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Voorgenomen wijzigingen beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven

Geachte voorzitter,
Het College heeft op advies van de Commissie Instellingscollegegeld 2019 (d.d. 20 juni 2019) en op
basis van het Beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven (p. 6, paragraaf 8), het beleid ten aanzien
van de instellingscollegegeldtarieven vervroegd laten evalueren. De daartoe ingestelde
evaluatiecommissie (met vertegenwoordiging van de Centrale Studentenraad in de persoon van
Pjotr van der Jagt) heeft het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven geëvalueerd.

./.

De evaluatiecommissie heeft op basis van de uitkomsten van de evaluatie zeven aanbevelingen
geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn zowel gericht op het beleid, als op het proces voor het
vaststellen van de tarieven. De aanbevelingen en de onderliggende analyse en argumentatie zijn
opgenomen in het bijgevoegde evaluatierapport. Het beleidsdocument, inclusief voorgestelde
wijzigingen, is bijgevoegd als bijlage IV van het rapport. Het beleidsdocument is geactualiseerd, de
aanbevelingen van de commissie zijn verwerkt en passages die verwijzen naar specifieke studiejaren
of tijdelijke informatie zijn op advies van de commissie (waar mogelijk) verwijderd. De beoogde
ingangsdatum van het aangepaste beleid is per studiejaar 2021-2022. Het beleid zal pas vanaf dat
studiejaar effect hebben op de instellingscollegeldtarieven. Om zittende studenten niet te
confronteren met een eventuele tariefverhoging gedurende de studie, blijft de overgangsregeling
(zoals opgenomen op pagina 7 van het beleid) van kracht.
Het College vraagt u om uw advies over het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter

Besluit
Voorgenomen besluit
Datum

21 april 2020
Kenmerk

2020-045783
Onderwerp

Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;
gezien:
• het Evaluatierapport: Beleid t.a.v. de instellingscollegeldtarieven, d.d. 3 april 2020;
overwegende:
• de aanbeveling van de Commissie Instellingscollegegeld 2019 (Advies Commissie
Instellingscollegegeld 2019, d.d. 20 juni 2019) om de methodiek ter vaststelling van de
instellingscollegegeldtarieven te evalueren;
• de adviezen van de de Commissie Evaluatie Instellingscollegegeld 2020 en de argumenten om tot
de voorgestelde adviezen te komen;
gelet op:
• artikel 7.46 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
• het Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven d.d. 8 maart 2018 (door het CvB
overgenomen en vastgesteld op 25 mei 2018, besluitnummer 2018-019763);

BESLUIT:
./.

1. het Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven d.d. 3 april 2020 vast te stellen,
onder voorbehoud van positief advies van de CSR
2. tot gelijktijdige intrekking van het besluit, nummer 2018-019763, met betrekking tot het
Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven d.d. 8 maart 2018.
Het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter

Commissie Evaluatie Instellingscollegegeld

Evaluatierapport
Beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven
Datum

3 april 2020

Titel

Evaluatierapport

Samenvatting
De Commissie Evaluatie ICG 2020 heeft het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
geëvalueerd met bijzondere aandacht voor: de berekeningsmethodiek in het licht van recente
ontwikkelingen; de gehanteerde opslag voor niet-EER studenten; de mogelijkheid voor het opnemen
van een waiverregeling voor vertraagde studenten; en marginale tariefverschillen ten opzichte van de
UvA standaardtarieven. Op basis van deze evaluatie doet de commissie de volgende aanbevelingen
ten aanzien van het beleid en ter verbetering van de procedure van vaststelling van de
instellingscollegegeldtarieven:
Aanbeveling 1: Baseer de methodiek op de geschoonde rijksbijdrage
De commissie adviseert om de berekeningsmethodiek voor de instellingscollegegeldtarieven te
baseren op de geschoonde rijksbijdrage. De commissie adviseert om de rijksbijdrage te schonen
voor:
• Incidentele mutaties;
• Middelen die verschoven zijn:
o binnen de totale rijksbijdrage (van vaste voet naar variabel deel of vice versa, enkel het
variabele deel wordt gebruikt voor de berekening van de tarieven) of;
o tussen de rijksbijdrage en het wettelijk collegegeld (voor extra/nieuw toegevoegde middelen
wordt niet geschoond).
Hiernaast zullen middelen met een oormerk of doeltoekenning apart moeten worden beoordeeld. Per
geval moet worden vastgesteld of dit buiten de berekening van het instellingscollegeldtarief moet
worden gehouden.
Aanbeveling 2: Verwerk de middelen wet studievoorschot in het standaardtarief
De commissie adviseert om de middelen wet studievoorschot te verwerken in de tarieven zo lang als
dat ze gekoppeld zijn aan de rijksbijdrage (dit is een actueel voorbeeld van geoormerkte middelen
zoals bedoeld bij aanbeveling 1).
Aanbeveling 3: Stel de tarieven voor drie jaar vast en het beleid voor zes jaar
De commissie adviseert om de tarieven te baseren op het gemiddelde van de afgeronde rijksbijdrage
over drie jaar, de tarieven voor drie jaar vast te stellen en in de tussenliggende jaren te indexeren
conform de indexatie van de minimum/maximum-tarieven van het Rijk. Aanvullend adviseert de
commissie om het beleid voor een periode van zes jaar vast te stellen.
Aanbeveling 4: Continueer het beleid t.a.v. de opslag voor niet-EER studenten
De commissie ziet geen aanleiding om de opslag voor niet-EER studenten aan te passen en adviseert
om het beleid op dit punt gelijk te houden.
Aanbeveling 5: Neem geen waiverregeling op voor vertraagde studenten
De commissie adviseert in het beleid ICG geen waiverregeling voor vertraagde studenten op te
nemen.
Daarnaast doet de commissie de volgende voorstellen voor de verbetering van de procedure voor
vaststelling van de tarieven:
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Aanbeveling 6: Verbeter de communicatie naar faculteiten ten aanzien van de procedure
De commissie adviseert om de handreiking die faculteiten ontvangen voor het indienen van een
verzoek voor een afwijkend tarief aan te vullen (zie bijlage III voor het tekstvoorstel) en de concept
standaardtarieven mee te sturen bij deze handreiking. De commissie adviseert daarnaast om een
tekstuele aanvulling te doen in het beleid om de procedure verder te ondersteunen. De commissie
stelt de volgende toevoeging aan paragraaf 2.2 voor: Dit verzoek bevat de door de faculteit
voorgestelde tarieven (tweede studie en niet-EER), alsmede de motivering van de voorgestelde
tarieven.
Aanbeveling 7: Laat twee CSR-leden deelnemen aan de Commissie ICG
De commissie adviseert om niet één, maar twee leden van de Centrale Studentenraad te laten
deelnemen in de commissie die de verzoeken van faculteiten beoordeelt.
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Aanleiding voor deze (vervroegde) beleidsevaluatie
In 2015 heeft het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam een werkgroep
ingesteld die meerjarenbeleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven (beleid ICG) heeft
opgesteld. In het beleid is de methodiek vastgesteld op basis waarvan de
instellingscollegegeldtarieven worden berekend voor zowel studenten die een tweede bachelor of
tweede master volgen, als voor niet-EER studenten. 1 In 2018 is dit beleid geëvalueerd en met een
aantal kleine wijzigingen opnieuw vastgesteld voor de periode 2019-2020 tot en met 2023-2024. De
evaluatie van het beleid was gepland voor 2023.
In haar advies dd. 20 juni 2019 adviseerde de Commissie Instellingscollegegeld 2019 echter tot een
vervroegde evaluatie over te gaan. Zij concludeerde dat de rijksbijdrage uit de pas liep met de
kostenontwikkeling van het onderwijs en adviseerde om de methodiek voor het berekenen van de
instellingscollegegelden, zoals beschreven in het beleid ICG, te evalueren in het licht van een drietal
ontwikkelingen:
•

De rijksbijdrage is uit de pas gaan lopen met de onderwijsprestaties. Reden daarvoor is met name
dat in de rijksbijdrage sinds 2018 een toevoeging van middelen wet studievoorschot en middelen
gekoppeld aan de afgeronde prestatie- en profileringsafspraken is opgenomen. Daarnaast is de
rijksbijdrage in 2018 verhoogd ter compensatie van de regeling halvering collegegeld. De
‘Rijksbijdrage 2018’ wijkt hierdoor substantieel af van de eerdere rijksbijdrage.

•

De uitkomsten van de Commissie-Van Rijn, leiden er naar verwachting toe dat de variabele
studentgebonden bekostiging in de toekomst zal dalen.

•

Bij algemene maatregel van bestuur (amvb) zal het instellingscollegegeldtarief voor studenten
die een tweede (of volgende) studie volgen in de toekomst naar verwachting worden
gemaximeerd; tegelijkertijd wordt het tarief voor niet-EER studenten gebonden aan een
minimum. De variabele rijksbijdrage zal de basis vormen voor de berekening. De mogelijkheid
tot het instellen van deze amvb is opgenomen in het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid dat
momenteel voor stemming voorligt. De betreffende amvb ligt momenteel voor bij de Raad van
State.

Naar aanleiding van dit advies van de Commissie Instellingscollegegeld 2019 heeft het CvB
vervolgens op basis van het beleid ICG 2 om een vervroegde evaluatie van het beleid gevraagd.

