
Akkoord 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 okt. 2022 om 10:09 heeft 5.1.2e 
	

@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Hoi 5.1.2e e.a., 

Dank. Wat ons betreft is deze tekst (met een tekstuele aanpassing in geel hieronder) 
akkoord. We hebben dit verwerkt in het wetsvoorstel tot de volgende passage. 

De Tweede Kamer heeft op 7 april 2022 de motie-Van der Molen en Van der Laanw aangenomen die 
het kabinet verzoekt aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een 
middeninkomen extra financieel ondersteund kunnen worden en tevens een voorstel te doen hoe 
een deel van de middelen aangewend kan worden voor scholing richting specifieke tekortberoepen. 
In de overwegingen bij deze motie is aangegeven hier de middelen voor te gebruiken die vrijvallen 
indien de halvering van het collegegeld wordt teruggedraaid. Het kabinet vindt het belangrijk dat 
deze groep zo goed mogelijk wordt ondersteund en heeft besloten om de halvering van het 
collegegeld terug te draaien. 
Oorspronkelijk is er op jaarbasis ca. €170 miljoen toegevoegd aan de lumpsum voor de hbo- en wo-
instellingen ter compensatie van het mislopen van collegegeld inkomsten. Het kabinet kiest ervoor 
deze oorspronkelijke € 170 miljoen in te zetten voor het verbreden van de aanvullende beurs en het 
verhogen van de basisbeurs conform de motie-Van der Molen en Van der Laan. Bij berekening naar 
prijspeil 2022 blijkt dat het terugdraaien van de maatregel structureel € 190 miljoen per jaar 
oplevert. Het kabinet kiest ervoor om de motie-Van der Molen en Van der Laan met het 
oorspronkelijke bedrag in te vullen. De extra middelen van de berekening naar prijspeil 2022 
worden ingezet op coalitieakkoord maatregelen in het mbo (7,1 miljoen), waaronder investeringen 
in het mbo niveau 2 en doorstroom beroepskolom. Over het resterende deel (€12,9 miljoen) wordt 
bij Voorjaarsnota besloten. Het voornemen is de aanspraak op verlaagd collegegeld met ingang van 
studiejaar 2024-2025 te laten vervallen. Het kabinet kiest er voor om de middelen niet aan te 
wenden voor scholing richting specifieke tekortberoepen, juist omdat sturing via een financiele 
maatregel niet het gewenste effect voor die tekortberoepen heeft gehad. 

We verwachten rond 11 uur de reactie van de minister en na eventuele verwerking 
daarvan, zullen de stukken worden aangeleverd aan AZ. 

Groet, 
5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 09:53 
Aan:5.1.2e, 5.1.2e  <5.1.2e @minocw.nk5.1.2e 

b.1.2e <5.1.2e @minocw.nl> 
cc:5.1.2e 	 ,,,@minocw.nl>; 5.1.2e 
5.1.2e 	 @minocw.nl>;5.1.2e „. 
5.1.2e 	 @minocw.n1>; 5.1.2e 	 -  minocw.nk 5.1.2e 
5.1.2e @minocw.nk5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 
5.1.2e 	@minocw.n1>;5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl> 
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@minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 



Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

Hoi 5 I 2e 5.1.2e 6.12e • 

Na overieg met 5.1.2e en 5.1.2e komen we na een paar kleine wijzigingen tot volgend 
tekstvoorstel: 

De Tweede Kamer heeft op 7 april 2022 de motie-Van der Moien en Van der Laanill aangenomen die 
het kabinet verzoekt aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een 
middeninkomen extra financieel ondersteund kunnen warden en tevens een voorstel te doen hoe 
een deel van de middelen aangewend kan worden voor scholing richting specifieke tekortberoepen. 
in de overwegingen bij deze motie is aangegeven hier de middelen voor te gebruiken die vrijvallen 
indien de haivering van het coliegegeld wordt teruggedraaid. Het kabinet vindt het belangrijk dat 
deze groep zo goed mogelijk wordt ondersteund en heeft besioten om de halvering van het 
collegegeld terug te draaien. Oorspronkelijk is er op jaarbasis ca. U70 miijoen toegevoegd aan de 
iumpsum voor de hbo- en wo-instellingen ter compensatie van het mislopen van coilegegeid 
inkomsten. Het kabinet kiest ervoor deze oorspronkelijke 170 miljoen in te zetten voor het 
verbreden van de aanvuilende beurs en het verhogen van de basisbeurs cfr de motie-Van der Molen 
en Van der Laan. Bij berekening naar prijspeil 2022 blijkt dat het terugdraaien van de maatregel 
strudureel 190 miljoen per jaar opievert. Het kabinet kiest ervoor om de motie-Van der Moien en 
Van der Lean met het oorspronkelijke bedrag in te vulien. De extra middelen van de berekening near 
prijspeil 2022 worden enerzijds ingezet op coalitieakkoord maatregelen 

in het mbo (C7,1 min), waaronder investeringen in het mbo niveau 2 en 
doorstroom beroepskolom). Over het resterend deel (€12,9 miljoen) wordt bij en-ander-z-i* 
fReege•Re+Re44-Ftaaf-€14aVoorjaarsnota besioten (hot rostorondo bodrag van f12,0 miljoon). Het 
voornemen is de aanspraak op verlaagd coilegegeld met ingang van studiejaar 2024-2025 te laten 
vervalien. Het kabinet kiest er voor om de middelen niet aan te wenden voor scholing richting 
specifieke tekortberoepen, juist omdat sturing via een financieie maatregel niet het gewenste effect 
voor die tekortberoepen heeft gehad. 

