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Kern van de inhoud 

 
Studenten die hun 2e master starten tijdens de 1e betalen instellingstarief ter hoogte van het 
wettelijk tarief; studenten die eerst de 1e master afronden en (direct) daarna starten met de 2e 
master betalen het hoge instellingstarief. In beide gevallen is de 2e master niet bekostigd. Dit 
gegeven leidt tot strategisch gedrag: studenten stellen het afstuderen uit zodat zij een 2e master 
gelijktijdig kunnen aanvangen en deze tegen het lage tarief kunnen afronden. Dit leidt tot vervuiling 
van gegevens en extra administratieve lasten bij studiebegeleiders en studentenbalies (faculteiten 
worden geconfronteerd met moeilijk te beantwoorden vragen van studenten over het uitstellen van 
hun afstuderen).  
 
Om dit strategisch gedrag (en de bijkomende nadelen) te voorkomen is het CvB voornemens om de 
tarieven voor een aansluitende 2e master die aan de UU wordt gevolgd, gelijk te stellen aan het 
wettelijk tarief. Financieel lijkt deze maatregel verantwoord. Weliswaar wordt een 2e master extern 
niet bekostigd en levert deze zodoende ook geen studiepuntfinanciering op via het interne 
verdeelmodel; de inschatting is echter dat het aantal studenten dat kiest voor het volgen van een 2e 
master gelijk zal blijven (d.w.z. studenten die thans het afstuderen in de 1e master uitstellen, doen 
in het nieuwe regime een aansluitende 2e master). Op dit moment ontvangt de UU voor studenten 
die strategisch gedrag vertonen ook geen bekostiging. Dat betekent dus dat de maatregel financieel 
niet ongunstiger uitpakt dan de huidige situatie.  
Vooralsnog wil het CvB voor twee jaar kiezen voor het verlagen voor de tarieven voor UU-studenten 
die aansluitend een 2e master aan de UU gaan volgen. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden, 
waarbij nagegaan wordt hoeveel studenten gebruik maken van de geboden mogelijkheid.   
 
 
Verzoek aan de universiteitsraad 

 
De studentengeleding van de universiteitsraad heeft adviesrecht over het beleid t.a.v. het 
instellingscollegegeld. Het college bespreekt graag met de universiteitsraad het voornemen om de 
tarieven voor een aansluitende 2e master aan de UU gelijk te stellen aan het wettelijk tarief en legt 
deze voorgenomen aanpassing van het beleid t.a.v. het instellingscollegegeld voor advies voor aan 
de studentengeleding. 
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TOELICHTING 
 
 
De overheid heeft er in 2010 voor gekozen om 2e bachelor- of masteropleidingen niet langer te 
bekostigen. Studenten die al een graad hebben, betalen sindsdien het instellingscollegegeld voor 
een 2e studie. Bij het collegegeld maakt de wetgeving een onderscheid tussen een gelijktijdig en 
een volgtijdelijk gevolgde 2e studie: 

- gelijktijdig: als de student minimaal 1 maand voor zowel de 1e en 2e studie ingeschreven 
was, is voor de 2e studie na het afronden van de 1e studie het wettelijk tarief 
verschuldigd. 

- Volgtijdelijk: als de student pas inschrijft voor de 2e studie na het afronden van de 1e 
studie, is voor de 2e studie het instellingscollegegeld verschuldigd. 

Daarnaast is er nog een uitzondering voor studenten die na het behalen van een bachelor of 
mastergraad voor het eerst een opleiding gaan volgen in de sector gezondheidszorg of onderwijs: 
zij betalen voor de 2e studie ook het wettelijk tarief.  
 
Dit verschil tussen gelijktijdige en volgtijdelijke 2e studies leidt tot strategisch gedrag bij 
studenten. Faculteiten signaleren dat zij geregeld moeilijk te beantwoorden vragen krijgen van 
masterstudenten die het afstuderen in de 1e studie willen uitstellen, zodat zij een 2e master 
gelijktijdig kunnen aanvangen en deze onder gunstige collegegeldcondities kunnen afronden. Dit 
strategisch gedrag leidt tot vervuiling in de gegevens (doorstroom, rendement). Beleidsmatig is 
het niet zo dat de UU wil aanmoedigen dat studenten 2 opleidingen doen: er is differentiatie 
binnen de opleidingen voor studenten die meer willen en kunnen. Een aantal studenten zoekt 
echter wel naar mogelijkheden om verder te studeren na het behalen van een mastergraad (bij 
bachelor is de focus eerder om door te gaan in de master), vooral in een tijd dat de arbeidsmarkt-
perspectieven niet heel gunstig zijn. Dat stelt de UU voor de vraag hoe hier mee om te gaan.  
 
Het College van Bestuur wil graag dit strategisch gedrag (en de bijbehorende nadelige effecten) 
voorkomen. De enige manier om dit te voorkomen is om voor studenten die aansluitend een 2e 
master aan de UU gaan doen, niet het instellingscollegegeld te rekenen, maar een bedrag ter 
hoogte van het wettelijk tarief. In dat geval is er immers geen belang meer voor studenten om 
het afstuderen in de eerste studie uit te stellen (om zo overlap te creëren met de 2e studie die zij 
dan aanvangen tijdens de 1e). Als dit niet langer gebeurt, heeft dit een aantal positieve effecten:  

- verlaging van de administratieve lasten doordat studiebegeleiders niet langer 
geconfronteerd zullen worden met moeilijk te beantwoorden vragen van studenten over 
het uitstellen van hun afstuderen; 

- vermindering van de vervuiling van gegevens m.b.t. doorstroom en rendement als er niet 
langer een noodzaak is voor een groep studenten om het afstuderen uit te stellen;  

- voorkomen van een verslechtering van de positie van de UU in het masterdomein ten 
opzichte van Nijmegen en Leiden, die de tarieven voor een aansluitende 2e studie gelijk 
hebben gesteld aan het wettelijk tarief.    