1
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.
2
Beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven, pagina 6, paragraaf 8: “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”.
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Welke punten van het beleid zijn geëvalueerd?
De commissie heeft het beleid op vier punten geëvalueerd:
1. Hoe kan de methodiek voor berekening instellingscollegegeld worden aangepast, zodat
deze aansluit bij de kostenontwikkeling van het onderwijs?
Volgens het vigerende beleid wordt het instellingscollegegeldtarief gebaseerd op de gemiste
rijksbijdrage. Tevens wordt gedifferentieerd naar tarieven laag, hoog, top, conform de methodiek van
de rijksbijdrage. Daarnaast worden verschillende tarieven gehanteerd voor de één-, twee- of
driejarige masters. Voor niet-EER studenten wordt in principe een aanvullende bijdrage (toeslag van
10 procent) gevraagd. Faculteiten kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij het College voor een
afwijkend tarief (voor alle of bepaalde opleidingen). In het licht van de hiervoor genoemde
ontwikkelingen die de aanleiding vormden voor de vervroegde evaluatie, en teneinde ervoor te
zorgen dat de berekeningsmethodiek beter aansluit bij de daadwerkelijke kostenontwikkeling van het
onderwijs, is deze evaluatie gericht op het beantwoorden van deze hoofdvraag.
2. Zijn aanpassingen in het beleid nodig t.a.v. de gehanteerde opslag voor niet-EER
studenten?
Onderdeel van de huidige methodiek is een opslag van 10 procent voor niet-EER. Daarom heeft de
commissie tevens gekeken naar de vraag of op dit punt aanpassingen nodig zijn.
3. Dient de mogelijkheid voor het beschikbaar stellen van waivers (voor vertraagde
studenten) te worden toegevoegd aan het beleid?
Deze vraag valt op zichzelf buiten de directe aanleiding voor het vervroegde advies. Op basis van de
adviezen en conclusies van de Commissie ICG 2019 (Advies Commissie ICG 2019, d.d. 20 juni
2019) en naar aanleiding van het herhaaldelijke verzoek van één faculteit is echter ook gekeken naar
de mogelijkheid om een waiverregeling voor vertraagde studenten op te nemen in het beleid ICG.
4. Zijn aanpassingen in het beleid nodig om te voorkomen dat faculteiten een afwijkend tarief
hanteren dat marginaal afwijkt van het standaardtarief?
Ook deze vraag valt buiten de directe aanleiding voor het vervroegde advies. De Commissie ICG
2019 constateerde echter dat voor sommige opleidingen een instellingstarief verzocht werd dat
slechts marginaal afweek van het UvA standaardtarief. De Commissie ICG 2019 achtte dat
onwenselijk (Verslag Commissie ICG, d.d. 11 juni 2019). Naar aanleiding daarvan is in deze
evaluatie ook gekeken of aanpassingen in het beleid nodig zijn om te voorkomen dat faculteiten
onnodig marginale afwijkingen (t.o.v. het UvA standaardtarief) in hun tarieven hanteren.
In de volgende paragrafen worden deze vragen behandeld. De samenstelling en werkwijze van de
evaluatiecommissie is te vinden in bijlage I.
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1. Methodiek voor berekening instellingscollegegeld
Zoals beschreven in de introductie zijn er verschillende redenen waarom de huidige methodiek
berekening instellingscollegegeld opnieuw moet worden bekeken. Het uitgangspunt blijft dat het
tarief minimaal kostendekkend moet zijn. Om te beoordelen op welke wijze dit uitgangspunt het
beste kan worden bereikt, is getracht een methode te vinden die zo goed mogelijk aansluit bij de
kostenontwikkeling van het onderwijs. De commissie heeft daartoe vier scenario’s verkend:
1. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de rijksbijdrage, waarbij twee mogelijkheden verkend zijn:
a) Berekeningsmethodiek gebaseerd op de rijksbijdrage (huidige methodiek behouden).
b) Berekeningsmethodiek gebaseerd op de geschoonde rijksbijdrage aan de hand van in het
beleid vast te leggen criteria.
2. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de totale kosten van het onderwijs.
3. Berekeningsmethodiek gebaseerd op het UvA-Allocatiemodel.
4. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de kosten per opleiding.
1.1 Verkenning van vier scenario’s
De verschillende scenario’s die de commissie heeft verkend worden hieronder kort toegelicht,
inclusief de belangrijkste voor- en nadelen (zie bijlage II voor de uitgebreide uitwerking). De
commissie heeft alle scenario’s beoordeeld aan de hand van de volgende voorwaarden:
1. De gekozen methodiek moet leiden tot een minimaal kostendekkend tarief.
2. De gekozen methodiek moet de kosten van de opleiding zo goed mogelijk benaderen.
3. De gekozen methodiek moet zoveel mogelijk stabiel zijn en niet leiden tot grote fluctuaties die
beperkt verband houden met de kostenontwikkeling van het onderwijs.
4. De gekozen methodiek moet zo goed mogelijk passen binnen de berekeningswijze die het Rijk
zal hanteren voor de maximumtarieven voor studenten die een tweede studie volgen.
5. De gekozen methodiek moet transparant zijn voor faculteiten.
Scenario Ia Berekeningsmethodiek gebaseerd op de rijksbijdrage (huidige methodiek)
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 er in het huidige beleid voor 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 standaardtarief voor ICG-studenten is in het beleid
dan ook uitgegaan van de gemiste rijksbijdrage (variabele deel 3) bestaand uit een onderwijs- en
onderzoeksdeel, vermeerderd met het wettelijk collegegeld van het betreffende studiejaar.
Belangrijkste voordelen van scenario Ia
• Gebaseerd op een externe bron, namelijk de rijksbijdrage (zorgt voor een objectieve en
transparante vaststelling van de bedragen);
• Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten;
• Goede aansluiting op het maximumtarief voor tweede studie en het minimumtarief voor nietEER, die naar verwachting vanuit het Rijk gehanteerd zullen worden na vaststelling van de amvb
invoering minimum en maximum instellingscollegegeld. De variabele rijksbijdrage zal de basis
vormen voor deze berekening.

3

De rijksbijdrage bestaat uit een variabel deel en een vaste voet.
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Belangrijkste nadelen van scenario Ia
• Grote fluctuaties tussen de jaren in de prijs van het onderwijsdeel, omdat in sommige jaren veel
mutaties (beleidswijzigingen en administratieve correcties) worden doorgevoerd die gevolgen
hebben voor de bijdrage, en in andere jaren minder.
• Sommige van de bovengenoemde mutaties houden geen direct verband met de
kostenontwikkeling van een opleiding, omdat het eigenlijk administratieve correcties zijn. Een
voorbeeld is de compensatie halvering collegegeld eerstejaars bachelorstudenten. Deze
compensatie ontvangen de universiteiten via de verhoging van de prijs per bekostigde prestatie
in het onderwijsdeel. Dat betekent in dit geval echter niet dat de opleiding daarmee duurder is
geworden.
• Biedt niet de mogelijkheid om geoormerkte middelen (zoals de middelen wet studievoorschot)
separaat te behandelen, omdat deze middelen zijn verwerkt in de rijksbijdrage en er geen verdere
schoning plaatsvindt.
Beoordeling voor- en nadelen door de commissie
Het belangrijkste voordeel is dat de gekozen methodiek past bij de berekeningswijze die het Rijk zal
hanteren bij het berekenen van de maximumtarieven voor studenten die een tweede studie volgen en
de minimumtarieven voor niet-EER. Daarmee wordt voldaan aan voorwaarde 4. Daarnaast kan
beargumenteerd worden dat deze methodiek leidt tot een minimaal kostendekkend tarief
(voorwaarde 1) en dat deze methodiek transparant is (voorwaarde 5). Het belangrijkste nadeel van
deze methode is echter dat beleidswijzigingen en administratieve correcties van OCW leiden tot
grote fluctuaties tussen de jaren. Deze zijn niet altijd te relateren aan de kosten van de opleiding,
waarmee niet voldaan wordt aan voorwaarde 2 en 3 (aansluiting bij kosten en stabiliteit).
Scenario Ib Berekeningsmethodiek gebaseerd op de geschoonde rijksbijdrage aan de hand van in
het beleid vastgelegde criteria
De bij Ia genoemde nadelen zouden kunnen worden beperkt door het schonen van de rijksbijdrage
voor de middelen die zijn toegevoegd aan de rijksbijdrage, die niet direct gerelateerd zijn aan de
kosten van het onderwijs. De criteria op basis waarvan geschoond kan worden, kunnen worden
vastgelegd in het beleid.
Belangrijkste voordelen van scenario Ib
• Gebaseerd op een externe bron, namelijk de rijksbijdrage (wat zorgt voor een objectieve en
transparante vaststelling van de bedragen);
• Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten;
• Voorkomt dat de prijs per bekostigde eenheid wordt verhoogd als gevolg van beleidswijzigingen
van OCW die niet of niet direct gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de kosten van een
opleiding (omdat hiervoor wordt geschoond);
• Biedt de mogelijkheid om geoormerkte middelen (zoals de middelen wet studievoorschot)
separaat te behandelen. Deze middelen zijn duidelijk te identificeren, dus op basis van de in het
beleid vast te leggen criteria kan bepaald worden of ze wel of niet gerelateerd zijn aan de
kostenontwikkeling van het onderwijs (en dus of hier wel of niet voor wordt geschoond).
Belangrijkste nadelen van scenario Ib
• Minder objectief dan scenario Ia, omdat beoordeeld moet worden op basis van welke mutaties
wordt geschoond. Dit is door het formuleren van criteria op basis waarvan kan worden
geschoond enigszins te objectiveren, maar wel arbeidsintensiever (onderhouden en jaarlijks
toetsen van rijksbijdrageontwikkelingen);
• Minder transparant dan rijksbijdrage ongeschoond;
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•

Mogelijk minder aansluiting (dan scenario Ia) op het maximumtarief voor tweede studie en het
minimumtarief voor niet-EER, die naar verwachting vanuit het Rijk gehanteerd zullen worden na
vaststelling van de AMvB invoering minimum en maximum instellingscollegegeld. De variabele
rijksbijdrage zal de basis vormen voor deze berekening.

