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Op 11 mei jl. heeft u ons een reactie gestuurd inzake collegegeldvrij besturen. Het college heeft in
het voorjaar, na overleg met studenten, onderwijsdirecteuren, decanen en docenten, een overzicht
van mogeiijke maatregelen opgesteld ter verbetering van het studiesucces in het licht van de
langstudeerdersmaatregel. Een van de maatregelen was om studentbestuurders van een
vereniging met een eigen societe it, met behoud van bestuursbeurs, uit te schrijven bij de
universiteit. U pleit in uw brief voor een bredere toepassing van deze maatregel voor aile fulltime
bestuurders.
In verschillende besprekingen binnen de universiteit is gebleken dat er voor de regeling van
collegegeldvrij besturen, ook binnen andere universiteiten, weinig draagvlak bestaat. Ook de
staatssecretaris heeft, in antwoord op Kamervragen, aangegeven geen voorstander te zijn. Het
college zal de maatregel dan ook niet overnemen: om in Utrecht recht te hebben op een
bestuursbeurs, dient een student ingeschreven te staan en collegegeld te betalen.
Het college van bestuur vindt het van groot belang dat studenten zich ook naast de studie
ontplooien en stimuleert dit onder meer door het beschikbaar stellen van bestuursbeurzen en het
jaarlijks toekennen van een prijs voor studenten die uitblinken in maatschappelijk of andere
activiteiten. Het college is van mening dat de huidige regelgeving nog voldoende mogelijkheden
biedt om het unieke, rijke en actieve studentenleven in Utrecht overeind te houden.
Studenten die nominaal studeren hebben binnen zowel hun bachelor- als masteropleiding een jaar
uitloop, zonder dat ze geconfronteerd worden met de langstudeerdersmaatregel. Dat betekent dat
ze een jaar extra hebben om actief te zijn naast de stud ie, in de vorm van medezeggenschap of bij
een studentenorganisatie, hetzij fulltime, hetzij parttime. Dat biedt voor studenten voldoende kans
om zich ook naast de studie te ontplooien.
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