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Instellingscollegegelden 2011-2012 Universiteit Twente

Geacht college,
De URaad heeft uw vraag om advies over de overgangsregeling instellingscollegegelden
ontvangen en besproken in de commissievergadering OOS van 8 september 2010. De URaad
stemt in met het voornemen om de instellingscollegegelden te verhogen voor studenten van
buiten de EER. De URaad beaamt daarbij dat het van belang is om prijsstijgingen te
verantwoorden door te kijken naar de werkelijke kosten van de verschillende opleidingen en de
marktfactoren. De URaad vindt het daarbij goed om te zien dat er een prijs is samengesteld
vanuit een kostenoverweging van de daadwerkelijke kosten van opleidingen. Om hier meer
inzicht in te krijgen zou de URaad graag een overzicht hiervan ontvangen.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- De Discussienota instellingscollegegelden voor niet EER studenten 2011-2012,
gedateerd 3 mei 2010;
- De aanvullende bijlage naar aanleiding van vragen UR en CvB-D, gedateerd 23 juni
2010;
gehoord:
- De mondelinge toelichting in de commissievergadering OOS van 8 september 2010;
overwegende dat:
- Instellingscollegelden voor studenten van buiten de EER niet zo laag zouden moeten
zijn, dat er aan de kwaliteit getwijfeld wordt;
- Instellingscollegelden niet zo hoog zouden moeten zijn dat de instelling zichzelf uit de
markt prijst;
- Er een prijs bepaald is door de kosten goed te analyseren;
gehoord de toezegging van het college dat:
- De URaad inzicht krijgt in de samenstelling van de kosten voor de verschillende
opleidingen (december 2010);
besluit:
Positief te adviseren inzake de voorgestelde Instellingscollegelden UT zoals beschreven in de
Discussienota instellingscollegegelden voor niet EER studenten 2011-2012.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