Beoordeling voor- en nadelen door de commissie
Het belangrijkste voordeel van dit scenario is dat wordt geschoond voor beleidswijzigingen en
administratieve correcties van OCW die niet te relateren zijn aan de kosten van de opleiding,
waardoor dit scenario beter voldoet aan voorwaarde 2 (aansluiting bij kosten) dan scenario Ia.
Daarnaast wordt dezelfde basis voor de berekening gebruikt als die het Rijk zal hanteren bij het
berekenen van de maximumtarieven voor studenten die een tweede studie volgen en de
minimumtarieven voor niet-EER (namelijk de rijksbijdrage). Ondanks de schoning die plaatsvindt
bij dit scenario, wordt daarmee in redelijke mate voldaan aan voorwaarde 4. Ook kan bij dit scenario
beargumenteerd worden dat deze methodiek leidt tot een minimaal kostendekkend tarief
(voorwaarde 1), omdat alleen wijzigingen worden meegenomen die direct verband houden met
(mutaties) in de kosten van een opleiding. De schoning zorgt echter voor minder transparantie. Dit
scenario voldoet daarom in mindere mate aan voorwaarde 5 dan scenario Ia.
Scenario II Berekeningsmethodiek gebaseerd op de totale kosten van het onderwijs
Dit scenario heeft de intentie om zo dicht mogelijk bij de kosten te blijven. Echter, de totale kosten
van het onderwijs zijn niet in de centrale administratie als zodanig vastgelegd. Het is wel mogelijk
om een globale berekening te maken op basis van de totale kosten. In deze kosten zijn dan ook de
lasten behorende bij de uitvoering van contractactiviteiten (contractonderwijs en -onderzoek) en
overige activiteiten opgenomen, die niet of niet volledig te relateren zijn aan het onderwijs. Daarvoor
kan een correctie worden toegepast.
Belangrijkste voordelen van scenario II
• Te ontlenen aan de centrale administratie;
• Eenvoudig;
• Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten.
Belangrijkste nadelen van scenario II
• Grove berekening, levert een UvA-breed gemiddelde op en doet geen recht aan het feit dat het
kostenniveau van opleidingen verschilt;
• Minder objectief en transparant. Er zijn veel rekenslagen nodig om tot een gedifferentieerd tarief
(laag, hoog, top) per bachelor- en masteropleiding te komen;
• Geen mogelijkheid om geoormerkte middelen (zoals de middelen wet studievoorschot) separaat
te behandelen, omdat deze middelen niet duidelijk te identificeren zijn als gekeken wordt naar de
totale kosten. Om de middelen apart te bekijken zou een andere rekenmethode gebruikt moeten
worden.
• Beperkte aansluiting op het maximumtarief voor tweede studie en het minimumtarief voor nietEER, die naar verwachting vanuit het Rijk gehanteerd zullen worden na vaststelling van de
algemene maatregel van bestuur invoering minimum en maximum instellingscollegegeld. De
variabele rijksbijdrage zal de basis vormen voor deze berekening.
Beoordeling voor- en nadelen door de commissie
Het belangrijkste voordeel is dat de methode stabiel is (voorwaarde 3). In principe zou deze methode
daarnaast de kosten van de opleiding zo goed mogelijk moeten benaderen. Er moeten echter veel
rekenslagen plaatsvinden om te komen tot een tarief per opleiding, wat de transparantie niet ten
goede komt en waardoor kostendekkenheid en een goede aansluiting bij de kosten per opleiding
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(voorwaarde 5, 1 en 2) niet gewaarborgd kunnen worden. Ook past deze methodiek minder goed bij
de berekeningswijze die het Rijk zal hanteren voor het bepalen van de minimum- en
maximumtarieven, waardoor niet voldaan wordt aan voorwaarde 4.
Scenario III Berekeningsmethodiek gebaseerd op het UvA-Allocatiemodel
Het allocatiemodel verdeelt de rijksbijdrage en collegegelden over de faculteiten. Het allocatiemodel
kent een onderwijs- en onderzoeksdeel, welke beide bestaan uit een viertal onderdelen: variabel
budget; doorgegeven rijksbijdrage; capaciteitsbudget en beleidsbudget. Van deze budgetdelen lijkt
het variabel budget het meest bruikbaar voor de berekening van een ICG-tarief. De andere
budgetdelen hebben een ander karakter.
Belangrijkste voordelen van scenario III
• Stabiel;
• Transparant, voorspelbaar en herkenbaar binnen de UvA;
• Sluit aan bij de interne verdeelsleutel (er wordt gerekend met de bedragen die faculteiten
daadwerkelijk ontvangen voor het onderwijs);
• Biedt de mogelijkheid om geoormerkte middelen (zoals de middelen wet studievoorschot)
separaat te behandelen. Deze middelen zijn duidelijk te identificeren, dus op basis van de in het
beleid vast te leggen criteria kan bepaald worden of hier wel of niet voor wordt geschoond;
• Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten.
Belangrijkste nadelen van scenario III
• Minder objectief, want gebaseerd op een interne verdeelsleutel en niet op een externe bron;
• Faculteiten betalen het onderwijs ook deels uit de andere drie budgetbestanddelen van het
allocatiemodel. Deze zijn echter niet eenvoudig te herleiden tot een enkele student. Door in de
berekening alleen de variabele componenten mee te nemen, bestaat het risico dat de
kostendekkendheid niet voldoende aangetoond kan worden in eventuele interne of externe
audits;
• Beperkte aansluiting op het maximumtarief voor tweede studie en het minimumtarief voor nietEER, die naar verwachting vanuit het Rijk gehanteerd zullen worden na vaststelling van de
algemene maatregel van bestuur invoering minimum en maximum instellingscollegegeld. De
variabele rijksbijdrage zal de basis vormen voor deze berekening.
Beoordeling voor- en nadelen door de commissie
Het belangrijkste voordeel is dat dit een stabiele methode is die herkenbaar is binnen de UvA.
Daarmee wordt voldaan aan voorwaarde 3 en 5 (stabiliteit en transparantie). Daarnaast zullen de
kosten van de opleidingen zeker benaderd worden door het allocatiemodel, maar als enkel de
variabele component van het allocatiemodel wordt meegenomen in de berekening dan zijn er ook
onderdelen die niet terugkomen in het tarief. Faculteiten betalen het onderwijs ook deels uit de
andere drie budgetbestanddelen van het allocatiemodel. Kostendekkendheid kan dan ook moeilijker
worden aangetoond. Er wordt dus in mindere mate voldaan aan voorwaarde 1 en 2
(kostendekkendheid en aansluiting kosten). Aangezien in het allocatiemodel met een andere
verdeelsleutel wordt gewerkt dan bij de rijksbijdrage zal de aansluiting op de minimum- en
maximumtarieven relatief beperkt zijn (voorwaarde 4).
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Scenario IV Berekeningsmethodiek gebaseerd op de kosten per opleiding.
De kosten per opleiding worden niet als zodanig in de centrale administratie vastgelegd. Deze kosten
zijn ook niet eenvoudig te reconstrueren op basis van andere informatie, omdat er geen andere bron
voor de geregistreerde kosten per opleiding beschikbaar is. Derhalve is dit scenario niet verder
verkend.
1.2 Overwegingen van de commissie
Naar het oordeel van de commissie voldoen scenario Ib (geschoonde rijksbijdrage) en scenario III
(allocatiemodel) het best aan de genoemde voorwaarden.
Het voordeel van scenario III ten opzichte van Ib is dat het allocatiemodel een stabiele en voor
faculteiten herkenbare en transparante manier zou zijn om het tarief te berekenen (voorwaarde 3 en
5) Een belangrijk nadeel van dit scenario is echter dat niet voldaan wordt aan voorwaarde 4: De
verdeling van middelen via het allocatiemodel wijkt immers af van de Rijksberekening. De methode
sluit daarom in mindere mate aan op de minimum/maximum-tarieven die vanuit het Rijk gehanteerd
zullen worden (als het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid en de algemene maatregel van bestuur
minimum en maximum instellingscollegeld worden vastgesteld). Hierdoor bestaat het risico dat de
tweede studie-tarieven de door het Rijk te bepalen minimumtarieven overstijgen, waardoor
bijstelling naar beneden nodig is. Voor de niet-EER tarieven kan het omgekeerde gebeuren wat leidt
tot het moeten verhogen van de tarief. De commissie acht dit niet wenselijk wil dergelijke
bijstellingen zoveel als mogelijk voorkomen. Om deze reden geeft de commissie de voorkeur aan
scenario 1b boven scenario III.
De commissie heeft reeds aangegeven dat als voor scenario 1b wordt gekozen, het noodzakelijk is
om criteria te formuleren, zodat de schoning van rijksbijdragen enigszins kan worden geobjectiveerd.
De commissie stelt voor om de rijksbijdrage te schonen voor:
• Incidentele mutaties;
• Middelen die verschoven zijn:
o binnen de totale rijksbijdrage 4 (van vaste voet naar variabel deel of vice versa, enkel het
variabele deel wordt gebruikt voor de berekening van de tarieven) of;
o tussen de rijksbijdrage en het wettelijk collegegeld 5 (voor extra/nieuw toegevoegde
middelen wordt niet geschoond).
Hiernaast zullen middelen met een oormerk of doeltoekenning apart moeten worden beoordeeld. Per
geval moet worden vastgesteld of dit buiten de berekening van het instellingscollegegeldtarief moet
worden gehouden.
De commissie heeft in dit kader in het bijzonder gekeken naar de middelen wet studievoorschot,
omdat deze middelen een actueel voorbeeld zijn van middelen met een oormerk (zoals hierboven
wordt bedoeld). De commissie is van mening dat alle studenten meeprofiteren van de met behulp van
deze middelen gerealiseerde kwaliteitsverbetering. De kosten van het onderwijs worden daarnaast
mede gevoed door deze middelen. Dat het middelen betreft die alleen EER-studenten oorspronkelijk
rechtstreeks ontvingen en die nu op een andere wijze beschikbaar zijn, vindt de commissie geen
valide redenering. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. Het ligt daarom in de rede om
deze middelen te verwerken in de tarieven, zo lang ze gekoppeld zijn aan de rijksbijdrage.

4

Een actueel voorbeeld hiervan is de Van Rijn-korting. Dit betreft variabele bekostiging die in de vaste voet
zal worden verwerkt.
5
Een actueel voorbeeld is de halvering collegegeld. Universiteiten ontvangen minder wettelijk collegegeld,
maar dit wordt gecompenseerd via het variabele deel van de rijksbijdrage.
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Om fluctuaties in de tarieven te beperken acht de commissie het voorts wenselijk om de tarieven te
baseren op het gemiddelde van de afgeronde rijksbijdrage over drie jaar en de tarieven voor drie jaar
vast te stellen. 6 In de tussenliggende jaren vindt dan nog wel indexatie plaats. Dit sluit aan bij de lijn
die het Rijk voornemens is te volgen bij het vaststellen van de minimum/maximum-tarieven voor de
instellingscollegegelden. Het ligt hierbij in de rede om de hoogte van de indexatie van het Rijk over
te nemen. Uitgaande van een vaststelling van de tarieven voor een periode van drie jaar, ligt het
volgens de commissie daarnaast in de rede om het beleid voor zes jaar vast te stellen, zodat twee
cycli doorlopen kunnen worden.
1.3 Advies commissie
Ten aanzien van de methodiek voor berekening van het instellingscollegegeldtarief doet de
commissie derhalve drie aanbevelingen:
Aanbeveling 1
De commissie adviseert om de berekeningsmethodiek voor de instellingscollegegeldtarieven te
baseren op de geschoonde rijksbijdrage. De commissie adviseert om de rijksbijdrage te schonen
voor:
• Incidentele mutaties;
• Middelen die verschoven zijn:
o binnen de totale rijksbijdrage (van vaste voet naar variabel deel of vice versa, enkel het
variabele deel wordt gebruikt voor de berekening van de tarieven) of;
o tussen de rijksbijdrage en het wettelijk collegegeld (voor extra/nieuw toegevoegde middelen
wordt niet geschoond).
Hiernaast zullen middelen met een oormerk of doeltoekenning apart moeten worden beoordeeld. Per
geval moet worden vastgesteld of dit buiten de berekening van het instellingscollegeldtarief moet
worden gehouden.
Aanbeveling 2
De commissie adviseert om de middelen wet studievoorschot te verwerken in de tarieven zo lang als
dat ze gekoppeld zijn aan de rijksbijdrage (dit is een actueel voorbeeld van geoormerkte middelen
zoals bedoeld bij aanbeveling 1).
Aanbeveling 3
De commissie adviseert om de tarieven te baseren op het gemiddelde van de afgeronde rijksbijdrage
over drie jaar, de tarieven voor drie jaar vast te stellen en in de tussenliggende jaren te indexeren
conform de indexatie van de minimum/maximum-tarieven van het Rijk. Aanvullend adviseert de
commissie om het beleid voor een periode van zes jaar vast te stellen.
2. Zijn aanpassingen in het beleid nodig t.a.v. de gehanteerde opslag voor niet-EER

studenten?

Voor niet-EER studenten wordt in de standaardmethodiek een toeslag van 10 procent berekend,
omdat voor met name de indirecte ondersteuning aan de zijde van de universiteit meer kosten
worden gemaakt. Het gaat vooral om zaken die verband houden met de begeleiding en
dienstverlening aan niet-EER studenten. De werkgroep ICG van 2015 heeft 10 procent opslag
6

Voor 2021-2022 zou dat betekenen dat gerekend wordt met de definitieve rijksbijdrage 2017, 2018 en 2019.
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geadviseerd als redelijk percentage voor de extra kosten die een niet-EER student met zich
meebrengt. Faculteiten hebben, conform het huidige beleid, ook voor deze tarieven de ruimte om een
ander tarief voor te stellen mits dit voldoende gemotiveerd is.
2.1 Huidige niet-EER tarieven
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 het
standaardtarief in te dienen bij het CvB. Sommige faculteiten maken gebruik van deze mogelijkheid,
voor de overige faculteiten worden de standaardtarieven gehanteerd.
De niet-EER tarieven van 2020-2021 (joint degrees uitgezonderd) liggen in de meeste gevallen
tussen de 10 en de 19 procent boven het standaardtarief, waarbij een opslag van 10 procent het meest
voorkomt. Voor de tweejarige masteropleidingen van de Amsterdam School of Economics en de
Amsterdam Business School wordt niet enkel naar de additionele kosten gekeken, maar worden de
niet-EER tarieven voornamelijk vanuit marktomstandigheden bepaald (wat past binnen het huidige
beleid).
2.2 Overwegingen van de commissie
Het hanteren van een opslag voor niet-EER studenten is in lijn met de motivering van de algemene
maatregel van bestuur invoering minimum en maximum instellingscollegegeld. De tot nu toe
gehanteerde opslag van 10 procent lijkt voor de meeste opleidingen passend te zijn. De keuze van de
FEB om voor een aantal opleidingen niet alleen naar additionele kosten maar ook naar marktwerking
te kijken, past binnen het beleid en is derhalve geen reden het beleid aan te passen.
2.3 Advies commissie
Ten aanzien van de gehanteerde opslag voor niet-EER studenten doet de commissie derhalve de
volgende aanbeveling:
Aanbeveling 4
De commissie ziet geen aanleiding om de opslag voor niet-EER studenten aan te passen en adviseert
om het beleid op dit punt gelijk te houden.

3

Dient de mogelijkheid voor het beschikbaar stellen van waivers voor vertraagde
studenten te worden toegevoegd aan het beleid?

