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Bijlage 1: 
 
Regeling bekostiging aanbod cursussen TCP 
 
 
Aanleiding  
 
S&C heeft in opdracht van de Rector in samenwerking met S&O een nieuwe regeling voorbereid, 
waarin een belangrijke financiële verantwoordelijkheid voor de bekostiging van taalcursussen  bij de 
faculteiten is (blijft) belegd. Zie voor nadere uitwerking hiervan de notitie ‘TCP-cursusaanbod voor 
studenten’ die op 6 april in de UCO is besproken en positief ontvangen. Een voorwaarde voor een 
goede uitvoering van die aangepaste regeling is dat S&O/TCP en de faculteiten tot afspraken komen 
die voor alle betrokken partijen acceptabel en werkbaar zijn. 
 
Hierbij een voorstel voor werkbare afspraken tussen S&O/TCP en de faculteiten over de bekostiging 
van taalcursussen met open inschrijving. Een eerste concept-versie dd 18 maart  is met Jan Verberne 
en Harm van Egmond besproken in ons werkoverleg  op 23 maart 2010. Zij leken zich in grote lijnen te 
kunnen vinden in de voorgestelde werkwijze waarbij geen autorisatie van de faculteit per student 
plaatsvindt, zoals eerder door DBV’s gewenst, maar waarbij jaarlijks een beschikbaar budget wordt 
afgesproken waarbinnen een afgesproken cursusaanbod wordt verzorgd met een eigen bijdrage voor 
studenten. Tijdens de UCB- vergadering van 13 april werd echter door de meerderheid van de DBV’s 
benadrukt dat een autorisatie per student toch noodzakelijk wordt geacht: met als uitgangspunt: 
degene die betaalt, bepaalt. Dit is echter volgens S&O onwenselijk naar studenten toe en 
administratief niet eenvoudig uit te voeren. 
 
De regeling die nu wordt voorgesteld biedt naar het inzicht van S&O voldoende waarborg voor 
beperking en controle van de kosten. Het voorstel sluit aan op het taalbeleid / cursusaanbod TCP dat 
in samenhang hiermee gelijktijdig in de CVB-D vergadering van 19 mei is geagendeerd. 
 
 
Uitgangspunten voor de regeling voor bekostiging open cursussen per 1 september 2010 
 

• De regeling sluit aan bij het UT beleid van decentrale budgetsturing en verantwoordelijkheid 
• Er wordt één uniforme werkwijze en uitvoeringsprocedure ontwikkeld die geldt voor alle 

faculteiten 
• Deze werkwijze is  zo min mogelijk administratief belastend voor TCP en de faculteiten 
• De werkwijze handhaaft de goede toegankelijkheid van taalcursussen voor UT studenten  
• Het cursusaanbod en het cursusbudget worden jaarlijks met de faculteiten geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld (vraagsturing) 
• Er wordt gewerkt met vaste en vooraf overeengekomen budgetten per jaar, in plaats van de 

huidige open-eindregeling; 
• De regeling voorziet in een UT-brede gelijke behandeling van studenten per categorie 
• Het CVB stelt in overleg met de faculteiten de aanbiedingscondities van de taalcursussen 

vast. Uitgangspunt daarbij is dat studenten worden gedwongen een bewuste keuze te maken 
middels het introduceren van inschrijfkosten voor iedereen en een eigen studentbijdrage 
afhankelijk van de noodzaak van de cursus. 

 
 
Uitwerking regeling bekostiging  
 

1) Faculteiten reserveren jaarlijks in consultatie met S&O een budget voor studentdeelname aan 
open cursussen, op basis van geprognosticeerde aantallen cursisten en de door het CVB in 
overleg met de faculteiten (CVB-D) vastgestelde aanbiedingsvoorwaarden. 

2) Op basis van deze geprognosticeerde aantallen maakt TCP haar capaciteitsplanning voor het 
komende jaar. 

3) Studenten van alle faculteiten worden bediend volgens de regeling die het CvB vaststelt en  
kunnen zich middels 2 inschrijfperiodes per jaar aanmelden voor een taalcursus. 
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4) De aangeboden open cursussen hebben een vooraf vastgestelde gelimiteerde capaciteit. 
Deelname is mogelijk zolang deze capaciteit niet volledig is benut. In het geval er open 
cursussen niet volledig worden bezet, krijgen de faculteiten naar rato het resterende deel van 
hun budget terug. 

5) S&O/TCP gaat jaarlijks (voorstel: in maart) met de faculteiten (opleidingsdirecteuren, UCO) in 
overleg om het ‘open’ cursusaanbod en de beschikbare studentcapaciteit voor het volgende 
academisch jaar, en de daarmee gemoeide kosten, per faculteit vast te stellen. 

6) Maatwerk- en cursussen in opdracht vallen buiten deze regeling, maar worden wel 
meegenomen in de jaarlijkse cyclus over werkafspraken.  

7) De betaling van taalcursussen voor medewerkers (inclusief PhD’s) blijft ongewijzigd 
(halfjaarlijkse bulkfactuur); een basispakket cursussen Nederlands voor buitenlandse PhD’s 
blijft bekostigd uit centrale gelden. 

 
 
Financiële consequenties: 
Het voorstel als hierboven beschreven vervangt de open-einderegeling waartegen de faculteiten zich 
verzetten. In plaats daarvan biedt het voorstel een duidelijke werkwijze waarbinnen de kosten van 
taalcursussen voorspelbaar en beheersbaar zijn. 
Daarnaast wordt middels het voorstel en de in samenhang daarmee ontwikkelde afspraken 
betreffende het open cursusaanbod TCP (tevens geagendeerd in de CVB-D vergadering van 19 mei 
2010) een substantiële reductie van de facultaire uitgaven aan taalcursussen gerealiseerd, zonder 
onnodige administratieve inspanning. 
 
Ondanks een stijging van de cursuskosten met 25% ten gevolge van de doorberekening van zaalhuur 
aan S&O met ingang van het komend jaar is een reële verwachting dat de uitgaven aan open 
taalcursussen ten opzichte van 2009 zullen dalen met 10% - 20%. Daarbij is uitgegaan van (1) de 
studentenaantallen en het cursusaanbod in 2009, (2) het voorgestelde open cursusaanbod TCP dat 
tevens is geagendeerd in deze CVB-D vergadering van 19 mei 2010, (3) de effecten van 
inschrijfgelden en (4) de effecten van het in rekening brengen van een substantiële eigen bijdrage in 
de kosten voor de meeste open taalcursussen. 
 
Gezien bovenstaande is op basis van de ervaringsgegevens van TCP het voorstel dat de faculteiten 
voor 2010 en 2011 de volgende bedragen reserveren voor de deelname van studenten en 
medewerkers aan de open taalcursussen van TCP. Deze bedragen komen overeen met die voor 2009 
en moeten gezien worden als maxima, waarbij het niet gebruikte deel naar rato zal terugvloeien naar 
de faculteiten. In de kaderstelling 2011 zijn deze bedragen door al S&O aangegeven. 

 
 

 Studenten Medewerkers Totaal per jaar 
TNW 30.000 10.000 40.000 
MB 39.000 11.000 50.000 
EWI 21.000 9.000 30.000 
CTW 14.000 6.000 20.000 
GW 16.000 4.000 20.000 
Totaal 120.000 40.000 160.000 

 
  
 
 


