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Geacht College, 
 
De UR heeft uw besluit Collegegelden 2010-2011 besproken in de commissievergadering OOS 
en de interne vergadering behorende bij de (februari/)maart 2010 cyclus. In het besluit worden 
de collegegeldtarieven voor gammastudies voor het eerst voorgelegd aan de UR. Wij willen 
nogmaals benadrukken dat voor (aankomende) studenten voor deze studies het net zo 
belangrijk is om tijdig de tarieven te kunnen weten als voor ‘bètaopleidingen niet-EER 
studenten’. Voor deze laatste groep heeft de UR positief geadviseerd op 9 september 2009, 
waarbij de toezegging van het college is opgenomen dat het onderhavige besluit aan de UR ter 
advisering werd voorgelegd in de oktobercyclus 2009. Dat dit besluit 4 maanden later voorligt, 
geeft onzes inziens aan dat het proces niet optimaal is verlopen. 
 
De URaad heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd en hoort graag in de 
overlegvergadering uw reactie hierop. 
 
CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad
 

   

De Universiteitsraad,  
gezien:  
- het (voorgenomen) CvB besluit;  
overwegende dat:  
- jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen; 
- dat over de collegegeldtarieven voor niet-EER studenten voor bètaopleidingen in september 

2009 positief is geadviseerd door de UR, waarbij het ging om een verhoging conform index; 
- de collegegeldtarieven voor gamma opleidingen 2010-2011 op dezelfde wijze zijn 

samengesteld als voor bètaopleidingen: tarief van 2009-2010 plus indexatie, uitgaand van 
CPI 2008; 

- het feit dat de indexering (Consumentenprijsindex (CPI) 2009) voor de wettelijke 
collegegeldtarieven voor het studiejaar 2010-2011 nog niet bekend is, waarbij de indexatie 
met het CPI van 2008 wordt vastgesteld; 

- de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden 
en de Inschrijvingsregeling; 

- er naast bèta opleidingen ook gamma opleidingen aan de UT aangeboden worden en het 
voor (internationale) studenten die een gamma opleiding volgen net zo belangrijk is om 
tijdig te weten welke collegegelden van toepassing zijn als voor studenten die een 
bètaopleiding volgen; 



 

 

- het registreren/inschrijven van pre-master studenten in de bachelorfase ruis kan 
veroorzaken in de registers van de UT met betrekking tot bijvoorbeeld studievoortgangs-
evaluaties en rendementscijfers; 

gehoord de toezegging van het College dat:  
- het collegebesluit collegegelden 2011-2012 voor alle opleidingen aan de UT gezamenlijk 

tijdig voorgelegd wordt ter advisering aan de URaad, uiterlijk in de september cyclus 2010; 
besluit: 
positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 
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