Naar aanleiding van het verzoek van één faculteit om een korting op het instellingscollegegeldtarief
te mogen hanteren voor niet-EER studenten die (beperkte) studievertraging hebben opgelopen (18
EC in de bachelor of 15 EC in de master) en waarvan wordt verwacht dat zij de studie in één
studiejaar afronden, heeft de commissie de mogelijkheden voor het opnemen van een waiverregeling
(bekostigd uit derde geldstroom) voor vertraagde studenten in het beleid ICG bekeken.
3.1 Voor- en nadelen van het opnemen van een waiverregeling voor vertraagde studenten
Om te komen tot een oordeel heeft de commissie de argumenten geïnventariseerd voor en tegen het
opnemen van deze mogelijkheid in het beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven.
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Argumenten voor een waiverregeling voor vertraagde studenten
• Een dergelijke regeling is aantrekkelijk voor studenten die beperkte vertraging hebben
opgelopen en een herkansing in semester 2 hebben. Zij betalen dan niet (zoals nu) een volledig
jaar instellingstarief voor, in principe, een beperkt aantal studiepunten.
Argumenten tegen een waiverregeling voor vertraagde studenten
• De WHW staat het beperken van het aantal studiepunten waarvoor een student zich kan
inschrijven niet toe. Een student die zich inschrijft heeft recht op het volgen van onderwijs en dat
kan niet worden beperkt tot 12 of 18 EC. Dat betekent dat studenten dus tegen een fors
gereduceerd tarief de reguliere studielast kunnen volgen.
• Er zou precedentwerking vanuit kunnen gaan, ook bij andere faculteiten. Uitzonderingen op het
instellingscollegegeldtarief (zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 van het ISB) betreffen
hoofdzakelijk internationale samenwerkingsverbanden of studenten ingeschreven voor meer dan
één opleiding in het kader van nationale samenwerkingsverbanden, en zijn dus van een andere
aard dan de voorliggende uitzondering voor vertraagde studenten.
• Het is lastig uit te leggen als een dergelijke regel enkel geldt voor niet-EER studenten (en niet
voor EER studenten die instellingstarief betalen, omdat ze een tweede studie volgen).
• Ingeschreven studenten kosten de faculteit geld, ook als er geen vakken worden gevolgd.
• Er bestaat een risico op visumtoerisme: studenten die een vak bewust niet halen om voor een
relatief gunstig bedrag een extra jaar in de EU kunnen blijven.
3.2 Overwegingen commissie
De commissie is van mening dat de mogelijkheid tot het verlenen van een waiver aan vertraagde
studenten niet benoemd kan worden als uitzondering op het instellingscollegegeldtarief, zoals op dit
moment opgenomen in bijlage 2 en 3 van het Inschrijvingsbesluit. Die uitzonderingen betreffen
hoofdzakelijk internationale samenwerkingsverbanden of gaan over studenten ingeschreven voor
meer dan één opleiding in het kader van nationale samenwerkingsverbanden. De waiverregeling voor
vertraagde studenten betreft eerder een beursmogelijkheid voor specifieke individuen. De commissie
is daarom van mening dat een waiverregeling voor vertraagde studenten niet past binnen het beleid
ICG. Daarnaast kunnen studenten die studievertraging oplopen vanwege persoonlijke
omstandigheden, als aan de overige voorwaarden is voldaan, al (gedeeltelijk) worden gecompenseerd
uit het profileringsfonds 7. De commissie sluit niet uit dat binnen het kader van een beurzenbeleid
voor de bedoelde categorie studenten voorzieningen kunnen worden getroffen. Ook kunnen er
mogelijkheden zijn tot uitbreiding van het flexstuderen. Beide onderwerpen zijn echter geen
onderdeel van het beleid ICG en vallen derhalve buiten de reikwijdte van de evaluatie.
3.3 Advies van de commissie
Ten aanzien van de vraag of een waiverregeling voor vertraagde studenten opgenomen zou moeten
worden, doet de commissie derhalve de volgende aanbeveling.
Aanbeveling 5
De commissie adviseert in het beleid ICG geen waiverregeling voor vertraagde studenten op te
nemen.

7

Op dit moment kan een dergelijke compensatie niet hoger zijn dan 275 euro per maand, voor een maximum
van zes maanden per collegejaar (Regeling profileringsfonds).
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4. Zijn aanpassingen in het beleid nodig om te voorkomen dat faculteiten een
afwijkend tarief hanteren dat marginaal afwijkt van het standaardtarief?
De Commissie ICG 2019 heeft bij het beoordelen van de verzoeken van faculteiten voor afwijkende
tarieven als aandachtspunt opgemerkt dat voorgestelde tarieven in sommige gevallen slechts beperkt
afwijken van de standaardtarieven. De evaluatiecommissie ICG 2018 constateerde eerder:
“Kleine 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. […] De faculteiten wordt gevraagd om zelf scherp te
zijn op potentieel onwenselijke situaties, zodat ze via de verzoekenprocedure kunnen worden
voorkomen” (Evaluatierapport Methodiek Instellingscollegegeld, p.8).
De evaluatiecommissie ICG 2018 gaf het volgende advies: “De evaluatiecommissie adviseert de
faculteiten om potentieel onwenselijke marginale tariefverschillen te voorkomen via de
verzoekenprocedure.” (Evaluatierapport Methodiek Instellingscollegegeld, p.8).
4.1 Analyse van afwijkingen ten opzichte van het standaardtarief
Nadere analyse van de verzoeken voor afwijkende tarieven die in 2019 bij de commissie zijn
ingediend (joint degrees uitgezonderd), laat zien dat de tarieven voor opleidingen binnen een
faculteit (of soms binnen een College of School) veelal zijn geharmoniseerd. Bij de meeste
verzoeken die zijn ingediend, week het voorgestelde tarief meer dan 500 euro af van het
standaardtarief. Enkel de tweede studie-tarieven zoals voorgesteld voor de bacheloropleidingen van
de FMG en de niet-EER tarieven zoals voorgesteld voor de bacheloropleidingen van de FEB, weken
minder dan 500 euro af van de standaard (namelijk 300 euro en 375 euro). Deze verzoeken werden
met name beargumenteerd vanuit marktomstandigheden en positionering. De FMG benoemde
aanvullend dat het standaardtarief niet kostendekkend is.
4.2. Overwegingen van de commissie
Op basis van de analyse van de commissie lijkt er weinig aanleiding te zijn om het beleid op dit punt
te wijzigen. Wel kan het helpen om faculteiten bij de uitvraag inzicht te geven in de
standaardtarieven in concept, zodat helder is in hoeverre het voorgestelde tarief afwijkt van het
standaardtarief. Dit is in voorgaande jaren niet altijd het geval geweest. Aanvullend zou een
uitbreiding van de handreiking (die in de afgelopen jaren werd verstuurd aan de faculteiten) met
verdere uitleg over het indienen van een verzoek voor een aangepast tarief, kunnen helpen om
marginale verschillen beter inzichtelijk te maken en/of te voorkomen.
4.3. Advies van de commissie
Ten aanzien van het hanteren van tarieven die slechts beperkt afwijken van de standaardtarieven doet
de commissie derhalve de volgende aanbeveling:
Aanbeveling 6
De commissie adviseert om de handreiking die faculteiten ontvangen voor het indienen van een
verzoek voor een afwijkend tarief aan te vullen (zie bijlage III voor het tekstvoorstel) en de concept
standaardtarieven mee te sturen bij deze handreiking. De commissie adviseert daarnaast om een
tekstuele aanvulling te doen in het beleid om de procedure verder te ondersteunen. De commissie
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stelt de volgende toevoeging aan paragraaf 2.2 voor: Dit verzoek bevat de door de faculteit
voorgestelde tarieven (tweede studie en niet-EER), alsmede de motivering van de voorgestelde
tarieven en de gehanteerde opslag voor niet-EER studenten.

5. Overige aanbevelingen
Het lid van de Centrale Studentenraad heeft bij de commissie het verzoek ingebracht om niet één,
maar twee leden van de raad te laten deelnemen aan de Commissie ICG (die jaarlijks de verzoeken
voor afwijkende tarieven van faculteiten beoordeelt). De evaluatiecommissie kan zich, gezien de
complexiteit van dit dossier, vinden in dit voorstel. De commissie doet derhalve de volgende
aanbeveling:
Aanbeveling 7
De commissie adviseert om niet één, maar twee leden van de Centrale Studentenraad te laten
deelnemen in de commissie die de verzoeken van faculteiten beoordeelt.
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Bijlage I Samenstelling en werkwijze commissie
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Samenstelling en werkwijze commissie
De evaluatiecommissie is tussen 7 februari en 23 maart 2020 drie keer samengekomen. Vervolgens
heeft de commissie de conceptversie van dit evaluatierapport in een schriftelijke ronde van
commentaar voorzien. De commissie was als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•

André Nollkaemper, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid (voorzitter);
Fred Weerman, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen;
Pjotr van der Jagt, voorzitter van de Centrale Studentenraad;
Funda Tutucu, hoofd Centrale Studentenadministratie;
Ellen Rijnders, vertegenwoordiger van Juridische Zaken;
Jacomijn Kerkman, vertegenwoordiger van Financiën, Planning & Control;
Mieke Sillekens, vertegenwoordiger van Academische Zaken (secretaris).

De evaluatiecommissie heeft de volgende acties ondernomen om tot een compleet beeld te komen:
• De aandachtspunten in de methodiek zijn geïnventariseerd op basis van het verslag en het advies
van de Commissie ICG 2019.
• De aandachtspunten in de procedure zijn geïnventariseerd op basis van het verslag van de
Commissie ICG 2019 en een uitvraag bij de Centrale Studentenadministratie.
• Er zijn analyses uitgevoerd naar de ontwikkeling van de rijksbijdrage in de periode 2016-2020.
• Er is een analyse gemaakt van contextfactoren die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de
methodiek.
• De aantallen ICG-wijzigingsverzoeken zijn geïnventariseerd en besproken.
• Er is geïnventariseerd of, en onder welke voorwaarden, andere instellingen waivers beschikbaar
stellen via de collegegeldregelingen (bron: websites instellingen).
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Bijlage II Verkenning scenario’s berekeningsmethodiek standaard ICG
Versie 1.1, inclusief oplegger: Nadere uitwerking (zoals besproken in commissie)

Bestuur en bestuursstaf

Financien, Planning & Control

Memo
Datum

18 maart 2020
Onderwerp

Nadere uitwerking

Nadere uitwerking scenario Ib en III
Inleiding
Tijdens de bijeenkomst van de Commissie op 12 maart is de notitie met de uitwerking van een viertal
scenario’s besproken. Scenario Ib en III lijken het meest passend. Deze zijn nader uitgewerkt in deze
memo, welke onderdeel is van de vergaderset van 23 maart. De notitie met de vier verkende
scenario’s is naar aanleiding van de behandeling in de commissie op een aantal punten aangepast. De
definitieve versie is als bijlage op deze memo opgenomen.
Deze memo is als volgt opgebouwd:
1. Vergelijking voorkeurscenario’s
- voor- en nadelen
- cijfermatige doorrekening ICG standaardtarief
- cijfermatige doorrekening studievoorschotmiddelen
In bijlage A is een vergelijking opgenomen tussen de werkelijke ICG tarieven en de uit scenario Ib
en III volgende tarieven. Hierbij is ook aangegeven voor welke opleidingen voor het studiejaar
2020/2021 een afwijkend tarief is gehanteerd (aangeduid met (A).
1. Vergelijking voorkeurscenario’s
Overzicht voor- en nadelen
Hieronder zijn de voor- en nadelen van de twee scenario’s weergegeven.

Cijfermatige doorrekening naar het standaard ICG tarief voor EER-studenten
Zowel in het geval van scenario Ib als scenario III is een rekenslag nodig op te komen tot standaard
ICG tarieven. Het basisbedrag waar in het betreffende scenario vanuit wordt gegaan, dient
doorgerekend te worden naar een bachelor- of mastertarief, voor de drie bekostigingsniveaus (laag,
hoog en top voor zover van toepassing voor de betreffende opleiding). Hieronder zijn de uitkomsten
van de berekeningen weergegeven 1. In beide scenario’s zijn de middelen wet studievoorschot buiten
beschouwing gelaten.
Vergelijking standaard instellingscollegegeldtarief (bedragen in €)

Laag
Hoog
Top

Bachelor 3 jaars
Ib
III
8.100
9.470
11.100
12.311
20.000
21.023

1 jarige master
Ib
III
14.200
12.570
20.200
16.341
-

2-jarige master
Ib
III
10.100
10.245
14.100
13.319
-

3-jarige master
Ib
III
22.100
21.023

Observaties:
• De verschillen tussen scenario Ib en III zijn anders per opleidingssoort.
• De bachelor tarieven in scenario III zijn hoger dan in scenario Ib. Voor de 1-jarige
masteropleiding geldt het omgekeerde. Het UvA allocatiemodel behandelt alle diploma’s
gelijk. Het Rijk kent een dubbele diplomavergoeding toe aan een Master (t.o.v. een
Bachelor);
• De 2- en 3-jarige mastertarieven liggen redelijk dicht bij elkaar. De verdeling over meerdere
jaren van de diplomavergoeding dempt het effect van het verschil in diplomavergoeding;
• [verder te bespreken tijdens de commissievergadering]
Cijfermatige doorrekening studievoorschotmiddelen
Wet middelen studievoorschot
Scenario I b
Bedrag in RB per bekostigde eenheid:
Laag
207
Hoog
311
Top
621

Doorvertaald vlg berekeningssystematiek ICG naar tarief:
bachelor
1 jarige M
2 jarige M
3 jarige M
276
414
311 414
621
466 828 828

Scenario III
Budget per studiepunt in EUR:
Laag
4,64
Hoog
6,03
Top
10,30

Doorvertaald naar een bedrag per 60 EC's:
aantal EC's
bedrag obv 60 EC's
60
278
60
362
60
618

De UvA ontvangt via de studentgebonden-prijs middelen voor de uitvoering van de
kwaliteitsafspraken; deze bedragen zijn opgenomen in de 2e kolom van Scenario Ib. Vervolgens is
vlg de huidige berekeningssystematiek een doorrekening naar het standaardtarief gemaakt.
Scenario III geeft weer welk bedrag een faculteit aan budget voor de uitvoering van de
kwaliteitsafspraken ontvangt: per behaald studiepunt en doorgerekend naar een bedrag voor 60
behaalde EC’s.
Observaties:
• Het interne allocatiemodel maakt geen onderscheid naar Bachelor of Master. In
scenario III is alleen sprake van een bedrag per studiepunt per bekostigingsniveau; In
scenario Ib is er een verschil in bedrag per soort opleiding per bekostigingsniveau;
• Het interne allocatiemodel kent naast de budgetten aan faculteiten ook een centraal budget
kwaliteitsafspraken toe. In de berekening bij scenario III is alleen gerekend met de facultaire
bedragen. In scenario Ib is gerekend met het bedrag dat de UvA van het Rijk krijgt (los van
de verdere interne verdeling);
• [verder te bespreken tijdens de commissievergadering]
1

De uitgewerkte berekeningen worden als bijlage worden toegevoegd aan het eindadvies van de commissie.

