Gent, 23 maart 2019

Geachte rector
Geachte vice-rector
Geachte leden van het Bestuurscollege

In het kader van de werkzaamheden van de werkgroep Studiegelden (opgericht door het
Bestuurscollege 21/11/2018) wenst de Gentse Studentenraad graag haar visie met betrekking tot deze
problematiek toe te lichten.
In de genoemde werkgroep ligt onder meer de vraag voor of de universiteit haar beleid omtrent
inschrijvingsgelden voor niet-EER studenten moet wijzigen.
Op de vraag of een verhoogd studiegeld voor niet-EER studenten noodzakelijk is, is het antwoord van
de Gentse Studentenraad duidelijk. Hoewel vanuit beleidsmatige overwegingen een verhoogd
studiegeld wenselijk kan lijken, wegen de argumenten tegen zwaarder door dan de argumenten voor
het verhoogde inschrijvingsgeld.
Dit kan gestaafd worden met volgende argumenten:
1)
De (administratieve) kosten die deze verhoogde inschrijvingsgelden met zich meebrengen,
wegen niet op tegen de inkomsten.
Van de in totaal 266 nieuw ingeschreven niet-EER studenten1 betaalden in het academiejaar 2017-2018
slechts 44 studenten (17%) het verhoogde tarief. Dit omwille van de status van de student (bv.
vluchteling of studenten uit ontwikkelingslanden) waardoor aan deze geen hoger studiegeld gevraagd
mag worden. Daarnaast wordt ook het gewoon EER-tarief aangerekend aan studenten uit
consortiumopleidingen. Tot slot bestaan er ook nog waivers voor specifieke opleidingen of
studentengroepen. Dit alles maakt de administratieve berekening van het inschrijvingsgeld
tijdsintensief. De middelen en personeel gebruikt om deze studiegelden te innen worden dan ook beter
gespendeerd aan noodzakelijke begeleiding en ondersteuning voor deze internationale studenten.
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We focussen ons specifiek op de nieuw ingeschreven studenten. Voor studenten die reeds aan hun opleiding
begonnen waren, werd een overgangsmaatregel voorzien.

2)
De ontvangen middelen vanuit de verhoogde inschrijvingsgelden worden niet efficiënt
aangewend.
Uit een verslag van de Directie Onderwijsaangelegenheden met betrekking tot de besteding van de
verhoogde studiegelden voor niet-EER-studenten voor academiejaar 2017-2018 2 werden een paar
problemen onmiddellijk duidelijk. Eerst en vooral werd aangehaald dat het vaak over een zeer klein
bedrag gaat. Daarnaast was er vaak ook onduidelijkheid over hoeveel budget er effectief beschikbaar
is.
Tot slot wensen we hierbij te benadrukken dat zelfs bij een verdubbeling van het aantal studenten (wat
één van de doelstellingen is van de directie internationalisering) de extra aangewende middelen van
het inschrijvingsgeld nog steeds zeer beperkt zijn per faculteit (zie bijlage 1 en 2).
3)
Een hoger studiegeld is, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, geen
aantrekkingsfactor voor internationale studenten.
Wij, studenten aan onze instelling, zijn ervan overtuigd dat het aantrekken van studenten door het
vragen van een verhoogd inschrijvingsgeld geen goede ingesteldheid is. We ontkennen niet dat een
beperkte groep studenten zich vragen stelt bij het eerder lage inschrijvingsgeld in vergelijking met
sommige andere landen. Informeren van studenten en het promoten van onze kwaliteitsvolle
universiteit en opleidingen is hiervoor de oplossing. Enkel dit zal het aanzien van onze universiteit op
internationaal niveau naar een ander niveau tillen.
De Gentse Studentenraad is van oordeel dat de universiteit niet moet toegeven aan de perceptie die
misschien leeft bij sommige potentiële studenten dat hoger inschrijvingsgeld gelijk staat aan een
hogere kwaliteit; zij denkt wel dat het net de taak is van de universiteit om die perceptie tegen te gaan.
Een ander aangehaald argument pro verhoogde studiegelden is de verankering hiervan in de Codex
Hoger onderwijs en bijgevolg het gebruik van dit artikel in alle universiteiten. Hierbij wensen wij op te
merken dat hoewel alle universiteiten gebruik maken van deze faciliteit niet elke universiteit dit op
dezelfde, brede manier doet zoals de Universiteit Gent. De KU Leuven bijvoorbeeld verbreedt de
verhoogde inschrijvingsgelden niet voor alle studierichtingen.3
Tot slot merkte de Directie Onderwijsaangelegenheden bij aanvang van het debat in 2015 over de
studiegelden voor niet EER-studenten zelf op dat de invoering van hoge tuition fees voor niet–EER
studenten in bepaalde landen (oa. Zweden) zorgde voor een grote terugval in het aantal internationale
studenten (van iets minder dan 15.000 naar iets meer dan 5.000; tot 3/4 minder studenten in de
discipline ingenieurswetenschappen).4
4) De noodzakelijke waiver-systemen zorgen voor een bron van discriminatie tussen de niet-EER
studenten.
In het kader van de verhoogde inschrijvingsgelden, bestaan er verschillende mogelijkheden om
studenten een korting toe te staan op het gevraagde inschrijvingsgeld, bijvoorbeeld via een door de
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Geagendeerd op het Bestuurscollege van 26/10/2018: I/DOWA/1 Rapportering over de studiegelden voor
niet-EER studenten in initiële opleidingen in het academiejaar 2017-2018.
3
BIJZONDERE STUDIEGELDEN 2018-2019 Ku Leuven
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/studiegelden/verhoogde1819
4
BC 11/12/2015, I/DOWA/2 Voorstel tot kader voor het vastleggen van de studiegelden aan UGent: Bespreking
en beslissing (referentie: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/img/covers/189EN.pdf)