Hopelijk akkoord voor jullie? 

Groet,61-20  

Van:5.1.2e, 5 1.2e  5.1.2e 	pminocw.nl>  
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 14:44 
Aan "2. 	,51-2e <5.1.2e 	0Bminocw.n1>;5.1.2e,5.1.2e  5.1.2e 	@minocw.nl›; 
5.1.2e 

cc:5.1.2e 
5.1.2e 

5.1.2e Pminocw.ni›; 	5.1.2e 
nocw.nl> 

Pminocw.ni>;5.1  .2e 	 @rninocw.ni>; 
Pminocw.n1>;  5.1.2e 

Pminocw.ni>;5.1.2e 	 pm nocw.ni>;  5.1.2e 
minocw.ni>;5.1  .2e 	 pminocw.n1>;5.1.2 

Pminocw.nl> 
Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstei n.a.v. 
opmerkingen minister 

Transparantie naar Kamer is leidend idd. 
Wat mij betreft OK zo. 
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kun je idd aan Kamer zo melden dat je bedrag reserveert voor 
voorjaarsbesluitvorming? Dat betekent dat er dus vrij te vergeven budget is. 
En da zal de Kamer dan bij begrotingsbehandeling willen inzetten. 
Graag ook check bij 	e hierop. 

Greet: 
5.1.2e' 

Van:5.1.2e 	 ominocw.ni> 
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 14:07 

Pminocw.nI>-
minocw.ni>; 

Ca minocw.n 

inoc nl>;  5.1 2e 	 .nocw.n>  
minacw.n1>; 5.1.2e 	 c 	minocw.nl>; 

@minocw.ni> 
Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30j Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

Aan: 5.1.2e 
5.1.2e 
cc tom`  
5.1.2e 
5.1.2e 

Pminocw.n1>; 
inocw.nl> 

minocw.n1>; 

Hoi, 
Dank! Rest ons inderdaad de 'tell it as it is' optie. 

Nog een paar suggesties hieronder: 

De Tweede Kamer heeft op 7 april 2022 de motie-Van der Molen en Van der Laanul aangenomen die 
het kabinet verzoekt aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een 
middeninkomen extra financieel ondersteund kunnen worden en tevens een voorstel te doen hoe 
een deel van de middelen aangewend kan warden voor scholing richting specifieke tekortberoepen. 
In de overwegingen bij deze motie is aangegeven hier de middelen voor te gebruiken die vrijvallen 
indien de halvering van het collegegeld wordt teruggedraaid. Het kabinet vindt het belangrijk dat 
deze groep zo goed mogelijk wordt ondersteund en heeft besloten om de halvering van het 
collegegeld terug te draaien. Oorspronkelijk is er op jaarbasis ca. C170 miljoen toegevoegd aan de 
lumpsum voor de hbo- en wo-instellingen ter compensatie van het mislopen van collegegeld 
inkomsten. Het kabinet kiest ervoor deze oorspronkelijke €170 miljoen wordt ingozat in te zetten voor 
het verbreden van de aanvullende beurs en het verhogen van de basisbeurs cfr de rnotie-Van der 
Molen en Van der Laan. Bij fiegsteFe berekening naar prijspeil 2022 blijkt dot mct het terugdraaien van 
de maatregel structureel €190 miljoen per jaar oplevert. Het kabinet kiest ervoor am de motie-Van 
der Moten en Van der Laan met het oorspronkelijke bedrag in te vulien. De extra middelen van de 
berekening naar prijspeil 2022 worden enerzijds ingezet op coalitieakkoord maatregelen (namelijk: 
C7,1 miljoen voor coalitleakkoordmaatregelen in het mbo, waaronder investeringen in het mbo 
niveau 2 en doorstroom beroepskolom) en anderzijds meegenomen naar de Voorjaarsbeshiltvorming 
(het resterende bedrag van C12,0 miljoen). itlicrvan wordt f7,1 miljoangoracarvocrd voor 

bcrocpskolom. Mat rcstcrande bcdrag C 12,9 miljoen wordt mccgcnomcn in dc 	
Vessr-jaer-sberifig-, Het voornemen is de aanspraak op verlaagd collegegeld met ingang van 
studiejaar 2024-2025 te laten vervallen. Het kabinet kiest er voor om de middelen niet aan te wenden 
voor scholing richting specifieke tekortberoepen, juist omdat sturing via een financiele maatregel niet 
het gewenste effect voor die tekortberoepen heeft gehad. 

[11  Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 180. 



van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 13:55 
Aan:5.1 .2e 	 @minocw.nl>;  5.1.2e 	 @minocw.nl>; 
5.1 .2e 	 ... ,ID minocw.nl>5.1  .2e 	, 5.1.2e  5.1.2e 	@minocw.nl> 
CC: 5.1.2e 	 @minocw.nl>;  5.1.2e 	@minocw.nl>; 
5.1 .2e 	 ,,---Dmnocv, .ril>;  5.1.2e 
5.1.2e 	@minocw.n1>;5.1  .2e 	 @minocw.nl>;  5.1.2e 
5.1.2e @minocw.n1>;5.1  .2e 	 @minocw.nl>;  5.1.2e 
5.1 .2e 	@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

Hol 5.1.2e en 5.1.2e ,  

Naar aanleiding van het onderstaande heb ik met 5.1.2e overlegd. In het kader van de 
transparantie ontkomen we er niet aan om die 190 miljoen in de memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel op te nemen. In het besluit waarmee de halvering van het 
collegegeld wordt stopgezet is die 190 ook genoemd. Ook in de brieven die naar de 
instellingen gegaan is het bedrag van 190 miljoen genoemd. In de bijlage hebben we die 
teksten onder elkaar gezet. 