Bijlage A
Opleidingen
Voor bacheloropleidingen van de Faculteit der
Geesteswetenschappen en de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Voor bacheloropleidingen van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Voor bacheropleidingen van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde
Voor bacheloropleidingen van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de
bacheloropleiding Medische lnformatiekunde van de
Faculteit der Geneeskunde (AMC)
Voor de bacheloropleiding Geneeskunde
Voor de bacheloropleiding Tandheelkunde
Voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC)
Voor de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and
Economics (PPLE)
Voor de éénjarige lerarenopleidingen van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen (master, ILO)
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der
Geesteswetenschappen
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der
Geesteswetenschappen, met uitzondering van de
tweejarige masteropleiding Conservering en Restauratie
van Cultureel Erfgoed
Voor de tweejarige masteropleiding Conservering en
Restauratie van Cultureel Erfgoed van de Faculteit der
Geesteswetenschappen
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met
uitzondering van de éénjarige lerarenopleidingen (master,
ILO)
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met
uitzondering van de éénjarige lerarenopleidingen (master,
ILO)
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde aangeboden door de
Amsterdam School of Economics
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde aangeboden door de
Amsterdam School of Economics
Voor de éénjarige masteropleidingen van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde aangeboden door de
Amsterdam Business School
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde aangeboden door de
Amsterdam Business School
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Voor de tweejarige masteropleidingen van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, voor de
tweejarige masteropleiding Medical Informatics van de
Faculteit der Geneeskunde (AMC)
Voor de driejarige masteropleiding Geneeskunde
Voor de driejarige masteropleiding Tandheelkunde

Tarief 20-21 EER

Regulier (R);
Afwijkend (A)

Scenario IB

Scenario III

8.100

R

8.100

9.470

8.400

A

8.100

9.470

8.100

R

8.100

9.470

11.100
20.000
20.000

R
R
R

11.100
20.000
20.000

12.311
21.023
21.023

12.110

A

?

?

11.750

A

?

?

12.000

A

14.200

12.570

14.200

R

14.200

12.570

20.200

R

20.200

16.341

14.200

R/A vgj

14.200

12.570

10.100

R/A vgj

14.100

R

14.850

A

14.200

12.570

14.850

A

10.100

10.245

14.200

R

14.200

12.570

10.100

R

10.100

10.245

14.200

R

14.200

12.570

10.100

R

10.100

10.245

10.100

R

10.100

10.245

14.100
22.100
22.100

R
R
R

14.100
22.100
22.100

13.319
21.023
21.023

Joint degree-opleidingen
Voor de joint degree bacheloropleidingen Scheikunde en
Natuur- en Sterrekunde van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Voor de Tinbergen Institute Master of Philosophy in
Economics (Tinbergen Graduate School)
Voor de joint researchmaster Business in Society van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Voor de joint degree master Entrepreneurship van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Voor de joint degree masteropleidingen Chemistry, Physics
and Astronomy, Computational Science, Computer Science
en Bioinformatics & Systems Biology van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Regulier (R);
Tarief 20-21 EER Afwijkend (A)

Scenario IB

Scenario III

11.324 Afgestemd VU

11.100

12.311

15.600 gestemd VU en E

10.100

10.245

11.103 Afgestemd VU

10.100

10.245

14.200 Afgestemd VU

14.200

12.570

13.447 Afgestemd VU

14.100

13.319

Bestuur en bestuursstaf
FP&C

Memo
Datum

19 maart 2020
Onderwerp

Verkenning berekeningsmethodiek ICG tarief

Verkenning scenario’s berekeningsmethodiek standaard ICG
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Aanleiding notitie
In 2018 is het beleid instellingscollegegeldtarieven geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen van
de evaluatiecommissie heeft het CvB het beleid licht aangepast, maar de basisprincipes bleven
gelijk: de tarieven moeten minimaal kostendekkend zijn en de standaard ICG-tarieven worden
gebaseerd op de gemiste rijksbijdrage (zie ook bijl. 2 samenvatting- Beleid ten aanzien van de
Instellingscollegegeldtarieven). Dit blijft het beste alternatief voor de kosten per opleiding.
Vorig jaar concludeerde de commissie ICG (die adviseert over ICG-verzoeken van faculteiten)
echter dat de verhoging van de rijksbijdrage uit de pas leek te lopen met de kostenontwikkeling van
het onderwijs. De belangrijkste reden hiervoor was het toevoegen van extra middelen aan de
variabele rijksbijdrage. Onderwijs. Deze toevoeging betrof niet een compensatie voor universiteiten
voor gestegen kosten van het onderwijs, maar de financiële afwikkeling van het beleidsdossier
‘prestatie- en profileringafspraken’. De commissie adviseerde het CvB daarom om de tarieven voor
2020-2021 te baseren op een ‘geschoonde’ rijksbijdrage. Daarnaast adviseerde de commissie om het
beleid, en dan specifiek de berekeningsmethodiek, vervroegd te evalueren
Op 7 februari 2020 heeft de eerste bijeenkomst van de evaluatiecommissie plaatsgevonden. Tijdens
deze bijeenkomst heeft de commissie aangegeven een aantal verschillende scenario’s voor de
berekeningsmethodiek van het standaard ICG tarief te willen verkennen. Ook de voor de tarieven
2020-2021 gehanteerde berekeningswijze is hierin meegenomen (= scenario Ib).
Het gaat om de volgende scenario’s:
- Scenario Ia: Berekeningsmethodiek gebaseerd op de rijksbijdrage
- Scenario Ib: Berekeningsmethodiek gebaseerd op de geschoonde rijksbijdrage aan de hand van
in het beleid vastgelegde criteria
- Scenario II: Berekeningsmethodiek gebaseerd op de totale kosten van het onderwijs
- Scenario III: Berekeningsmethodiek gebaseerd op het allocatiemodel
Scenario IV: Berekeningsmethodiek gebaseerd op de kosten per opleiding

In deze notitie is de uitkomst van de verkenning weergegeven. Naast een korte beschrijving wordt
per scenario een aantal belangrijke voor- en nadelen weergegeven. De notitie sluit af met een aantal
vragen voor de evaluatiecommissie.

I. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de Rijksbijdrage
Korte omschrijving
De belangrijkste inkomstenbron van de UvA is de Rijksbijdrage van OCW. Deze wordt jaarlijks
door OCW vastgesteld en bestaat voor zowel onderwijs als onderzoek uit een variabel en een vast
deel. Het variabele onderwijsdeel, de studentgebonden financiering, wordt bepaald door het aantal te
bekostigen eenheden (dat zijn inschrijvingen en graden) te vermenigvuldigen met een prijs per
eenheid, rekening houdend met een weegfactor per opleiding (laag, hoog en top). Daarnaast ontvangt
de UvA een variabel onderzoeksbudget gekoppeld aan de graden: dit budget wordt bepaald door het
aantal te bekostigen graden te vermenigvuldigen met de prijs per diploma, ook weer rekening
houdend met de weegfactor en of het een bachelor- of masterdiploma betreft. De vaste componenten
(“ vaste voet”) uit de rijksbijdrage zijn niet gekoppeld aan (mutaties) in studentenaantallen. Deze
vaste voet is niet als ‘gemiste inkomsten per student’ te beschouwen. Daarom is de vaste voet buiten
de berekeningssystematiek gehouden.
Scenario Ia: rijksbijdrage
Voordelen
- Externe bron;
- Objectieve vaststelling bedragen;
- Transparant;
- Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten;
- Prijs per student en per soort opleiding beschikbaar.
Nadeel
- Grote fluctuaties tussen de jaren in de prijs van het onderwijsdeel;
- Mutaties houden geen direct verband met kostenontwikkeling van een opleiding.
Nadere toelichting
Bovenstaande twee nadelen komen doordat OCW-beleidswijzigingen doorwerken in de prijs per
eenheid. Ter illustratie twee voorbeelden:
a. compensatie halvering collegegeld 1e jaars bachelorstudenten. Deze
compensatie ontvangen de universiteiten door de verhoging van de prijs per
bekostigde prestatie in het onderwijsdeel. Deze verhoging heeft niet te maken
met hogere kosten van een opleiding;
b. toevoeging middelen wet studievoorschot aan de prijs per bekostigde prestatie.
Universiteiten moeten voor dit geld de kwaliteitsafspraken realiseren.
Nadrukkelijk betreft dit extra geld waar additionele activiteiten mee betaald
moeten worden. Deze middelen hebben dus geen verband met de
kostenontwikkeling van een opleiding.
Een variant binnen scenario Ia is het hanteren van een gemiddelde van de rijksbijdrage over een
aantal jaren (bijvoorbeeld een driejaars gemiddelde). Dit betekent dat fluctuaties met vertraging
doorwerken in het tarief. Een belangrijk nadeel blijft dan bestaan, namelijk het ontbreken van directe
relatie met de kosten van een opleiding.

Scenario Ib: geschoonde Rijksbijdrage
Voordelen
Externe bron;
Jaarlijkse bijstelling voor loon- en prijseffecten;
Eliminatie van aanpassing van de prijs per bekostigde eenheid als gevolg van
beleidswijzigingen OCW die niet of niet direct gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de
kosten van een opleiding (omdat hiervoor wordt geschoond);
Mogelijkheid om middelen wet studievoorschot separaat te behandelen.
Nadelen
Subjectief, wat door het formuleren van criteria op basis waarvan kan worden geschoond
enigszins te objectiveren is, maar wel arbeidsintensief (formuleren van relevante criteria,
onderhouden en jaarlijkse toetsen van rijksbijdrageontwikkelingen);
Minder transparant dan rijksbijdrage ongeschoond;
Beperktere aansluiting op de minimum/maximum tarieven die vanuit het Rijk gehanteerd
zullen worden.
Cijfermatig perspectief
Ter illustratie wordt hieronder de ontwikkeling van het studentgebonden tarief over de afgelopen
jaren getoond. De jaartallen geven het bedrag in de rijksbijdrage weer. Aan de rechterkant is het
cumulatieve verloop weergegeven.
Ontwikkeling studentgebonden prijs in Rijksbijdrage

bedragen ontleend aan definitieve toekenning Rijksbijdrage voor betreffend jaar, tenzij anders vermeld

Onderwijs, in EUR
prijs per gewogen inschrijving en graad
mutatie t.o.v. vgj
Verloop tussen 2 jaren:
Startbedrag (=bedrag vgj)
loon/prijs compensatie en referentieraming
wet middelen studievoorschot
halvering collegegeld 1e jaars
toevoeging prestatie- en profileringsmiddelen
van Rijnkorting
Totaal

Onderzoek, in EUR
prijs per gewogen graad
mutatie t.o.v. vgj

2016
3.707

3.707

2016
2.057

2017

2018

2019

2020 1e concept

Verloop 2016-2020

255

3.907
200

4.710
803

4.879
169

3.962
(917)

3.707
200

3.907
24
207
64
508

4.710
136
33

4.879
(10)

3.907

4.710

4.879

2017
2.095
38

2018
2.092
-3

2019
2.109
17

(907)
3.962

2020 1e concept
2.076
-33

Op basis van het bedrag in de bovenstaande tabel worden de standaardtarieven berekend.

