden
Het totaalbedrag behorend bij de graden voor het onderzoeksdeel komt op een soortgelijke manier
als de studentgebonden financiering tot stand. Namelijk door het aantal graden OZ voor zowel
bachelor als master te vermenigvuldigen met de bijbehorende factor en prijs voor een graad OZ.
De hoogte van de wegingsfactor is net als bij de studentgebonden financiering afhankelijk van de
opleiding en kent een onderscheid tussen bachelor en master opleidingen. Voor alle master
opleidingen geldt bovendien dat de graden dubbel meetellen, en gesteld wordt op factor 2. Zo komt
de factor voor een ‘Top’ master opleiding uit op 6 (3 x 2). In de tabel hieronder zijn de verschillende
wegingsfactoren en waardes opgenomen.
Tabel 2: Wegingsfactoren en bedragen onderzoek
Factor onderzoek
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 2.095,24
Hoog
1,5
1,5
€ 3.142,86
2

e

Bron: EDOC-#1230270-v4-RB2017_HO_4 _brief_DEF
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Top

3

3

Graden bij master

2

€ 6.285,72

Rekenvoorbeeld 1:
Een student volgt een master Geneeskunde van drie jaar. Deze master heeft een wegingsfactor ‘Top’.
Wanneer de rijksbijdrage wordt berekend voor deze student, voor alleen het onderzoekdeel, komt dit
uit op 1x mastergraad OZ ‘Top’. Dit komt neer op 1x € 2.095,241 x factor 3 x 2 (i.v.m. mastergraad)
= € 12.571,441.
Tezamen met het onderwijsdeel zoals in de vorige paragraaf beschreven komt het totaal aan
rijksbijdrage voor een master Geneeskunde (3 jaar) uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

€ 35.166,06
€ 11.722,02
€ 12.571,44

Totaal (voor 3 jaar) :

€ 59.459,52 : 3 nominale studie jaren = € 19.819,84
Plus het wettelijke collegegeld 3 (2019/2020) = €
2.060-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 21.879,84
Afgerond op € 100, - =
€ 21,900,--

Inclusief opslag niet-EER tarief

+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 2.190,-- + € 21.900,-- = € 24.090,--

Rekenvoorbeeld 2:
Een student volgt een bachelor Notarieel Recht van drie jaar. Deze bachelor heeft een wegingsfactor
‘Laag’. De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ
Totaal (voor 3 jaar) :

Inclusief opslag niet-EER tarief

3

€ 11.722,02
€ 3.907,34
€ 2.095,24
€ 17.724,60 : 3 nominale studie jaren = € 5.908,20
Plus het wettelijke collegegeld3 (2019/2020) = €
2.060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 7.968,20
Afgerond op € 100, - =
€ 8.000,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 800,-- + € 8.000,-- = € 8.800,--

Het wettelijk collegegeld (m.u.v. het deeltijdtarief) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en
gepubliceerd in de Staatscourant. Op het moment van schrijven is het wettelijk collegegeld van 2019/2020
nog niet bekend. Daarom wordt er gerekend met de meest recente bedragen (van studiejaar 2018/2019).
Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit
hogere collegegeld bedraagt maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.
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Rekenvoorbeeld 3:
Een student volgt een Master Sociologie van één jaar. Deze Master heeft een wegingsfactor ‘Laag’.
De berekening van de rijksbijdragen komen bij nominale studieduur dan uit op:
- Onderwijsdeel
- Inschrijving
- Graad OW
- Onderzoekdeel
- Graad OZ

€ 3.907,34
€ 3.907,34
€ 4.190,48

Totaal (voor 3 jaar) :

Inclusief opslag niet-EER tarief

€ 12.005,16 : 1 nominaal studiejaar =
€ 12.005,16
Plus het wettelijke collegegeld3 (2019/2020) = €
2.060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 14.065,16
Afgerond op € 100, - =
€ 14.100,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 1.410,-- + € 14.100,-- = € 15.510,--

Bij alle bovenstaande berekeningen dient in acht te worden genomen dat zowel de Rijksbijdrage als
het wettelijk collegegeld jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. De hoogte hiervan kan
fluctueren en kan derhalve effect hebben op de bedragen in de (bovenstaande) berekeningen.
Wanneer de bovenstaande beschrijving van de OCW bekostigingssystematiek wordt toegepast voor
de verschillende bachelor en master opleidingen komen de onderstaande tabellen tot stand. Als eerste
de tabel met de bachelor opleidingen en vervolgens de tabel met master opleidingen. De bedragen in
beide tabellen betreft de totale rijksbijdrage gedeeld door het aantal studiejaren. Voor de verdeling
van de graden is de looptijd van de opleiding van belang. Immers de opbrengst wordt aan het eind bij
afstuderen verkregen. Het toerekenen van de diplomabonus aan 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar is van belang
en blijkt uit onderstaande tabellen.
Tabel 3: Rijksbijdrage bachelor per jaar
Studieduur/
Wegingsfactor
Laag
Hoog
Top

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 5.908,33
€ 8.862,30
€ 17.724,60

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

€ 12.005,16
€ 18.007,74
n.v.t.

€ 7.956,25
€ 11.934,38
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
€ 19.820,84

Tabel 4: Rijksbijdrage master per jaar
Studieduur/
Wegingsfactor
Laag
Hoog
Top
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Titel

Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven
Als laatste stap worden de tarieven aangevuld met het tarief voor het wettelijk collegegeld2
(2019/2020) € 2.060 en afgerond op een veelvoud van €100,- .
De tarieven voor het instellingscollegegeld 2019/2020 komen daarmee uit op:
Tarieven Instellingscollegegeld tweede studie
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.000
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
10.900
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
19.800
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

1
€
€

14.100
20.100
n.v.t.

2
€
€

10.000
14.000
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
21.900

Tarieven Instellingscollegegeld niet-EER
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.800
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
11.990
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
21.780
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top
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1
€
€

15.510
22.110
n.v.t.

2
€
€

11.000
15.400
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
24.090