We komen tot het voorstel om de volgende passage hierover op te nemen in de memorie 
bij het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs (in cursief is nieuw): 

De Tweede Kamer heeft op 7 april 2022 de motie-Van der Molen en Van der Laanol aangenomen die 
het kabinet verzoekt aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een 
middeninkomen extra financieel ondersteund kunnen worden en tevens een voorstel te doen hoe 
een deel van de middelen aangewend kan worden voor scholing richting specifieke tekortberoepen. 
In de overwegingen bij deze motie is aangegeven hier de middelen voor te gebruiken die vrijvallen 
indien de halvering van het collegegeld wordt teruggedraaid. Het kabinet vindt het belangrijk dat 
deze groep zo goed mogelijk wordt ondersteund en heeft besloten om de halvering van het 
collegegeld terug te draaien. Oorspronkelijk is er op jaarbasis ca. €170 miljoen toegevoegd aan de 
lumpsum voor de hbo- en wo-instellingen ter compensatie van het mislopen van collegegeld 
inkomsten. Deze 170 miljoen wordt ingezet voor het verbreden van de aanvullende beurs en het 
verhogen van de basisbeurs. Bij nadere berekening naar prijspeil 2022 blijkt dat met het terugdraaien 
van de maatregel structureel 190 miljoen per jaar oplevert. Hiervan wordt €7,1 miljoengereserveerd 
voor coalitieakkoordmaatregelen in het mbo, waaronder investeringen in het mbo niveau 2 en 
doorstroom beroepskolom. Het resterende bedrag €12,9 miljoen wordt meegenomen in de 
Voorjaarsbesluitvorming. Het voornemen is de aanspraak op verlaagd collegegeld met ingang van 
studiejaar 2024-2025 te laten vervallen. Het kabinet kiest er voor om de middelen niet aan te wenden 
voor scholing richting specifieke tekortberoepen, juist omdat sturing via een financiele maatregel niet 
het gewenste effect voor die tekortberoepen heeft gehad. 

We horen graag of je hiermee akkoord bent? Dank. 

Groet, 
5.1.2e 
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Van: 5.1.2e 	 ca minocw.ni> 
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 12:14 
Aan:5.1 .2e 	 @minocw.ni>;  5.1 	 inocw.ni> 
CC: 5.1.2e 	 pminocw.nk  5.1.2e 	 inocw.nk 
5.1.2e 	 pminorw.nk  5.1.2e 
<5.1 .2e 	@minocw.nk  5.1 .2e 	 pminocw.n>;5.1  .2e 
5.1 .2e pminocw.ni>5,1.2e 	 minocoi.nk  5.1.2e 
<5.1.2e 	pminocw,n1>;5.1  .2e 	 pminocw.nl>  
Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

5.1.2e 
Als het idd eerder gecommuniceerd is kunnen we niet anders. Vraag is of FEZ ons nog 
kan helpen op dit punt. 1k kan n1 sowieso niet verkiaren waarom we 7 min inzetten voor 
MBO ais een motie ons vraagt om het geld van halvering (waarvan we dus al hebben 
gecommuniceerd dat dit 190 min is) toe te voegen aan de BB. 

Volgens mij is er dan maar 1 optie: 
1. Tell it as it is: vertellen dat de berekeningen initieei uitkwamen op 170 min en dat 

we bij de berekening van de hoogte van de BB daar van uit zijn gegaan; dat er 
vanwege 	(geen idee waarom) uiteindelijk bleek dat dit 190 min was. Dat het 
kabinet er nu voor kiest de hoogte van de BB niet verder aan te passen, maar 
gezien de opgaven die er in de voile breedte liggen deze 20 min anders te 
bestemmen en daarover in het voorjaar te besluiten. 

Maar ik ruil mijn optie graag in voor andere slimme suggesties. 

Grt 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 pminocw.ni>  
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 12:04 
Aan:5.1.2e 	 pminocw.nl> 
CC:5.1.2e 	 ominocw.ni>5.1  .2e 	 Pminocw.ni>; 
5.1.2e 	 @minocw.ni>;  5.1 .2e 
5.1.2e 	Pminocw.ni>;  5.1.2e 	 @minocw.nk  5.1.2e 

pminocw.nl>5.  1 .2e 	 Pm nocw.ni›;  5.1.2e 
Pm nocw.nk5. 1.2e 	 Ominocw.n>,5. 1.2e 

Pminocw.nl> 
Onderwerp: RE: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

- 5 1 2e 

Dank voor je snelie reactie - hiermee kunnen we uit de voeten. 

Wel over jouw punt over de 170 en 190 miljoen. Er komt met de maatregel 190 miljoen 
vrij, dat is ook zo opgenomen in het besluit dat bij het afschaffen van de halvering 
collegegeld hoort. Dat besluit is al in consultatie geweest. 