3.707
350
240
64
508
(907)
3.962

Ter nadere illustratie is voor een tweetal ICG tarieven de doorrekening naar het standaardtarief
opgenomen (zie de oranje arceringen voor de tarieven). Als basis voor deze tarieven is het
geschoonde bedrag aan variabele rijksbijdrage 2018 gehanteerd.
Variabele rijksbijdrage
Vergoeding onderwijs
Vergoeding onderzoek

laag (x 1,0) hoog (x 1,5)
3.931
5.897
2.092
3.138

top (x 3,0)
11.793
6.276
Toelichting op berekening:

Bachelor (3 jaar)
laag
onderwijsdeel
onderzoeksdeel
Totaal (3 jaar)

hoog

top

15.724

23.586

47.172

2.092

3.138

6.276

17.816

26.724

53.448

Jaarlijks

5.939

8.908

17.816

Wettelijk collegegeld

2.143

2.143

2.143

ICG (onafgerond)

8.082

11.051

19.959

ICG afgerond

8.100

11.100

20.000

Niet EER studenten

8.910

12.210

22.000

3x een inschrijving en 1x een onderwijs diplomavergoeding
1x een ondezoeks diplomavergoeding
subtotaal
gemiddeld per jaar
wettelijke tarief
jaarlijks bedrag onafgerond
afgerond
afgerond + 10% over afgerond (110%)

Toelichting op berekening:
1 jarige Master
laag

hoog

top

onderwijsdeel

7.862

11.793

23.586

onderzoeksdeel

4.184

6.276

12.552

Totaal (1 jaar)

12.046

18.069

36.138

Jaarlijks

12.046

18.069

36.138

2.143

2.143

2.143

ICG (onafgerond)

14.189

20.212

38.281

ICG afgerond

14.200

20.200

Niet EER studenten

15.620

22.220

Wettelijk collegegeld

1x een inschrijving en 1x een onderwijs diplomavergoeding
2x een onderzoeks diplomavergoeding
subtotaal
gemiddeld per jaar
wettelijke tarief
jaarlijks bedrag onafgerond
afgerond
afgerond + 10% over afgerond (110%)

II. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de totale kosten van het onderwijs
Dit scenario heeft de intentie om zo dicht mogelijk bij de kosten te blijven. Echter, de totale kosten
van het onderwijs zijn niet in de centrale administratie als zodanig vastgelegd. Het is wel mogelijk
om een berekening te maken op basis van de totale kosten, welke wel in de centrale administratie
vastgelegd zijn. In deze lasten zijn ook de lasten behorende bij de uitvoering van contractactiviteiten
(contractonderwijs en -onderzoek) en overige activiteiten opgenomen, welke geheel of gedeeltelijk
niet te relateren zijn aan het onderwijs. Hiervoor is een correctie aangebracht van 21 procent (naar
rato van de baten). Dit leidt tot onderstaand overzicht:
in mln EUR
2018
Correctie (21%) Lasten gecorrigeerd
Personele lasten
440
-91,2
348,8
Afschrijvingen
42,2
-8,7
33,5
Huisvestingslasten
47,5
-9,8
37,7
119,2
-24,7
94,5
Overige lasten
Totale lasten
648,9
134,5
514,4
(bron 2018 cijfers : enkelvoudige jaarrekening 2018 UvA)
Totaal aantal studenten per 1 oktober 2017
(bron: prestatietelling begroting 2018)

32.631

Gemiddelde kosten per student

15.765

Scenario II: totale kosten
Voordelen
- Te ontlenen aan de centrale administratie;
- Eenvoudig;
- Jaarlijkse loon- en prijsbijstellingen meegenomen.
Nadelen
- Grove berekening, levert een UvA-breed gemiddelde op en doet geen recht aan het feit dat het
kostenniveau van opleidingen verschilt;
- Niet eenvoudig te komen tot een gedifferentieerd tarief (laag, hoog, top) per bachelor- en
masteropleiding (veel rekenslagen nodig);
- Geen mogelijkheid om middelen wet studievoorschot separaat te behandelen.

III. Berekeningsmethodiek gebaseerd op het allocatiemodel
Korte omschrijving
Het UvA-allocatiemodel verdeelt de rijksbijdrage en collegegelden over de faculteiten. Het
allocatiemodel kent een onderwijs- en onderzoeksdeel, welke beide bestaan uit een 4-tal onderdelen.
Dit betreft:
- variabel budget;
- doorgegeven rijksbijdrage;
- capaciteitsbudget;
- beleidsbudget.
Van deze budgetdelen lijkt het variabel budget het meest bruikbaar voor de berekening van een
ICG-tarief. De andere budgetdelen hebben een ander karakter. Voor nadere informatie verwijzen wij
naar de Infographic van het allocatiemodel dat als bijlage bij de vergaderset is gevoegd).
In onderstaand overzicht is een doorrekening op basis van het allocatiemodel 2020 opgenomen. Het
betreft een doorrekening met bekostigingsfactor 1,0. Een aantal faculteiten kent een hogere
bekostigingsfactor binnen het UvA allocatiemodel.
Bachelor (1,0)
Studiepuntprijs
Diplomavergoeding
per jaar
Opslagfactor onderzoek
Prijs per jaar

Prijzen
105,6
3720

25%

3 jaar
19.008
3.720
22.728
7.576
1.894
9.470

1 jarige master (1,0)
Studiepuntprijs
Diplomavergoeding
per jaar
Opslagfactor onderzoek
Prijs per jaar

Prijzen
105,6
3720

25%

Scenario III:
Voordelen
- stabiel;
- transparant, voorspelbaar en herkenbaar binnen de UvA;
- sluit aan bij de interne differentiatie;
- mogelijkheid om middelen wet studievoorschot separaat te behandelen;
- prijsdifferentiatie mogelijk;
- jaarlijkse loon- en prijsbijstellingen meegenomen.

1 jaar
6.336
3.720
10.056
10.056
2.514
12.570

Nadelen
- intern, geen externe toets op prijzen in allocatiemodel;
- Andere budgetbestanddelen van het allocatiemodel niet meegenomen in de berekening, terwijl
kosten onderwijs ook deels uit deze budgetten gedekt worden;
- Sluit niet aan op de minimum/maximum bedragen die vanuit het Rijk gehanteerd zullen worden.

IV. Berekeningsmethodiek gebaseerd op de kosten per opleiding
De kosten per opleiding worden niet als zodanig in de centrale administratie vastgelegd, derhalve is
dit scenario niet door te rekenen.
_______________________________________________________________________________

Titel

Evaluatierapport

Bijlage III Handreiking voor faculteiten (voor het indienen van een verzoek voor een
afwijkend tarief)

Titel

Evaluatierapport

HANDREIKING VOORSTELLEN TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD
Voor een goede afhandeling bevatten voorstellen voor afwijkende tarieven het volgende:
Verzoeken t.a.v. afwijken van de tarieven instellingscollegegeld UvA studiejaar xx-xx (ISB,
bijlage 1)
1) De tariefvoorstellen voor tweede studie;
2) De tariefvoorstellen voor niet-EER;
3) De motivering voor afwijking van de UvA standaardtarieven.
Alleen invullen
als voorstel
tarieven afwijkt
van de UvA
tarieven
opleiding(en)

Voorgesteld
tarief ICG
tweede studie
20xx-20xx

Huidig tarief
ICG tweede
studie

Voorgesteld
tarief ICG
niet-EER
20xx-20xx

Huidig
tarief ICG
niet-EER

€

€

€

€

N.B. Indien geen verzoek wordt ingediend, geldt dat de standaardmethodiek wordt gevolgd voor de
berekening van de instellingscollegegeldtarieven.
Verzoeken voor uitzonderingen ten aanzien van instellingscollegegeldtarieven of wijziging van
bestaande uitzonderingen (ISB, bijlage 2-3) bestaan uit of de voorgestelde aanpassing of
toevoeging (indien mogelijk met tekstvoorstel) en de argumentatie voor deze aanpassing of uit de
bevestiging dat de bestaande uitzondering gehandhaafd kan worden.
Daarnaast vragen we faculteiten om rekening te houden met het volgende:
•

Het voornaamste uitgangspunt in het UvA beleid voor het vaststellen van tarieven
instellingscollegegeld is dat de tarieven te allen tijde kostendekkend zijn. Alle verzoeken voor
afwijkende tarieven dienen derhalve aan dit uitgangspunt te voldoen.

•

Alle voorstellen dienen in lijn te zijn met het UvA beleid ten aanzien van de
instellingscollegegeldtarieven.

•

Kleine verschillen in de gehanteerde tarieven zijn lastig te verklaren aan studenten. De
Commissie Instellingscollegegeld adviseert de faculteiten daarom om marginale
tariefverschillen zoveel mogelijk te voorkomen.

•

In de standaardmethodiek van de instellingscollegegeldtarieven is rekening gehouden met een
indexering (gebaseerd op de indexering van het Rijk), gelieve hier rekening mee te houden in
het formuleren van voorstellen voor afwijkende tarieven.

Titel

Evaluatierapport

Bijlage IV Voorgesteld beleid (met wijzigingen in track changes)

Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
voor de periode 2021-2022 tot en met 2027-2028voor de periode 2019-2020 tot en met 2023-2024
Datum

3 april 2020

Titel

Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven
Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
Samenvatting Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven


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



Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste (geschoonde) rijksbijdrage. Hierbij wordt uitgegaan
van het driejaars gemiddelde van de meest recente, definitief vastgestelde rijksbijdragede
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. De tarieven worden voor drie jaar vastgesteld. De
tarieven in de In tussenliggende jaren worden geïndexeerd.



Tarieven worden vastgesteld met in achtneming van de toets aande toets aan de bij algemene
maatregel van bestuurAlgemene Maatregel van Bestuur vast te stellen dan wel
vastgesteldegestelde vaststelling van minimum- en maximum tarieven bij Algemene
Maatregel van Bestuur.



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.



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 Ccommissie zal deze joint degree- verzoeken, en verzoeken van
opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief, aan een marginale proceduretoets
onderwerpen.



Het College neemt jaarlijks bij voorkeur 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 het studiejaar
voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de inschrijving geldt,2017 zijn waren
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ingeschreven voor dezelfdeeen bachelor- of masteropleiding aan de UvA en waarvoor
zij dat studiejaar instellingscollegegeld betaald hebben. (ISB 2018-2019 artikel 2.8).
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Het beleid ten aanzien van hetde instellingscollegegeldtarieven is voor de duur van zesvijf
jaren (tot en met academisch jaar 20273-20248) vastgesteld en wordt na vijf jaar (in 2023)(in
2026-2027) 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 of als een wetswijziging daartoe
aanleiding geeft.
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1. Inleiding
Ingevolge artikel 7.461 van de WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. Het
College van Bestuur 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 en in 2020 aan een evaluatie onderworpen. Dit
document beschrijft het beleid zoals het na opvolging van voornoemde evaluaties geldt.

2. Vaststelling instellingscollegegeldtarieven
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 Universiteit van Amsterdam (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 variabel onderwijs- en onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met
het wettelijk collegegeld van het betreffende studiejaar.
Bij de berekeningen van de gemiste rijksbijdrage worden wordt per student het driejaars gemiddelde
van de de meest recente definitief vastgestelde “berekening rijksbijdrage en prestatiebekostiging
Universiteit en Hogescholen” gehanteerd. Daarbij wordt de rijksbijdrage geschoond voor:
 Incidentele mutaties;
 Middelen die verschoven zijn binnen de rijksbijdrage of tussen de rijksbijdrage en het wettelijk
collegegeld (voor extra/nieuwe toegevoegde middelen wordt niet geschoond);
 Middelen met een oormerk of doeltoekenning moeten apart worden beoordeeld2.

