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Vele uren zijn al gevuld met het definiëren van dé excellente student en het discussiëren over het belang van 
excellentietrajecten. Duidelijk is dat de RUG in veel gevallen in deze excellentie investeert. Niet iedereen die 
onvoldoende uitdaging ziet in zijn of haar eigen opleiding kiest echter voor het Honours College, een deel van de 
studenten start een tweede studie om zich te verbreden. 
 
Dit levert een discrepantie op: Honoursstudenten worden stevig gefinancierd en gemotiveerd, terwijl de groep 
studenten die twee studies wil volgen daar de zware financiële gevolgen van moet dragen en daardoor 
ontmoedigd wordt. Lijst Calimero vraagt zich af of dit het signaal is dat wij als Rijksuniversiteit Groningen willen 
uitdragen. 
 
Veel studenten kiezen een tweede studie die dicht bij hun eigen studie ligt, bijvoorbeeld Notarieel en Europees 
Recht (of elke andere rechtenstudie), Sociale Geografie en Planologie en Technische Planologie of Economie en 
Bedrijfskunde. Veel studies komen qua vakken sterk overeen waardoor het vaak niet nodig is om 180 
studiepunten te behalen om een volledige tweede bachelor af te ronden.  
 
Ondanks dat deze studenten maar gebruik maken van de faciliteiten van slechts een deel van de gehele opleiding, 
moeten zij hier fors voor betalen. Dit gaat per jaar om een bedrag tussen de 4.135 en 32.000 euro per jaar. Daar 
komt nog eens bij dat het vaak voorkomt dat iemand door de toelatingseisen van diverse vakken over een 
programma van 50 punten (welke je normaal gesproken binnen één jaar moet kunnen halen), soms verplicht 
twee jaar bezig moet zijn, omdat een propedeusevak het semester na een derdejaarsvak is gepland. Dit zijn zaken 
waar de student geen grip op heeft en zeker niet voor op mag draaien en Lijst Calimero bepleit om in te grijpen. 
 
Het hoge collegegeldtarief wordt berekend aan de hand van het gemis van een bepaald bedrag aan rijksbijdrage, 
wat rechtstreeks doorberekend wordt aan de student. Deze rijksbijdrage is een gemiddelde van kosten per 
student. Het is niet of zeer lastig te berekenen wat de verschillen zijn per opleiding, echter is het wel te 
berekenen dat een student die slechts 40 punten extra moet behalen voor een tweede graad minder kosten 
oplevert dan een student die 180 punten haalt.  
 
Lijst Calimero houdt middels deze rondvraag een warm betoog voor een gemotiveerde-student-regeling, voor 
studenten met twee opleidingen die sterk op elkaar lijken. Wij verstaan hieronder het behalen van een tweede 
graad met minder dan 60 punten per jaar extra in de bachelor. In deze regeling wordt het tarief bepaald aan de 
hand van het aantal te halen punten, dus bij 30 punten de helft van het instellingstarief. Graag horen wij de 
mening van het College en de andere leden van de Raad hierover. 