Van die 190 miljoen gebruiken we nu voor dit wetsvoorstel echter maar 170 miljoen. 
Daarom ook de zin zoals die er nu staat: Met deze maatregel komt 190 miljoen 
beschikbaar, waarvan 170 miljoen wordt ingezet binnen dit wetsvoorstel. 



p inocw.n1?; 

p minocw.nI>;  5.1.2e 
inocw.nt›;5.1  .2e 
@rninocw.nl>.,  5.1.2e 

Terug near 170 miljoen is dus eigenlijk geen optie, want 1) we hebben dear al over 
oecommuniceerci met het besluit en 2) het zou mijns inziens ook geen volledige 
informatie zijn richting de Kamer. Met de gekozen formulering laten we de besteding van 
de overige 20 miljoen dus in het midden. 

1k hoar graag nog hoe je dear near kijkt. 

Groeten, 
5.1.2e 

Van '12* 	, 51 2e  <5.1.2e @minocw.ni>  
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 11:55 
Aan: S. . e 	5.1.2e . . e Prninocw.nl>  
CC 12' 	 pminocw. ni>5. 1.2e 
5.1.2e 	 @minocw,n1>-,  5.1.2e 
<5.1.2e 	@ inocw nt›;5.1.2e  
5.1.2e 	.nocw.ni>;5.1.2e 
5.1.2e 	inocw.n1>;5.  1.2e 

Ca7minocw.nl>  
Onderwerp: Re: [Graag reactie voor 14:30] Gewijzigd nader rapport en wetsvoorstel n.a.v. 
opmerkingen minister 

Ha 6-12e 
Knap werk weer. 
ik heb paar opmerkingen: 
Mbt wetsvoorstel: we noemen nu 170 en 190 min. Dat kan niet. Is verschil van interpretatie of je van 
170 of 190 uit moet gaan, maar wij moeten daar een keuze in maken. Is er tekst die we in voorjaar 
hebben gebruikt die hier toe to passen is? En die uitgaat van 170? 

Een paar keer noemen jullie reeie effect dat er is op je hypotheek aanvraag. Daar noemen 'ondanks 
verlaging van wegingsfactor'? Moet in ieder geval congruent zijn met wat we afgelopen jaren rand 
hypotheek hebben gemeld aan Kamer. 
In de teksten rand mentale druk agv studieschuld zou ik toevoegen ondanks de soepele 
terugbetaalvoorwaarden (4% van je inkomen, 35 jaar) 

Ergens staat zin uit onderzoek blijkt dat ...' die zin en vervoig zin meiden idd twee keer hetzelfde 
volgens mij. 

Tot zover. 

Bel gerust ais je er niet mee uit de voeten kunt. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 13 okt. 2022 am 10:56 heeft 5.1.2e 	5 126  5 1 2e pminocw.ni>  het volgende 
geschreven: 



Beste 5.1.2e 

We hebben de opmerkingen van MOCW verwerkt in het nader rapport en het 
wetsvoorstel. In de bijlage vind je het nader rapport met tracks, waar in de kantlijn ook 
de opmerkingen van de minister staan. Ook is het aangepaste wetsvoorstel (de 
toelichting) bijgevoegd, daarin zijn de veranderingen in het nader rapport en het 
wegvallen van de 12,9 miljoen verwerkt. Daarnaast vind je van beide bestanden een 
schone versie. 

Inhoud 
Enkele punten willen we er uitlichten: 

1. Een aantal opmerkingen van MOCW, op verschillende plaatsen in het nader 
rapport, was gelijksoortig en gingen over de vraag waarom we de schulden nu 
anders wegen. Het gaat niet alleen om de ervaring/beleving van schulden 
(stress), maar ook om objectievere factoren, zoals de doorwerking van schulden 
in de positie van jongeren op de woningmarkt en arbeidsmarkt. 

1. We hebben daarvoor een alinea toegevoegd bij de introductie onder 4 en 
een alinea in het stuk 'causaal verband'. Daar gaan we in op de financiele 
effecten van een schuld en het feit dat het kabinet de studenten een 
andere start gunt. 

2. Deze opmerkingen zijn dus niet allemaal op exact de plek van de 
opmerking verwerkt. 

2. Het deel over de weging van doelstellingen is in het nader rapport meer naar 
voren gehaald en geplaatst voor 'causaal verband'. Zo sluit dit beter aan bij de 
inleiding, waarin we schrijven dat de doelstellingen en de waarden in de loop van 
de tijd anders worden gewogen. 

3. 	We "hebben ervoor gekozen om de cijfers over de effectiviteit van de halvering 
collegegeld hier niet op te nemen, omdat we voor de toekomst ruimte willen 
behouden wel nog iets met een prijsprikkel te doen. Door het op deze manier op 
te schrijven, blijft die deur ons inziens op een kier staan. We hebben ook eerder 
zo met de minister besproken dat we dit om deze reden op deze manier deden, en 
hij was het daar toen mee eens. 

4. T.a.v. de tegemoetkoming de beschrijving van het nadeel dat leenstelstudenten 
hebben gehad door het missen van de basisbeurs aanzienlijk ingekort. 

