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Aanleiding 

Met de komst van de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 

(WHW) zien zowel universiteiten als studenten zich geconfronteerd met ingrijpende 

veranderingen. Eén verandering die Lijst Calimero er graag uit wil lichten is de bekostiging van 

de tweede studie. De WHW bepaalt dat een student in de toekomst na het afronden van zijn 

eerste studie voor een eventuele tweede studie het instellingscollegegeld zal moeten betalen. In 

sommige gevallen zal deze verandering echter voor problemen gaan zorgen. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij de vervolgopleiding tot kaakchirurg. Bijzonder aan deze opleiding is dat een 

kaakchirurg zowel een tandartsenbul als een artsenbul moet hebben. Veelal wordt een route 

gevolgd waarbij de student begint met de studie Tandheelkunde (6 jarige opleiding), waarna 

vervolgens de klinische fase van Geneeskunde (master 1 tot en met master 3) gevolgd moeten 

worden. Hoewel de klinische fase van de initiële Geneeskundeopleiding vaak in de 

vervolgopleiding kaakchirurgie wordt gevolgd, wordt het volgen van deze 3 jaren wel gezien als 

een tweede studie. Onder de nieuwe WHW zal een student die wil afstuderen in de 

Kaakchirurgie voor het laatste deel van de studie het instellingscollegegeld van €32.000,- per 

jaar moeten betalen omdat het als tweede studie zal worden aangemerkt. De student zal in dit 

geval ook niet in aanmerking komen voor een studiebeurs.  

 

Hetzelfde zal naar verwachting gaan gelden voor zij-instromers bij Geneeskunde. Het betreft 

hier vaak studenten die al een bachelordiploma hebben behaald, zoals een hbo-bachelorbul 

HBO-V, een universitaire bachelorbul Bewegingswetenschappen of een universitaire masterbul 

Technische Geneeskunde.  De zij-Instroom Geneeskunde is een vier jaar durend programma, 

waarbij voor het eerste jaar (het schakeljaar) al een ander tarief geldt dan het wettelijk 

collegegeld. Wanneer de studenten na dit schakeljaar aan hun co-schappen beginnen, welke 

hetzelfde zijn als in de reguliere Geneeskunde-opleiding, betalen zij wel weer het wettelijk 

collegegeldtarief. Onder de nieuwe WHW zal het gehele traject van de zij-instroom worden 
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gezien als tweede studie waardoor de student ook hier het instellingscollegegeld van €32.000,- 

per jaar zal moeten ophoesten.  

 

Het is de fractie van Lijst Calimero niet duidelijk wat de consequenties zijn van de veranderingen 

in de WHW op het gebied van de financiering voor zowel de universiteit als de student in deze 

twee specifieke gevallen. Want moet de student hier nu helemaal zelf voor opdraaien of is de 

RUG bereidt de student hierin financieel tegemoet te komen. Daarnaast bestaan er bij andere 

faculteiten wellicht soortgelijke constructies waardoor ook daar soortgelijke problemen zullen 

optreden. Hierbij moet gedacht worden aan zij-instroom trajecten of  ingangseisen voor 

vervolgopleidingen waar meer dan één bachelor- of masterbul gevraagd wordt.  

 

Vraag 

Deze constateringen hebben ertoe geleid dat de fractie van Lijst Calimero het College van 

Bestuur het volgende wil vragen:  

• Zijn er aan de RUG soortgelijke constructies bekend zoals bij de faculteit Medische 

Wetenschappen gehanteerd worden? Hierbij moet dan gedacht worden aan 

vervolgopleidingen met een toegangseis waar meer dan één bachelor- of masterbul voor 

vereist is of zij-instroom trajecten die meer dan één jaar duren.  

• Welk beleid ten aanzien van de in deze rondvraag beschreven problematiek, door de 

verandering van de WHW over de bekostiging van een tweede studie, is het college 

vervolgens van plan te voeren? Hierbij doelen wij op het beleid ten aanzien van het 

collegegeld: zullen er extra tariefscategorieën gehanteerd gaan worden, welke ‘gevallen’ 

en welke studies zullen in welk van deze categorieën worden ingedeeld en hoe hoog 

zullen de tarieven van deze categorieën worden.  

• Met betrekking tot de twee specifiek omschreven gevallen: is het college voornemens de 

student op te laten draaien voor de extra kosten door het kostendekkend 

instellingscollegegeld te vragen? Of is het college bereidt een collegegeldtarief voor deze 

gevallen rond het niveau van het wettelijk collegegeld vast te stellen en daarmee zelf op 

te draaien voor de kosten die de verandering van de WHW met zich meebrengt? En als 

dat laatste het geval is, moet de faculteit dit dan zelf bekostigen of biedt het college een 

helpende hand door de faculteit hierin financieel te ondersteunen? 
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