Rechtszaak tegen onbetaalbare
tweede studie
vrijdag, 12 oktober 2012
Rechtszaak tegen onbetaalbare tweede studie
Vandaag vochten studenten in de rechtbank van Amsterdam het hoge
collegegeld voor tweede studies aan. De Stichting Collectieve Acties
Universiteiten (SCAU) heeft, met ondersteuning van o.a. de ASVA studentenunie
acht universiteiten aangeklaagd wegens het hoge collegegeld voor tweede
studies.
Sinds 2009 kunnen universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld voor een tweede bachelor
of master bepalen. Een eerste studie kost rond de €1.700,-, terwijl tweede studies nu tussen de
€8.000,- en €12.000,- kosten. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een stijging van 800%.
‘Voor hardwerkende talentvolle studenten is het bijna onmogelijk geworden om een tweede
studie te volgen. Het is belachelijk dat een tweede studie zoveel geld kost,’ zegt ASVAvoorzitter Michiel Stapper. ‘Maar het is helemaal vreemd dat er geen relatie lijkt te bestaan
tussen de hoogte van het collegegeld en de daadwerkelijke kosten’ aldus Stapper.
Tijdens de rechtszaak verdedigden de universiteiten hun zaak door te pleiten dat zij vrij zijn
om de hoogte van het collegegeld tarief te bepalen. Deze bevoegdheid is volgens de
universiteiten niet begrensd. De SCAU bepleit dat de stijging in strijd is met de wet omdat de
stijging niet noodzakelijk is. Tevens bepleit de SCAU dat universiteiten met het vrijgeven van
het tarief voor collegegelden van tweede studies zich begeven op de vrije markt.
Universiteiten maken echter misbruik van hun monopoliepositie op de vrije markt doordat er
geen verschillen tussen de tarieven voor collegegeld van de verschillende universiteiten zijn.
Dit alles gaat ten koste van talentvolle studenten.
Twee jaar geleden begonnen drie studenten een strijd tegen de in hun ogen onredelijke
tarieven voor collegegelden van de tweede studies die acht universiteiten hadden ingesteld.
Op 28 November eindigt de strijd tussen de studenten en acht universiteiten met de uitspraak
van de rechter.