1

In het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid wordt een wijziging van artikel 7.46 voorgesteld zodanig dat bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur de tarieven voor een tweede studie gemaximeerd worden en de
tarieven voor niet-EER studenten geminimaliseerd worden. Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid,
Kamerstukken I, 2019/2020, 35.282 A, p. 8.
2
Een voorbeeld ten tijde van vaststelling van dit beleid, is de middelen wet studievoorschot. Voor deze
middelen is op advies van de Commissie Evaluatie ICG 2020 besloten om ze te verwerken in de tarieven (voor
zover deze onderdeel zijn van de variabele rijksbijdrage).
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voor zover deze onderdeel zijn van de variabele rijksbijdrage).Voor het berekenen van de standaard
ICG-tarieven voor 2019-2020 zal de definitieve, geschoonde 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 die 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 (voor alle of bepaalde
opleidingen). Dit verzoek bevat de door de faculteit voorgestelde tarieven (tweede studie en nietEER), alsmede de motivering van de voorgestelde tarieven. Het College legt het verzoek voor aan
een Commissie (met vertegenwoordigers van faculteiten, tweeen vertegenwoordigers van de CSR
en een vertegenwoordiger van de afdelingen, Financiën & Control en Juridische ZakenF&C en JZ).
Deze Commissie komt eenmaal per jaar (indien mogelijk tussen 1 juni en 15 juli) bijeen. Het College
besluit met inachtneming van het advies van de Commissie.
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 Ccommissie 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.3.
Voor de gevallen opleidingen waarvoor waarin geen verzoek bij het College is ingediend, geldt de
door het College vastgestelde tarieven volgens de methodiek, zoals in dit advies beleid 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 jaarlijkse terugkerende proces ten aanzien van het vaststellen van de
instellingscollegegeldtarieven ligt bij Academische Zaken, die de afdelingen Financiën & Control en
Juridische Zaken consulteert.

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).
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2.3 Tarieven instellingscollegegeld tweede studie
De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven voor een tweede (of volgende) studie
zijn terug te vinden in het laatst vastgestelde Inschrijvingsbesluit 2018-2019 van de Universiteit van
Amsterdam. De standaard instellingscollegegeldtarieven 2021-2022 2018-2019 voor tweede graad
studenten worden hieronder vermeld:
Bachelor
Studieduur /
Weging

inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
1

2

3-jarige

Laag

€

8.300

Hoog

€

11.400

Top

€

20.700

Master
Studieduur /
Weging

1-jarige

2-jarige

3-jarige

Laag

€

14.600

€

10.400

Hoog

€

20.800

€

14.600
€

Top

22.800

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven worden deze standaardtarieven nog getoetst aan de
maximumbedragen van het Rijk en bij overschrijding naar beneden bijgesteld tot het maximumtarief.
2.4 Tarieven niet-EER studenten
De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven zijn terug te vinden in het
Inschrijvingsbesluit van de Universiteit van Amsterdam. De standaard instellingscollegegeldtarieven
2021-2022 voor niet-EER studenten worden hieronder genoemd:
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 namehoofdzakelijk om zaken die verband houden met de begeleiding en
dienstverlening aan niet-EER 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. De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven voor nietEER studenten zijn terug te vinden in het laatst vastgestelde Inschrijvingsbesluit van de Universiteit
van Amsterdam. De standaard instellingscollegegeldtarieven 2021-20222018-2019 voor niet-EER
studenten worden hieronder genoemd:
Bachelor
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Studieduur /
Weging

1

2

3-jarige

Laag

€

9.130

Hoog

€

12.540

Top

€

22.770

Master
Studieduur /
Weging

1-jarige

2-jarige

3-jarige

Laag

€

16.060

€

11.440

Hoog

€

22.880

€

16.060

Top

€

25.080

Zoals in paragraaf 2.3 aangegeven worden deze standaardtarieven nog getoetst aan de
minimumbedragen van het Rijk en indien noodzakelijk naar boven bijgesteld tot het minimumtarief.
2.5 Aanpassingen op grond van wetswijziging en invoering amvb
In het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid4 dat ten tijde van het vaststellen van dit beleid ter
behandeling bij de Eerste Kamer ligt, is een wijziging van artikel 7.46 WHW voorgesteld. De
wijziging houdt in dat -anders dan thans geldt- bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de
door de instellingen vast te stellen instellingscollegegelden voor tweede studies worden
gemaximeerd en voor niet-EER studenten geminimaliseerd. De maxima en minima worden bij
ministeriële regeling vastgesteld. Bij het vaststellen van dit beleid is de datum van inwerkingtreding
van dit artikel nog niet bekend en zijn ook de maxima en minima nog niet bekend.
Op het moment dat de wijziging van artikel 7.46 WHW inwerking treedt, is deze voor de UvA en
daarmee tevens voor dit beleid van toepassing. Dit houdt in dat vanaf dat moment de tarieven die
voortvloeien uit de methodiek, zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit beleid, door de in paragraaf
2.2 genoemde Commissie getoetst worden aan de minimum- en maximum tarieven . Ook tarieven
die op gemotiveerd verzoek zijn voorgesteld door faculteiten, zullen door de Commissie worden
getoetst aan deze minimum- en maximum tarieven.

3. Uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief
De in paragraaf 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
4

Kamerstukken I, 2019/2020, 35.282 A, p. 8
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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.
Ook voor deze uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief geldt dat ze worden getoetst aan de
minimum- en maximumtarieven door de in paragraaf 2.2 bedoelde Commissie, op het moment dat de
in paragraaf 2.5 bedoelde wijziging van artikel 7.46 WHW inwerking treedt.

Pagina 8

Titel

Beleid ten aanzien van de Instellingscollegegeldtarieven
Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven

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
iInstellingscollegegeldtarief. 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 AmsterdamUvA.

Overgangsregeling voor studenten die het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de
inschrijving geldt waren ingeschreven voor dezelfde bachelor- of masteropleiding aan de UvA en
voor dat studiejaar instellingscollegegeld hebben betaald. 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 plus 1 studiejaar
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.

5. Excellente studenten/ talenten
Voor excellente studenten/ talenten bevat het Beleid ICGBeleid ten aanzien van de
instellingscollegegeldtarieven geen bijzondere regelingen. 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.
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6. Instellingscollegegeldtarief deeltijd
Het Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven Beleid ICG maakt Er wordt geen
onderscheid gemaakt in tarief voor deeltijd en voltijd. De reden Ratio hiervoor is dat het beleid geen
beperkingen stelt 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 het hoofd CSA (die 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. Het hoofd CSA
legt verzoek ter advisering voor aan de Casuscommissie Studentendecanen. Het hHoofd 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 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 eEvaluatie 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.
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Dit Het in dit document vastgestelde beleid geldt voor de studiejaren 2019-20202021-2022 tot en
met 20237-20248 en zal na vijfzesvijf 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 2026-20273 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 of als een wetswijziging daartoe
aanleiding geeft. 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.
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Bijlage 1 Toelichting bBeleid ten aanzien van de instellingscollegegeld tarievenf
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.
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Samenvattend ziet de bovenstaande beschrijving er als volgt uit.

Afbeelding 1: Schematische weergave rijksbijdrage en prestatiebekostiging (situatie 20198)
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.
Zoals in het beleid opgenomen, wordt gerekend met het driejaars gemiddelde van de geschoonde
prijs De prijs voor een ongewogen inschrijving en/of graad wo onderwijsdeel. Bij berekening van de
instellingscollegegeldtarieven wordt altijd uitgegaan van de meest recente definitieve rijksbijdrage.
Dit bedrag bedraagt bedraagt momenteel op basis van de definitieve rijksbijdrage 2017, 2018 en
2019 € 4.117,333.907,345. 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
€ 4.117.33
Hoog
1,5
1,5
€ 6.176,00
Top
3
3
€12.352,00
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 €
12.352,003.907,341 x factor 3 = € 37.056,0035.166,06 en 1x mastergraad OW x factor 3 = €
12.35211.722,021. Het totaal komt uit op: € 37.056,005.166,06 + € 12.352,0011.722,02 = €
49.408,00 6.888,08. 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

5

Bron: dEDOC‐#1230270‐v4‐RB2017_HO_4e_brief_DEF
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de factor voor een ‘Top’ master opleiding uit op 6 (3 x 2). In de tabel hieronder zijn de verschillende
wegingsfactoren en waardes opgenomen.
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Tabel 2: Wegingsfactoren en bedragen onderzoek
Factor onderzoek
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 2.098,67
Hoog
1,5
1,5
€ 3.148,00
Top
3
3
€ 6.296,00
Graden bij master

2

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 € 2.098,675,241 x factor 3 x 2 (i.v.m.
mastergraad) = € 12.592,0071,441.
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

€ 37.0565.166,006
€ 12.352,001.722,02
€ 12.592,0071,44

Totaal (voor 3 jaar) :

€ 62.000,0059.459,52 : 3 nominale studie jaren =
€ 20.666,6719.819,84
Plus het wettelijke collegegeld6 (2021/202219/2020) =
€ 2.143060-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€
22.809,671.879,84
Afgerond op € 100, - =
€
22.8001,900,--

Inclusief opslag niet-EER tarief

+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 2.280190,-- + € 22.8001.900,-- = € 25.0804.090,--

6

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 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

€ 12.351,991.722,02
€ 4.117,3373.907,34
€ 2.098,675,24
€ 18.568,007.724,60 : 3 nominale studie jaren =
€ 6.198,335.908,20
Plus het wettelijke collegegeld3 (20219/20220) =
€ 2.143,060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€
8.332,337.968,20
Afgerond op € 100, - =
€
8.300000,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 8030,-- + € 8.3000,-- = € 9.1308.800,--

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
Totaal (voor 3 jaar) :

€ 4.117,333.907,34
€ 4.117,333.907,34
€ 4.197,330,48

€ 12.432,00005,16 : 1 nominaal studiejaar = €
12.432,005,1600
Plus het wettelijke collegegeld3 (20219/20220) =
€ 2.143060,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€
14.575,00065,16
Afgerond op € 100, - =
€ 14.6100,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
Inclusief opslag niet-EER tarief
€ 1.4610,-- + € 14.6100,-- = € 16.0605.510,-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.
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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 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.
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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.

€ 6.189,33
€ 9.284,00
€ 18.568,00

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

€ 12.432,00
€ 18.648,00
n.v.t.

€ 8.274,67
€ 12.412,00
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
€ 20.666,67

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

Als laatste stap worden de tarieven aangevuld met het tarief voor het wettelijk collegegeld2
(20219/20220) € 2.143,00 060 en afgerond op een veelvoud van €100,- .
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De tarieven voor het instellingscollegegeld 202119/20220 komen daarmee uit op7:
Tarieven Instellingscollegegeld tweede studie
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.300
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
11.400
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
20.700
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

1
€
€

14.600
20.800
n.v.t.

2
€
€

10.400
14.600
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
22.800

Tarieven Instellingscollegegeld niet-EER
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
9.130
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
12.540
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
22.770
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

7

1
€
€

16.060
22.880
n.v.t.

2
€
€

11.440
16.060
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
25.080

Op het moment dat de wijziging van artikel 7.46 in werking treedt, geldt dat vanaf dat moment de tarieven
die voortvloeien uit de methodiek, zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit beleid, door de in paragraaf 2.2
genoemde Commissie getoetst worden aan de minimum- en maximumtarieven.
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Samenvatting Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
•

De instellingscollegegeldtarieven (zowel de standaardtarieven als afwijkende tarieven)
moeten minimaal kostendekkend zijn.

•

Het tarief wordt gebaseerd op de gemiste (geschoonde) rijksbijdrage. Hierbij wordt uitgegaan
van het driejaars gemiddelde van de meest recente, definitief vastgestelde rijksbijdrage. De
rijksbijdrage bestaat uit een onderwijs- en onderzoeksdeel voor bekostigde studenten,
vermeerderd met het wettelijk collegegeld. De tarieven worden voor drie jaar vastgesteld. De
tarieven in de tussenliggende jaren worden geïndexeerd.

