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Kern van de inhoud 

Omtrent extra kosten die bij studenten bovenop het collegegeld in rekening worden gebracht. 
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Geachte leden van het College van Bestuur, 

 

In de afgelopen periode hebben wij signalen ontvangen dat er aan verschillende hogescholen en 

universiteiten extra kosten bij studenten in rekening worden gebracht bovenop het collegegeld. Het 

juridisch kader stelt nadrukkelijk dat de inschrijving aan een bekostigde hoger onderwijs instelling 

niet afhankelijk gesteld mag worden van een andere geldelijke bijdrage dan het voor de betreffende 

student geldende collegegeld (Artikel 7.50 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek). De wet voorziet in een uitzondering op deze regel bij Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB), welke enkel voor hogescholen kan gelden. Een dergelijk AMvB is op 

dit moment niet van kracht. Het is de instelling toegestaan een redelijke vergoeding voor 

studiemateriaal te vragen, echter mag de aanschaf bij de instelling hiervan nooit verplicht worden 

gesteld.  

Waar de extra kosten aan gekoppeld zijn, loopt per instelling uiteen. Veelal hebben deze kosten 

direct effect op de deelname aan het initieel onderwijs. Zo worden er kosten in rekening gebracht 

voor activiteiten die gekoppeld zijn aan studiepunten zonder dat een kosteloos alternatief wordt 

aangeboden en worden er  kosten in rekening gebracht voor een toegangscode om een tentamen te 

maken.  

Naar aanleiding van de eerste signalen heeft het Interstedelijk Studenten Overleg van 16 januari tot 

20 februari een meldpunt open gesteld waar studenten melding konden maken wanneer zij van 

mening waren dat bij hen onterecht extra kosten in rekening werden gebracht. Op dit meldpunt zijn 

ook signalen binnen gekomen van studenten die van mening zijn dat zij aan uw instellingen extra 

kosten bovenop het collegegeld in rekening gebracht krijgen.   

 



De volgende signalen zijn binnengekomen: 

 Studenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie geven aan dat zij verplicht 

worden om een studiereis te volgen en deze te bekostigen;  

 Studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid geven aan dat zij verplicht worden om 

werkboeken te kopen om opdrachten te kunnen maken.  

Via deze weg willen wij u dringend verzoeken geen extra kosten bovenop het collegegeld in rekening 

te brengen daar waar deze extra kosten zijn gekoppeld aan de deelname aan het initiële onderwijs. 

Ook verzoeken wij u om via heldere communicatie de studenten de mogelijkheid te bieden om 

studiematerialen zelfstandig aan te schaffen. 

Wij verzoeken u na te gaan of in de eerder benoemde casussen daadwerkelijk extra kosten in 

rekening worden gebracht bij de studenten waar dit niet is toegestaan. Vanzelfsprekend betreft dit 

naast de eerder genoemde casussen ook eventuele andere gevallen. Tot slot verzoeken wij u, 

wanneer onterecht extra kosten in rekening bij de student zijn gebracht, tot een breed gedragen 

correctie hiervan te komen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ruud Nauts 

Voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg 