 
Het in rekening brengen van het bedrag van het wettelijk tarief staat echter haaks op het 
beleidsuitgangspunt dat het CvB (na het positieve advies van de studentengeleding van de 
universiteitsraad) heeft vastgesteld t.a.v. het instellingscollegegeld (corsanr UR-nota 10.30472, 
8/11/2010). Dit uitgangspunt houdt in dat de UU in beginsel het instellingstarief hanteert in alle 
gevallen waar geen bekostiging door OCW plaatsvindt. Als de UU voor groepen studenten 
waarvoor OCW geen bekostiging geeft, het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief zou 
rekenen, zou dit betekenen dat het onderwijs verzorgd zou moeten worden met minder middelen. 
Dit zou gevolgen hebben voor alle studenten, ook de studenten voor wie wel bekostiging 
ontvangen wordt. Dat is onwenselijk. 
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Als de tarieven voor een aansluitende 2e master verlaagd zouden worden, betalen de betreffende 
opleidingen de rekening. Voor een 2e studie is er namelijk geen bekostiging vanuit OCW en 
derhalve ook geen interne studiepuntbekostiging. In het interne verdeelmodel is immers 
uitgangspunt dat als er extern geen bekostiging is van studenten er intern ook geen 
studiepuntfinanciering is voor deze groep. Vanuit dit uitgangspunt betekent dit dat een eventuele 
verlaging van de collegegeldtarieven voor een aansluitende 2e master niet leidt tot het wel intern 
bekostigen van de studenten die aansluitend een 2e master volgen.  
Aan de andere kant is het thans ook zo dat de opleidingen geen financiering krijgen voor een 2e 
studie die de student is aangevangen tijdens de eerste studie. Aangezien deze groep het wettelijk 
tarief betaalt voor de 2e studie, zijn de collegegeldinkomsten voor de opleiding ook beperkt.  
 
Vraag is wat er zou gebeuren als de UU zou besluiten instellingscollegegeld ter hoogte van het 
wettelijk tarief te rekenen als een student direct aansluitend aan het behalen van een 
mastergraad aan de UU, inschrijft voor een 2e masteropleiding. Daarbij zijn twee scenario’s 
denkbaar: 

a. er gaan meer studenten kiezen voor het volgen van een 2e master.  
b. het aantal studenten dat kiest voor het volgen van een 2e master blijft gelijk.  

 
In het eerste geval zou het gevolg zijn dat faculteiten meer onderwijs moeten verzorgen tegen 
hetzelfde geld. Het College van Bestuur acht dit financieel niet verantwoord, nu de werkdruk bij 
de opleidingen al zeer hoog is. Dit betekent dat er geen laag tarief voor een aansluitende 2e 
master gerekend moet worden als het eerste scenario zich zou voordoen. 
Het tweede scenario doet zich voor als alleen die studenten die thans het afstuderen in de 1e 
master uitstellen (om zodoende onder het lage tarief te blijven vallen) in het nieuwe regime 
zouden gaan kiezen voor een aansluitende 2e master. Dit scenario is financieel niet ongunstiger 
dan de huidige situatie en heeft wel de hierboven beschreven voordelen. Het CvB acht dit scenario 
daarom financieel niet onverantwoord.    
 
Op basis van het beschikbare cijfermateriaal lijkt het waarschijnlijk dat scenario B zich voor zal 
doen. Dat is het geval gebleken bij Leiden en Nijmegen, die het  tarief voor een student die kiest 
voor een 2e aansluitende studie aan de eigen instelling, hebben verlaagd tot het wettelijk tarief. 
Afgaande op de aantallen studenten die daar een 2e studie doen, lijkt er geen grote aanzuigende 
werking uit te gaan van het verlagen van het instellingstarief voor de 2e master. Kanttekening 
daarbij is dat het moeilijk is om harde conclusies te trekken: het aantal jaren waarin het lage 
tarief geldt is te beperkt om een trend met effect te kunnen waarnemen. Bij een laag 
instellingstarief voor een 2e aansluitende master lijkt het aantal studenten dat tegelijkertijd een 2e 
master doet te dalen en het aantal studenten dat aansluitend een 2e master gaat doen, te stijgen.  
 
Het CvB is daarom voornemens om in navolging van andere Nederlandse universiteiten per 2015-
2016 vooralsnog voor twee jaar te kiezen voor het verlagen voor de tarieven voor UU-studenten 
die aansluitend een 2e master aan de UU gaan volgen; daarbij zal na twee jaar een evaluatie 
plaatsvinden, waarbij nagegaan wordt of er inderdaad sprake is van scenario B. Als er sprake zou 
zijn van een grote aanzuigende werking, zal de maatregel niet verlengd worden. De rekening voor 
de opleidingen zou dan te hoog worden.  
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