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Aanleiding 
Op 7 oktober jl. bent u akkoord gegaan met het informeren van vijf 
hogescholen over de middelen die zij in 2022 toegekend krijgen om op 
korte termijn te voorkomen dat zij opleidingsrichtingen moeten 
beëindigen, terwijl deze cruciaal zijn voor de vitaliteit van regio’s die te 
maken hebben met een krimpende studentenpopulatie. U heeft 
aangegeven over deze toekenning de Kamer te willen informeren. In de 
bijlage kunt u de Kamerbrief terug vinden. 

Geadviseerd besluit 
Middels ondertekening gaat u akkoord met het versturen van de 
Kamerbrief. 

Toelichting 
- De maatschappelijke rol van een hogeschool voor hun regio staat 

bij een aantal hogescholen onder druk door demografische 
ontwikkelingen.  

- Het is cruciaal dat deze regio's kunnen blijven beschikken over een 
voldoende breed aanbod aan opleidingen ten behoeve van 
tekortsectoren of de specifieke regionale arbeidsvraag.  

- Dit is ook van belang in het kader van toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs voor studenten. 

- U heeft de Vereniging Hogescholen (hierna: VH) verzocht om 
onder onafhankelijk voorzitterschap een plan voor vitalisering van 
opleidingen in krimpregio's op te stellen.  

- Het plan richt zich op opleidingen en afstudeerrichtingen in 
krimpregio's die aantoonbaar relevant zijn voor de regionale 
economie en leefbaarheid of op specifieke (regionale) 
tekortsectoren, en waarbij ondersteuning nodig is voor de 
instandhouding van de voor een regio benodigde 
basisinfrastructuur. Daarnaast dient het plan aantoonbaar bij te 
dragen aan een structurele oplossing van deze problematiek. Dit 
plan is naar verwachting eerste kwartaal 2023 gereed.  

- Voor de uitvoering van het plan is, zoals u eerder heeft 
aangekondigd in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap, 
voorzien in een eenmalige financiële impuls van €90 miljoen voor 
de periode 2022-2025.  
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- Middels deze brief informeert u de TK dat in overleg met de VH, 
vooruitlopend op het eerder genoemde plan, de middelen voor 
2022 (€15 miljoen) zijn toegekend aan Hogeschool Zeeland, 
Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Zuyd 
Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. 

- Op basis van het plan vitalisering van opleidingen in krimpregio’s 
dat in het eerste kwartaal van 2023 gereed is, zullen de 
resterende middelen worden toegekend ten behoeve van het plan 
en zo nodig worden verrekend met de nu reeds ontvangen 
middelen door de genoemde instellingen.1 

- De beschikbaar gestelde €90 miljoen is tegelijkertijd een 
overbruggingsmaatregel. In de toekomstverkenning zal met de VH 
worden nagegaan of en in welke mate op lange termijn 
aanvullende wijzigingen nodig zijn in wet- en regelgeving en/of 
bekostigingssystematiek. 

 
1 Verschillen tussen het ontvangen voorschot in 2022 en de definitieve bijdrage worden 
verrekend via de rijksbijdrage in 2023. 
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Aanleiding 
Om op korte termijn te voorkomen dat opleidingsrichtingen die cruciaal zijn voor 
de vitaliteit van regio’s die te maken hebben met een krimpende 
studentenpopulatie heeft u in de beleidsbrief hoger onderwijs aangekondigd in de 
periode 2022-2025 € 90 miljoen beschikbaar te stellen. Middels deze brief kent u 
de middelen voor 2022 (€ 15 miljoen) toe. De brief dient uiterlijk 30 september 
2022 te zijn ondertekend.  

Geadviseerd besluit 
Middels ondertekening gaat u akkoord met de rijksbijdragebrief financiële impuls 
vitale krimpregio’s 

Toelichting 
- De maatschappelijke rol van een hogeschool voor hun regio staat bij een 

aantal hogescholen onder druk door demografische ontwikkelingen.  
- Het is cruciaal dat deze regio’s kunnen blijven beschikken over een 

voldoende breed aanbod aan opleidingen ten behoeve van tekortsectoren 
of de specifieke regionale arbeidsvraag. 

- U heeft de Vereniging Hogescholen (hierna: VH) verzocht om onder 
onafhankelijk voorzitterschap een plan voor vitalisering van opleidingen in 
krimpregio’s op te stellen.  

- Het plan richt zich op opleidingen en afstudeerrichtingen in krimpregio’s 
die aantoonbaar relevant zijn voor de regionale economie en leefbaarheid 
of op specifieke (regionale) tekortsectoren, en waarbij ondersteuning 
nodig is voor de instandhouding van de voor een regio benodigde 
basisinfrastructuur. Daarnaast dient het plan aantoonbaar bij te dragen 
aan een structurele oplossing van deze problematiek. Dit plan is naar 
verwachting eind 2022 gereed. 

- Voor de uitvoering van het plan is voorzien in een eenmalige financiële 
impuls van € 90 miljoen voor de periode 2022-2025. In overleg met de 
VH zijn, vooruitlopend op het eerder genoemde plan, de middelen voor 
2022 (€ 15 miljoen) verdeeld over vijf hogescholen die naar verwachting 
in aanmerking komen voor middelen (zie tabel 1). De verdeling is 
gebaseerd op studentenaantallen.  

- De definitieve verdeling zal worden vastgesteld op basis van het plan dat 
eind 2022 gereed is. Verschillen tussen het ontvangen voorschot en de 
definitieve bijdrage worden verrekend via de rijksbijdrage in 2023.  
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- De beschikbaar gestelde 90 miljoen is een overbrugging naar de 
toekomstvisie. Met hogescholen zal in de toekomstverkenning worden 
nagegaan waar en in welke mate op lange termijn aanvullende 
wijzigingen nodig zijn bijvoorbeeld in wet- en regelgeving en/of 
bekostigingssystematiek.  
 

Tabel 1.  
Middelenverdeling t.b.v. vitale regio’s 2022 
 
brinnr Instelling Bedrag in € 
21MI HZ University of Applied Sciences  904.907 
23AH Saxion Hogeschool 5.105.653 
25BE Hanzehogeschool Groningen 5.548.137 
25JX Zuyd Hogeschool  2.596.576 
30HD Hogeschool Van Hall Larenstein 844.727 
Totaal 

 
15.000.000 

 
 

 




