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Aruba, 19 juli 2012

Onderwerp: vragen aangaande de zogeheten langstudeerdersboete

Geachte voorzitter,
Hierbij doe ik u een aantal vragen ter doorgeleiding aan de Minister van Onderwijs en Justitie
toekomen, met het eerbiedig verzoek deze vragen schriftelijk to beantwoorden.

U dankend voor uw medewerking in deze, verblijf ik

Desire G. Croes
ractie AVP

Vragen van het Staten lid Desiree G. Croes aan de Minister van Onderwijs en Justitie, ingevolge art.
111.17 van de Staatregeling en art. 59 van het Reglement van Orde van de Staten van Aruba.
Onlangs heeft de rechter in Nederland bepaald dat de maatregel van de Nederlandse overheid om
studenten in Nederland een verhoging van het collegegeld a 3.063 op te leggen niet onrechtmatig is.
Dit betekent dat ook de Arubaanse student studerend aan een hogeschool of universiteit in Nederland
die langer doet over zijn/haar studie extra collegegeld zal moeten betalen.
Een klein onderzoek naar studiewijziging in de afgelopen 5 jaren, wijst uit dat ruim 60% van onze
studenten in het 1e studiejaar van studierichting veranderen. Dit aantal is niet consistent en het is
vooralsnog niet te voorzien of dit percentage in de toekomst zal of-of toenemen. Een duidelijke factor
is uit de onderzoekresultaten niet aan te wijzen, doch lijkt een voor de hand liggende verklaring het
feit dat onze studenten in tegenstelling tot de Nederlandse studenten onvoldoende op de hoogte zijn
van de inhoud van de door hun gekozen studie. Verder hebben onze studenten vaak te maken met
onder meer cultuurshock, taalachterstand en heimwee.
In verband hiermee wens ik de volgende vragen aan de Minister van Onderwijs en Justitie te stellen:
1.

Deelt de Minister de opvatting van het Nederlandse Kabinet dat een losstaande verhoging van
het collegegeld met ruim 3000 euro voor de zogeheten langstudeerders als effect zal hebben
dat het studiesucces in het hoger onderwijs beter zal zijn en dat de studie hierdoor sneller
afgerond zal worden?

2.

Is het ook de

visie van de Minister om onze studenten in Nederland sneller de studie te laten

afronden?
3.

Omvat deze maatregel ook een (onbedoeld) voordeel voor de Arubaanse overheid c.q. de
Arubaanse gemeenschap waar de Minister ook achterstaat?

4.

Onderkent de Minister het feit dat de Arubaanse student gemiddeld langer doet over zijn/haar
studie en om andere redenen studievertraging oploopt dan de Nederlandse student?

5.

Onderkent de Minister het feit dat de Arubaanse student met deze maatregel extra benadeeld
wordt/ kan worden?

6.

Deze maatregel geldt ook voor studenten die veel eerder met hun studie zijn begonnen en op
dit moment als student aan een hoger onderwijs instelling staan ingeschreven. Deze studenten
hebben zich dan ook niet kunnen voorbereiden op deze maatregel. Verschillende van onze
studenten worden thans geconfronteerd met deze onvoorziene situatie. Heeft de Minister voor
deze groep een mogelijke financiele vangnet in gedachten?
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