•

Tarieven worden vastgesteld met in achtneming van de toets aan de bij algemene maatregel
van bestuur vast te stellen dan wel vastgestelde minimum- en maximumtarieven.

•

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.

•

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 bij voorkeur 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.
o Overgangsregeling voor studenten die het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar
waarvoor de inschrijving geldt, waren ingeschreven voor dezelfde bachelor- of
masteropleiding aan de UvA en waarvoor zij dat studiejaar instellingscollegegeld betaald
hebben.

•

Het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven is voor de duur van zes jaren (tot
en met academisch jaar 2027-2028) vastgesteld en wordt na vijf jaar (in 2026-2027)
geëvalueerd, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om deze evaluatie eerder te laten
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plaatsvinden. Het College kan om een vervroegde evaluatie van het beleid vragen indien de
rijksbijdrage uit de pas loopt met de onderwijsprestaties of als een wetswijziging daartoe
aanleiding geeft.
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1. Inleiding
Ingevolge artikel 7.46 1 van de WHW stelt het instellingsbestuur het instellingscollegegeld vast. Het
College van Bestuur heeft in 2015 beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
vastgesteld. Het beleid is in 2018 en in 2020 aan een evaluatie onderworpen. Dit document beschrijft
het beleid zoals het na opvolging van voornoemde evaluaties geldt.

2. Vaststelling instellingscollegegeldtarieven
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 Universiteit van Amsterdam (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 variabel onderwijs- en onderzoeksdeel voor bekostigde studenten, vermeerderd met
het wettelijk collegegeld van het betreffende studiejaar.
Bij de berekeningen van de gemiste rijksbijdrage wordt per student het driejaars gemiddelde van de
meest recente definitief vastgestelde “berekening rijksbijdrage en prestatiebekostiging Universiteit
en Hogescholen” gehanteerd. Daarbij wordt de rijksbijdrage geschoond voor:
• Incidentele mutaties;
• Middelen die verschoven zijn binnen de rijksbijdrage of tussen de rijksbijdrage en het wettelijk
collegegeld (voor extra/nieuw toegevoegde middelen wordt niet geschoond);
• Middelen met een oormerk of doeltoekenning moeten apart worden beoordeeld 2.
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

1

In het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid wordt een wijziging van artikel 7.46 voorgesteld zodanig dat bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur de tarieven voor een tweede studie gemaximeerd worden en de
tarieven voor niet-EER studenten geminimaliseerd worden. Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid,
Kamerstukken I, 2019/2020, 35.282 A, p. 8.
2
Een voorbeeld ten tijde van vaststelling van dit beleid, is de middelen wet studievoorschot. Voor deze
middelen is op advies van de Commissie Evaluatie ICG 2020 besloten om ze te verwerken in de tarieven (voor
zover deze onderdeel zijn van de variabele rijksbijdrage).
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opbouw van een bachelor sterk verschilt van die 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 een door de faculteit
voorgesteld tarief vast te stellen (voor alle of bepaalde opleidingen). Dit verzoek bevat de door de
faculteit voorgestelde tarieven (tweede studie en niet-EER), alsmede de motivering van de
voorgestelde tarieven. Het College legt het verzoek voor aan een Commissie (met
vertegenwoordigers van faculteiten, twee vertegenwoordigers van de CSR en een vertegenwoordiger
van de afdelingen Financiën & Control en Juridische Zaken). Deze Commissie komt eenmaal per
jaar (indien mogelijk tussen 1 juni en 15 juli) bijeen. Het College besluit met inachtneming van het
advies van de Commissie.
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 toets 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 toets wordt ook gehanteerd
bij verzoeken van opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief. 3
Voor opleidingen waarvoor geen verzoek bij het College is ingediend, geldt de door het College
vastgestelde tarieven volgens de methodiek, zoals in dit beleid 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 jaarlijkse 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 voor een tweede (of volgende) studie
zijn terug te vinden in het laatst vastgestelde Inschrijvingsbesluit van de Universiteit van
Amsterdam.
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.
Het gaat hoofdzakelijk om zaken die verband houden met de begeleiding en dienstverlening aan niet3

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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EER 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.
De meest recent vastgestelde instellingscollegegeldtarieven voor niet-EER studenten zijn terug te
vinden in het laatst vastgestelde Inschrijvingsbesluit van de Universiteit van Amsterdam.
2.5 Aanpassingen op grond van wetswijziging en invoering amvb
In het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid 4 dat ten tijde van het vaststellen van dit beleid ter
behandeling bij de Eerste Kamer ligt, is een wijziging van artikel 7.46 WHW voorgesteld. De
wijziging houdt in dat -anders dan thans geldt- bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de
door de instellingen vast te stellen instellingscollegegelden voor tweede studies worden
gemaximeerd en voor niet-EER studenten geminimaliseerd. De maxima en minima worden bij
ministeriële regeling vastgesteld. Bij het vaststellen van dit beleid is de datum van inwerkingtreding
van dit artikel nog niet bekend en zijn ook de maxima en minima nog niet bekend.
Op het moment dat de wijziging van artikel 7.46 WHW inwerking treedt, is deze voor de UvA en
daarmee tevens voor dit beleid van toepassing. Dit houdt in dat vanaf dat moment de tarieven die
voortvloeien uit de methodiek, zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit beleid, door de in paragraaf
2.2 genoemde Commissie getoetst worden aan de minimum- en maximumtarieven. Ook tarieven die
op gemotiveerd verzoek zijn voorgesteld door faculteiten, zullen door de Commissie worden getoetst
aan deze minimum- en maximumtarieven.

3. Uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief
De in paragraaf 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 toets 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.
Ook voor deze uitzonderingen op het instellingscollegegeldtarief geldt dat ze worden getoetst aan de
minimum- en maximumtarieven door de in paragraaf 2.2 bedoelde Commissie, op het moment dat de
in paragraaf 2.5 bedoelde wijziging van artikel 7.46 WHW inwerking treedt.

4

Kamerstukken I, 2019/2020, 35.282 A, p. 8
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4. (Overgangs)regelingen
Het Inschrijvingbesluit 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.
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
volgen dan wel aansluitend aan de eerste master een tweede masteropleiding volgen aan de UvA.
Overgangsregeling voor studenten die het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de
inschrijving geldt waren ingeschreven voor dezelfde bachelor- of masteropleiding aan de UvA en
voor dat studiejaar instellingscollegegeld hebben betaald.
Indien er sprake is van een tariefverhoging in daaropvolgende studiejaren, maakt de
Instellingscollegegeld betalende student gedurende de nominale studieduur plus 1 studiejaar
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.

5. Excellente studenten/talenten
Voor excellente studenten/talenten bevat het Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
geen bijzondere regelingen. 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
Het Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven maakt geen onderscheid in tarief voor
deeltijd en voltijd. De reden hiervoor is dat het beleid geen beperkingen stelt 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.
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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 het hoofd CSA (die 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. Het hoofd CSA
legt verzoek ter advisering voor aan de Casuscommissie Studentendecanen. Het 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).

8. Evaluatie beleid
Het in dit document vastgestelde beleid geldt voor de studiejaren 2021-2022 tot en met 2027-2028 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 2026-2027
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 of als een wetswijziging daartoe
aanleiding geeft. 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.
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Bijlage 1 Toelichting Beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven
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 masterdiploma) betreft.
Daarnaast krijgt de instelling voor elke student in principe het nominale aantal inschrijvingsjaren
bekostigd voor zowel de bachelor als de master.
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Samenvattend ziet de bovenstaande beschrijving er als volgt uit.

Afbeelding 1: Schematische weergave rijksbijdrage en prestatiebekostiging (situatie 2019)
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 masteropleidingen. De wegingsfactoren voor onderwijs en de
bijbehorende factor staan hieronder vermeld.
Zoals in het beleid opgenomen, wordt gerekend met het driejaars gemiddelde van de geschoonde
prijs voor een ongewogen inschrijving en/of graad wo onderwijsdeel. Bij berekening van de
instellingscollegegeldtarieven wordt altijd uitgegaan van de meest recente definitieve rijksbijdrage.
Dit bedrag bedraagt op basis van de definitieve rijksbijdrage 2017, 2018 en 2019 € 4.117,33.
Tabel 1: Wegingsfactoren en bedragen onderwijs
Factor onderwijs
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 4.117.33
Hoog
1,5
1,5
€ 6.176,00
Top
3
3
€12.352,00
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 €
12.352,00 x factor 3 = € 37.056,00 en 1x mastergraad OW x factor 3 = € 12.352. Het totaal komt uit
op: € 37.056,00 + € 12.352,00 = € 49.408,00 . 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 masteropleidingen. 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.
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Tabel 2: Wegingsfactoren en bedragen onderzoek
Factor onderzoek
Bachelor
Master
Bedragen
Niveaus
Laag
1
1
€ 2.098,67
Hoog
1,5
1,5
€ 3.148,00
Top
3
3
€ 6.296,00
Graden bij master

2

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 € 2.098,67 x factor 3 x 2 (i.v.m. mastergraad)
= € 12.592,00.
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

€ 37.056,00
€ 12.352,00
€ 12.592,00

Totaal (voor 3 jaar) :

€ 62.000,00 : 3 nominale studie jaren = € 20.666,67
Plus het wettelijke collegegeld 5 (2021/2022) = €
2.143-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 22.809,67
Afgerond op € 100, - =
€ 22.800,--

Inclusief opslag niet-EER tarief

+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 2.280,-- + € 22.800,-- = € 25.080,--

5

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 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

€ 12.351,99
€ 4.117,337
€ 2.098,67
€ 18.568,00 : 3 nominale studie jaren = € 6.198,33
Plus het wettelijke collegegeld3 (2021/2022) = €
2.143,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 8.332,33
Afgerond op € 100, - =
€ 8.300,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 803,-- + € 8.300,-- = € 9.130,--

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
Totaal (voor 3 jaar) :

Inclusief opslag niet-EER tarief

€ 4.117,33
€ 4.117,33
€ 4.197,33
€ 12.432,00 : 1 nominaal studiejaar =
€ 12.432,00
Plus het wettelijke collegegeld3 (2021/2022) = €
2.143,-Totaal inclusief wettelijk collegegeld =
€ 14.575,00
Afgerond op € 100, - =
€ 14.600,-+10% x afgerond tarief Instellingscollegegeld
€ 1.460,-- + € 14.600,-- = € 16.060,--

Wanneer de bovenstaande beschrijving van de OCW bekostigingssystematiek wordt toegepast voor
de verschillende bachelor- en masteropleidingen komen de onderstaande tabellen tot stand. Als
eerste de tabel met de bacheloropleidingen en vervolgens de tabel met masteropleidingen. 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.
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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.

€ 6.189,33
€ 9.284,00
€ 18.568,00

1 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

€ 12.432,00
€ 18.648,00
n.v.t.

€ 8.274,67
€ 12.412,00
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
€ 20.666,67

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

Als laatste stap worden de tarieven aangevuld met het tarief voor het wettelijk collegegeld2
(2021/2022) € 2.143,00 en afgerond op een veelvoud van €100,- .
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De tarieven voor het instellingscollegegeld 2021/2022 komen daarmee uit op 6:
Tarieven Instellingscollegegeld tweede studie
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
8.300
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
11.400
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
20.700
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

1
€
€

14.600
20.800
n.v.t.

2
€
€

10.400
14.600
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
22.800

Tarieven Instellingscollegegeld niet-EER
Bachelor
inclusief wettelijk collegegeld tarief + afronding € 100.
Studieduur /
1
2
3
Weging
Laag
n.v.t.
n.v.t.
€
9.130
Hoog
n.v.t.
n.v.t.
€
12.540
Top
n.v.t.
n.v.t.
€
22.770
Master
Studieduur /
Weging
Laag
Hoog
Top

6

1
€
€

16.060
22.880
n.v.t.

2
€
€

11.440
16.060
n.v.t.

3

€

n.v.t.
n.v.t.
25.080

Op het moment dat de wijziging van artikel 7.46 in werking treedt, geldt dat vanaf dat moment de tarieven
die voortvloeien uit de methodiek, zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit beleid, door de in paragraaf 2.2
genoemde Commissie getoetst worden aan de minimum- en maximumtarieven.
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