5. In de MvT benoemen we nu dat er 190 miljoen vrij komt door de halvering 
collegegeld te schrappen, waarvan er 170 wordt geThvesteerd in de 
studiefinanciering. We laten voor dit moment in het midden waaraan de overige 
middelen (7.1 mbo en 12,9 voorjaarbesluitvorming) aan zullen worden besteed. 
Bij de afschaffing van de halvering collegegeld kan de besteding van de 190 
miljoen vollediger worden verantwoord. 

Proces 
Vanmiddag voor 15.00 uur leggen wij het bijgestelde nader rapport en wetsvoorstel (in 
een schone versie en met track changes) voor aan5.1.2e om te worden voorgelegd aan 
MOCW. Bovenstaande aandachtspunten zullen we dan ook benoemen. 
Daarnaast zullen we het bijgestelde nader rapport naar BOA/MR sturen. Zij stemmen met 
ambtelijk secretaris MPVO of of MPVO de stukken opnieuw moet zien. MPVO was akkoord 
met eerdere versie. 
We zullen MOCW ook vragen het MR-formulier (dat niet hoeft te worden gewijzigd) te 
tekenen. De stukken gaat dan, als MOCW zich erin kan vinden, morgen naar AZ, t.b.v. de 
MR van 21 oktober. 

Ben jij hiermee akkoord? 

Alvast veel dank en voor vragen weet je ons te vinden! 



289 

STAVAZA SOCIAAL LEENSTELSEL 

1. Basisbeurs 

• De basisbeurs voor het hoger onderwijs wordt ondergebracht in een sociaal leenstelsel. 
o Hoe dat leenstelsel er precies uit zal zien, is nu nog niet duidelijk. 
o In ieder geval zal het bedrag dat studenten maandelijks van de overheid kunnen 

lenen, worden opgehoogd met het bedrag van de uitwonende beurs (ca € 280 
Pim). 

• Invoering vindt plaats per 1/9/2015 met cohortgarantie voor bachelor- en voor masterfase. 
o Studenten die voor die tijd aan hun bachelor zijn begonnen, kunnen deze afronden 

onder de 'oude' voorwaarden (bij hun master stromen zij het nieuwe stelsel in). 
o Studenten die voor 1 september 2015 aan hun master zijn begonnen, idem. 

• NB: Er leven misverstanden over de basisbeurs voor mbo'ers en de aanvullende beurs. 
o De basisbeurs voor mbo'ers blijft bestaan. 
o Ook de aanvullende beurs blijft gewoon behouden, voor ho en mbo. 

2. OV-jaarkaart 

• De huidige studentenreisvoorziening wordt per 1 januari 2017 vervangen door een 
alternatieve voorziening; bijvoorbeeld een kortingskaart. Dit geldt ook voor mbo. 

• Hoe dit alternatief er precies uit komt to zien, is nog onderwerp van gesprek (met oa 
studenten en openbaarvervoerbedrijven). 

• Een van de opties is dat deze alternatieve voorziening ook beschikbaar komt voor 
minderjarige mbo'ers. 

3. Investeringen 

• Het sociaal leenstelsel is geen bezuinigingsmaatregel: 
o De opbrengsten (ca € 800 miljoen) worden geInvesteerd in de kwaliteit van het 

hoger onderwijs en aan onderwijs gerelateerd onderzoek, in het bijzonder het ho. 

4. Achtergrondcijfers 

• Basisbeurs ho- studenten huidige stelsel: 
• Basislening ho-studenten sociaal leenstelsel: 

• Basisbeurs mbo'ers: 
• Basislening mbo'ers: 

• Maximaal aanvullende beurs voor ho-studenten: 
• Maximaal aanvullende beurs mbo'ers:  

€ 272,46 (uit) en € 97,85 (thuis). 
€574, 92 

€ 257,93 (uit) en € 79,04 (thuis). 
€ 172, 17 

€ 258, 30 (uit) en €237,41 (thuis) 
€ 254, 15 (uit) en € 233,27 (thuis) 
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Het sociaal leenstelsel in een notendop 

• De basisbeurs verdwijnt per 1 september 2015 voor studenten in het hoger onderwijs; 
Studenten kunnen dat bedrag onder gunstige omstandigheden van de overheid lenen, als 
voorschot op hun gemiddeld hogere inkomen later (het studievoorschot). 
NB: in het mbo blijft de basisbeurs bestaan. 

• De terugbetaaltermijn wordt verlengd van 15 naar 35 jaar. 

• De aanvullende beurs wordt met maximaal € 100 verhoogd voor ho-studenten uit de 
laagste inkomensgroepen. 

• De opbrengst van het leenstelsel (ca € 600 structureel ) wordt geInvesteerd in de kwaliteit 
van het hoger onderwijs en het direct met het onderwijs verbonden onderzoek. 

• Het collegegeldkrediet wordt breder beschikbaar gesteld dan voor voltijdstudenten alleen, 
dit om het leven lang leren te stimuleren. 

• Alle voltijdstudenten die een bachelor-opleiding starten in de eerste jaren na invoering van 
het sociaal leenstelsel en uiteindelijk een diploma halen, ontvangen een onderwijsvoucher 
van € 2000 die zij kunnen inzetten voor bijscholing na hun afstuderen 

Korte duiding veranderingen 

• Studenten die komend collegejaar (2014-2015) gaan studeren, merken nog niets van het 
leenstelsel. De maatregel wordt per 1/9/2015 ingevoerd met cohortgarantie. 
Als zij na hun bachelordiploma een master willen doen, vallen zij wel onder het leenstelsel. 

