Universiteitsraad

College van Bestuur

Nummer
Uw brief van
Onderwerp

UR/20/4587
9 januari 2020 (SOZ)
Regeling Inschrijving, College- en Examengeld

Rapenburg 
Postbus 
  Leiden

Datum
10 februari 2020
Doorkiesnr.
3138 / 3125
Contactpersoon De Roon /Zandvliet

Geacht College,
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 27 januari 2020 en 10 februari
2020 gesproken over de regeling Inschrijving, Collegegeld en Examengeld 2020-2021.
Graag brengt de Raad onder de aandacht dat artikel 12.5 op verschillende manieren te
interpreteren valt. Dit artikel luidt: “Voor studenten die een eerste bachelor- of
masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct
voorafgaande aan het studiejaar waarin de tweede bachelor- of masteropleiding aan de
Universiteit Leiden wordt aangevangen, is het instellingscollegegeld gelijk gesteld aan het
wettelijk collegegeld.”
De Raad heeft begrepen dat dit als volgt wordt toegepast: als een student een tweede
bachelor wil doen tegen wettelijk tarief, moet hij of zij uiterlijk een jaar na afronding van de
eerste bachelor in Leiden met de tweede bachelor starten.
De Raad kent gevallen waarin studenten op jonge leeftijd hun master afronden en nog
ambitie hebben aan een tweede bachelor te beginnen, maar dit te hoge kosten met zich
meebrengt. Het liefst zou de Raad zien dat deze – naar zijn verwachting kleine groep –
studenten in staat worden gesteld tegen het wettelijk tarief een tweede bachelor te volgen,
maar hij heeft begrip voor de argumenten van het College dat de universiteit al een relatief
groot aantal niet-bekostigde studenten kent en dat dit een deur open kan zetten voor een
groot aantal strategisch kiezende studenten. Vooral in tijden waarin de rijksbijdrage geen
gelijke tred houdt met de groei van de universiteit, vormt dit een verkeerd signaal. De Raad
waardeert het daarom dat het College bereid is de specifieke gevallen te bekijken en te bezien
hoe het deze studenten tegemoet kan komen. Bijvoorbeeld door studenten die in het tweede
jaar alleen nog hun scriptie moeten afronden in de gelegenheid te stellen daarnaast enkele
propedeusevakken te volgen.
Met inachtneming van het bovenstaande adviseert de Raad positief over bovengenoemde
regeling.
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