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De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gewezen op het 
artikel ‘Langzaam studeren, dure affaire’ in de Volkskrant van 15 april jl. en hebben mij verzocht 
informatie te verschaffen over de voornemens van de instellingen met betrekking tot onder andere de 
hoogte van het instellingscollegegeld na invoering van het leerrechtensysteem. Met deze brief geef ik 
gehoor aan dat verzoek. 
 
Mij is, anders dan via het genoemde artikel en latere persberichten, niet bekend of en in hoeverre 
instellingsbesturen voornemens hebben geformuleerd over de omvang van het instellingscollegegeld. 
In het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs en de toelichting daarop alsmede de Nota naar 
aanleiding van het Verslag bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken II, 30 387) zijn verwachtingen terzake 
verwoord; van de instellingen noch de HBO-raad of VSNU heb ik vernomen dat aan deze verwachtingen 
geen recht zal worden gedaan. Het is aan instellingen om gemotiveerd de omvang van het instellings-
collegegeld te bepalen, waarbij zij kunnen differentiëren naar opleidingen en naar groepen studenten. 
Daarbij ligt het in de rede dat instellingen bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen studenten die 
hun opleiding afronden (en enkel begeleiding bij het opstellen van een scriptie vergen) en studenten die 
een volwaardige opleiding beginnen en volgen. De medezeggenschap heeft adviesrecht inzake het 
gemaximeerd en instellingscollegegeld. In dat overleg zullen instellingen ook de voorgenomen besluiten 
kunnen inbrengen waarvan in de pers melding wordt gemaakt, waarbij verwacht wordt dat zij een 
dragende motivering zullen geven voor de hoogte en differentiatie in collegegelden.  
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Indachtig het gedachtegoed over governance is het daarbij (uiteindelijk) aan de instellingsbesturen en 
de medezeggenschap in goede samenspraak tot beredeneerde uitspraken te komen over de legitieme 
hoogte van het instellingscollegegeld voor onderscheiden groepen van opleidingen en studenten, 
zonder dat de overheid zich daarin mengt.  Eerst wanneer de instelling daarin de vrije keuze heeft (na 
het vervallen van het gemaximeerd collegegeld) kan dan ook worden vastgesteld op welke wijze 
instellingen van hoger onderwijs hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als maatschappelijke 
kennisondernemingen nemen.   
Ik zal dit proces uiteraard volgen en indien er aanleiding voor is, zal ik met de instellingen in overleg 
treden. 
 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
Mark Rutte 
 