• Studenten die in 2015-2016 gaan studeren, krijgen niet langer de basisbeurs. 
Die bedraagt nu maandelijks € 272,46 (uit) en € 97,85 (thuis). 
Zij hebben recht op een basislening van €574, 92 (oude basisbeurs plus oude lening). 
NB: het totaalbedrag waarover een student maandelijks kan beschikken blijft gelijk; zijn 
eigen aandeel daarin wordt alleen hoger. 

• De leenfaciliteit wordt socialer, nu meer studenten (meer) zullen gaan lenen: 
o De terugbetaaltermijn wordt verlengd van 15 naar 35 jaar. 

Dit betekent dat oud-studenten gemiddeld 1% en max 4% van hun inkomen gaan 
besteden aan terugbetaling. Nu ligt dit maximum op 12%. 

o Onder het wettelijk minimumloon zijn oud-studenten vrijgesteld van terugbetaling; 
nu ligt de ondergrens op 84% WML (bijstandsniveau). 

• Studenten uit de lagere inkomensgroepen krijgen een hogere aanvullende beurs, zodat zij 
niet (veel) meer hoeven te lenen dan studenten met meer verdienende ouders. 
Het onderscheid tussen uit- en thuiswonend verdwijnt hierbij. 

• Studenten die in de jaren 2015-2016 tot en met 2018-2919 gaan studeren, krijgen 
daarnaast een onderwijsvoucher ter waarde van €2000 na het behalen van hun diploma. 
De investeringen in kwaliteit, die lopen vanaf 1/9/2015, hebben immers tijd nodig om 
vruchten of te werpen. 



Het studievoorschot op een rij (precieze cijfers nog een keer nalopen) 

1. Iedere student kan gebruik maken van het studievoorschot en de aflossing naar keuze 
spreiden: van een korte periode van enkele jaren tot een termijn van 35 jaar 

2. Vervroegd aflossen is te alien tijde mogelijk; 
3. De afbetaling is een vast annuItair bedrag, zal gemiddeld nog geen 1% van het inkomen 

bedragen, en in ieder geval nooit meer dan 4%; 
4. Onder het wettelijk minimum loon ben je vrij van afbetaling; 
5. Er kunnen tijdelijke afbetalingspauzes worden ingelast (jokerjaren) van vijf jaar in totaal; 
6. De voordelige renteberekening blijft bestaan in het nieuwe stelsel, en is op het niveau van 

de vijfjaars Nederlandse staatsobligaties. 
7. Voor studenten in het hoger onderwijs wordt de bijverdiengrens helemaal afgeschaft. 
8. De aanvullende beurs wordt met maximaal €100 per maand verhoogd voor studenten 

waarvan het inkomen lager is dan €30.000, hierdoor wordt deze tot €380 voor uitwonende 
en €360 voor thuiswonende studenten, daarna aflopend tot een ouderinkomen van 
€46.000 (tenzij besloten wordt voor versimpeling beurs door afschaffing onderscheid 
thuis/uit). 

9. Snellere aanpassing van de aanvullende beurs bij een inkomensachteruitgang, al van 
kracht binnen 1 jaar. 

10. Als je bent begonnen met studeren zonder gebruik te maken van studiefinanciering terwijI 
je daar wel recht op had, dan kun je die straks alsnog laten uitbetalen vanaf het begin van 
dat studiejaar. 

11. Het budget van de partnertoesiag wordt overgeheveld naar de sociale zekerheid 
12. Studenten met een functiebeperking die daardoor studievertraging oplopen, krijgen een 

kwijtschelding van €1200 bij een afgeronde HBO-bachelor of WO-master; 
13. Studenten en personeel krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van 

hun instelling; 
14. Vrijgekomen middelen (structureel €654 miljoen) worden geInvesteerd in het hoger 

onderwijs, en zijn gekoppeld aan strategische plannen en kwaliteitsafspraken van de 
instellingen; 

15. Schakelen, doorstromen en studiesucces tussen MBO-HBO-WO worden specifieke 
aandachtsgebieden in de kwaliteitsafspraken die vanaf 2017 gaan gelden. Schakelen moet 
mogelijk worden tegen wettelijk tarief in plaats van een verhoogd instellingstarief; 

16. Om leven lang leren te stimuleren, wordt het collegegeldkrediet uitgebreid voor de 
doelgroepen ho-deeltijd (bekostigd en niet-bekostigd), ho-voltijd en duaal (boven 30 jaar), 
ho tweede studie en mbo-bol (boven 30 jaar); 

17. Alle voltijds-studenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/16 t/m 
2018/19, en uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master halen, ontvangen een voucher 
van €2000 om 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te zetten voor bijscholing. Dit kan bij 
NVAO geaccrediteerde bekostigde en niet-bekostigde (private) opleidingen in Nederland; 

18. Studievoorlichting en financiele voorlichting worden in samenwerking met scholieren- en 
studentenorganisaties verbeterd in het vak Loopbaan Orientatie en Beroepskeuze (LOB), 
studiebijsluiter, online informatie en de matching trajecten. 
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Het studievoorschot: naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en 
een ambitieuze onderwijsagenda 

De afgelopen maanden hebben de fracties van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gewerkt aan 
het alternatief voor de studiefinanciering zoals wij deze nu kennen. De vraag die centraal stond 
was: Als wij de studiefinanciering vanaf de basis opnieuw zouden mogen bedenken, zou deze 
er dan hetzelfde uitzien? Het antwoord was voor alle fracties, een volmondig nee. 