faculteit uitgewerkt systeem maar ook via kortingen vastgelegd in akkoorden afgesloten door de
UGent.
We moeten ons als universiteit ook durven vragen stellen bij een dergelijk systeem dat studenten
discrimineert die niet afkomstig zijn uit landen waar de UGent geen samenwerkingsakkoord mee heeft.
Zo hebben studenten afkomstig van ECUST (een universiteit in China) in het domein van Chemical
Technology recht op een maximale tuition fee waiver. Dit staat in schril contrast met de andere
universiteiten van dat land.5 Hoewel dit systeem voor sommige studenten financiële voordelen geeft,
zijn die er voor andere studenten niet. De criteria op basis waarvan wordt beslist welke studenten uit
welke opleidingen een waiver krijgen en welke niet kunnen in vraag gesteld worden.
Tot slot wensen wij nog dit op te merken: de beslissing tot het verhogen van het inschrijvingsgeld voor
niet-EER studenten werd genomen in het Bestuurscollege op 11 december 2015. De toen meespelende
reden voor deze verhoging was het internationale beleid dat de UGent toen had en nog steeds
uitbouwt. Wij als studenten wensen dit zeker aan te moedigen. We willen het bestuur daarbij wel
wijzen op de realiteit van dergelijk doelstellingen: zelfs indien de gestreefde doelstellingen behaald
worden, blijft het gaan om een zeer beperkt aantal studenten. We moeten ons dan ook afvragen of dat
doel die verhoogde inschrijvingsgelden wel rechtvaardigt.
Concreet vraagt de Gentse Studentenraad aan het bestuurscollege om zijn beslissing van 11 december
2015 te herzien en de verhoogde tarieven voor niet-EER studenten af te schaffen. Hoogachtend
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BC 21/11/2018 I/DOWA/1 Vaststelling van de studiegelden voor niet-EER studenten met inschrijving in
initiële opleidingen en inschrijving voor het doctoraat in het academiejaar 2019-2020. Bespreking en beslissing.

Bijlage 1: Bedrag voor voltijdse inschrijving (60 studiepunten) AJ 2019-20
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

€1826,80

Faculteit Wetenschappen

€1826,80

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

€5624,80

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

€5624,80

Faculteit Diergeneeskunde

€5624,80

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

€1826,80

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

€5624,80

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

€3092,80

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

€1826,80

Faculteit Recht en Criminologie

€5624,80

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

€5624,80

Bijlage 2: Gegenereerde meeropbrengst in de verschillende faculteiten (tussen haakjes aantal
studenten)

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

€3088,8

Faculteit Wetenschappen

€4075,5

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

€9638,40 (2)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

€ 35 530,5 (9)

Faculteit Diergeneeskunde

€0

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

€800,80 (1)

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

€36 144 (6)

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

€0

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

€0

Faculteit Recht en Criminologie

€0

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

€ 52 112 (15)

Totaal

€141 390

