Geacht College van Bestuur,
Krachtens artikel 7.50 lid 1 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW) is het verboden om de inschrijving voor een opleiding afhankelijk
te stellen van eigen bijdragen van de student. Het wetsartikel luidt: ‘De inschrijving
wordt niet afhankelijk gesteld van een andere geldelijke bijdrage dan de in de artikelen
7.43 tot en met 7.49 bedoelde bedragen’. Hierbij gaan 7.43 tot en met 7.49 over
collegegelden.
Deze regel is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van
Engelshoven, in een Kamerbrief van 11 juli 2018 middels een besluit onderschreven.
De Minister besloot als volgt: “vanaf 2019/2020 de kosten voor de gestandaardiseerde
toetsen [mogen] niet meer aan de student in rekening (...) worden gebracht.” Selectie
maakt deel uit van de inschrijving. Bij opleidingen met selectie kan een aankomend
student immers niet worden ingeschreven zonder dat hij of zij deelneemt aan de
selectie. Er mag dus geen eigen bijdrage worden gevraagd van studenten voor
selectieprocedures. De Minister heeft dit ook benadrukt in haar Kamerbrief: “Soms
worden bij bacheloropleidingen ook extra eisen gesteld bij de selectie waaronder een
score op een gestandaardiseerde toets. Logischerwijs geldt ook hier wettelijk het
verbod. De kosten mogen niet voor rekening komen van de student.”
Helaas heeft een student aan uw onderwijsinstelling toch te maken gehad met een
verplichte gestandaardiseerde toets. Die toets heeft de student zelf moeten betalen.
Zowel artikel 7.50 van het WHW en het bestuurlijke besluit van minister van
Engelshoven stellen dat deze zaak wettelijk verboden is. Deze kosten hadden wettelijk
gezien niet aan deze student in rekening gebracht mogen worden. De LSVb verzoekt
u dan ook ook dringend om deze kosten op diens verzoek terug te betalen. Mocht u
dit verzoek afwijzen, dan verlenen wij steun aan de student om de zaak zo nodig aan
het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs voor te leggen.
Met vriendelijke groet,
De Landelijke Studentenvakbond