Betekent dit dat er geen verschillen waren en zijn tussen de partijen? Zeker wel. Die 
verschillen zijn er nog steeds. We hebben gemeenschappelijke uitgangspunten gezocht op 
basis waarvan we een nieuw stelsel hebben ontworpen. Sommigen van ons benaderden de 
discussie over een nieuw stelsel vanuit het gezichtspunt van eerlijkheid: het is onrechtvaardig 
dat de bakker moet betalen voor de beurs van de advocaat. Anderen benaderden de discussie 
vanuit het oogpunt van doelmatigheid: onderwijsgeld besteden aan levensonderhoud van 
studenten is ondoelmatig en zorgt niet voor beter onderwijs. 

We hebben elkaar gevonden. Door voor alle studenten een studievoorschot bij de overheid te 
regelen, de beurs te verhogen en alleen nog te geven aan de jongeren van ouders die minder 
dan modaal verdienen, houden we rekening met een ieder zijn uitgangssituatie en geven we 
iedereen de mogelijkheid om te studeren. Dit studievoorschot voeren we in per studiejaar 
2015/2016 voor nieuwe studenten in de bachelor- en masterfase. 

Investeren in onderwijs 

We maken op deze manier veel geld vrij dat we kunnen besteden aan het hoger onderwijs, 
inclusief het direct met het onderwijs verbonden onderzoek in hbo en wo, zodat deze middelen 
ten goede komen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs aan de studenten. 

Dit laatste is een gedeelde grote ambitie van ons alien. Wij leggen ons niet neer bij de status 
quo. Wij wensen onze kinderen het beste onderwijs toe dat er in de wereld te krijgen is. Dat 
betekent de beste docenten, de nieuwste lesmethode, de meest inspirerende omgeving en 
geen financiele drempels om te gaan studeren._Een nieuw stelsel moet er voor zorgen dat de 
toegankelijkheid gewaarborgd blijft; en waar mogelijk verbeterd wordt. Niet afkomst, maar 
talent en toekomst moeten leidend zijn. 

Studeren is goed voor het collectief en het individu 

Het is onweerlegbaar, studeren loont. Iemand met een diploma van de universiteit verdient 
gemiddeid anderhalf tot twee maal meer dan een vakman van het mbo. Maar niet alleen de 
student profiteert van zijn studie, ook de samenleving als geheel profiteert van een goed 
opgeieide bevolking. Zij mogen dan ook allebei bijdragen aan het beste studieklimaat van de 
wereld. Het grootste gedeelte van de studie wordt nu betaald door het collectief, via de 
overheid die gemiddeid C 6.500 per jaar per student bekostigt, en voor een klein gedeelte 
betaait de student zeif mee. Nu krijgt iedereen daarnaast ook een basisbeurs, straks heeft elke 
student de mogelijkheid om in piaats hiervan tegen zeer sociale voorwaarden een lening of te 
sluiten. Hoewel het collectief van afgestudeerden ruimschoots meer dan modaal gaat 
verdienen, geldt dat niet voor ieder individu afzonderlijk. Daar houden we met het 
studievoorschot rekening mee. In ons voorstel ga je pas terugbetalen als je het minimumloon 
verdient, in de huidige situatie moet je al terugbetalen vanaf bijstandsniveau. Dit moet ervoor 
zorgen dat aankomende studenten ook durven te kiezen voor studies die niet aitijd leiden tot 
een baan met een goed salaris. 
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Geen financiele drempels naar het Hoger Onderwijs 

Voor iedereen met het talent en de motivatie moet het hoger onderwijs toegankelijk zijn. Vaak 
bepaalt de financiele en culturele uitgangssituatie van kinderen of zij de weg naar de 
hogeschool of universiteit weten te vinden. Als je ouders je financieel kunnen steunen en zelf 
hoogopgeleid zijn, is studeren vanzelfsprekender. Lenen om te studeren zou vooral kinderen 
van ouders met minder inkomen en jongeren op het mbo kunnen afschrikken. Zij moeten 
gesteund worden in hun keuze voor het hoger onderwijs. Het studievoorschot moet helpen om 
zonder zorgen en met overtuiging te kiezen voor een studie. 

Voor de kinderen van ouders die minder dan modaal verdienen, zorgen we niet alleen dat de 
aanvullende beurs, als gift, blijft bestaan. We verhogen haar ook met ruim honderd euro per 
maand. Dit moet ervoor zorgen dat deze jongeren geen hoger voorschot nodig hebben dan 
kinderen met ouders die hen wel financieel kunnen ondersteunen. We heffen het verschil op 
dat nu bestaat tussen de uitwonende en thuiswonende aanvullende beurs. 

Veel studenten hebben aangegeven zich zorgen te maken over de terugbetaling van het 
voorschot. Ze willen, terecht, niet dat het terugbetalen van het voorschot het opbouwen van 
het leven na de studie in de weg staat. Deze zorg nemen wij weg, door te garanderen dat men 
nooit meer dan 4% van het inkomen kwijt is aan de afbetaling van het voorschot. Gemiddeld 
genomen betaalt iemand 1% van zijn inkomen terug en mag hij daar maximaal vijfendertig 
jaar over doen (dit is nu maximaal vijftien jaar). Eerder aflossen kan en mag natuurlijk ook. 
Dit maken we dan ook gemakkelijker, bijvoorbeeld door studenten in de toekomst de 
mogelijkheid te bieden makkelijker dan nu versneld of te lossen. Daarnaast krijgen studenten 
de mogelijkheid om de afbetaling tijdelijk stop te zetten. 

Geen culturele drempels naar het Hoger Onderwijs 

Culturele drempels zijn vaak net zo bepalend als financiele drempels en kunnen ervoor zorgen 
dat een kind zich niet zover ontwikkelt als mogelijk is. Op dit moment is het zo dat ruim 80% 
van de kinderen op de havo en het vwo direct doorstroomt naar het hoger onderwijs. Dit laat 
zien dat de voornaamste drempel om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs niet ligt bij de 
toegangspoort naar de universiteit of hogeschool, maar in het primair en voortgezet onderwijs. 
Kinderen van ouders die minder dan modaal verdienen, belanden vaker op het vmbo en 
daarna op het mbo, wat prima is als dit een bewuste keuze is, maar te vaak nog het resultant 
is van hun context. 

Het is voor deze kinderen lastig door te stromen naar het hoger onderwijs, omdat hun 
omgeving dit niet altijd aanmoedigt. Terwijl het uitgangspunt van onze samenleving is dat alle 
kinderen een gelijke kans hebben om het onderwijs te volgen dat bij hen past, en een gelijke 
kans om hun talenten waar te maken.1  Er komt extra aandacht voor vakken op verschillende 
niveaus, voor stapelen van vmbo naar havo en vwo, maar ook van mbo naar hbo en hbo naar 
wo. Drempels zoals hoge kosten voor schakelprogrannma's (wo), het ontbreken daarvan 
(mbo), of het moeilijk kunnen doorstromen (vmbo), worden geslecht. 

1 Zie ook: Plan van aanpak toptalenten 2014-2018. Kamerstukken II, 2013-2014, 33750-VIII, nr. 99 
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Geen informatiedrempels naar het Hoger Onderwijs 

Zonder financiele drempels moet de studie een bewuste keuze zijn op basis van talent en 
motivatie. Het is belangrijk dat we scholieren en studenten meer gestructureerd informatie 
geven en actief hun keuzes laten ervaren en ontdekken. Er moet worden voortgezet op het 
verbeteren van de loopbaanorientatie en beroepskeuze, de studiebijsluiter, de online 
informatie en de matchingtrajecten. 

Om (aankomend) studenten en hun ouders tijdig en duidelijk te informeren over de 
veranderingen in de studiefinanciering die gaan piaats vinden, stellen we een samenhangend 
actieplan communicatie op, wat we uitwerken en uitvoeren in samenwerking met alle 
betrokken organisaties, zoals de studenten-en scholierenbonden, de onderwijsinstellingen en 
de koepelorganisaties. Ook monitoren we de kennisoverdracht op structurele basis, zodat we 
kunnen bijsturen waar nodig. 

De student dient bewust gemaakt te worden van zijn leengedrag en de consequenties van zijn 
keuze. Het is van belang dat studenten in samenwerking met studieloopbaanbegeleiders een 
goed studiekeuzetraject doorlopen. Loopbaanorientatie vervult een essentiele rol in de 
verbetering van de doorstroom naar het hoger onderwijs. Het is goed als studenten meer 
kennis opdoen van hun financiele situatie. Het kan daarbij helpen om hun 
studieloopbaanbegeleiders met deze vaardigheden uit te rusten. Er zal een tool worden 
ontwikkeld, waarmee de student direct de gevolgen voor het totale leenbedrag kan inzien van 
het afsluiten, ophogen of verlagen van zijn lening, de gevolgen van de totale schuld bij 
afstuderen en de gevolgen voor de maandelijkse termijnen als het aflossen start. Het 
Financieel Studieplan van Weet Wat Je Besteedt of digitale huishoudboekjes kunnen daarbij 
helpen. 

Een nieuw stelsel !evert geld op, dit wordt geinvesteerd in uitdagend Hoger 
Onderwijs 

Ook bij grotere aantallen studenten moet de kwaliteit van hoger onderwijs het beste zijn dat 
wereldwijd te verkrijgen is. De kwaliteitsslag die mede door het rapport Veerman (2010) op 
gang is gekomen in het hoger onderwijs, moet krachtig worden voortgezet. Een meerkleurig 
bestel, met verschillen in aanbod van onderwijs en in profilering van instellingen, is goed. 
Onderwijsinstellingen staan daarbij niet buiten, maar juist middenin de samenleving en 
moeten nog meer dan nu de ontwikkelingen en uitdagingen van 'buiten naar binnen' en van 
'binnen naar buiten' brengen. 

Onderwijs kan uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit. 
Dit kan bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en het aantal contacturen tussen student en 
docent te verhogen, of door wetenschappers niet alleen maar te belonen voor goed onderzoek 
maar ook voor goede colleges. Het kan door opleidingscommissies te versterken. Maar het kan 
ook door excellentietrajecten, modules bij andere instellingen en internationale studiekansen 
te bieden. Of door innovatie in bijvoorbeeld online onderwijs te omarmen. Het spreekt voor 
zich dat al deze bewegingen moeten leiden tot hogere kwaliteit en meer uitdaging in het 
onderwijs. De verantwoordelijkheid om de hoogst mogelijke kwaliteit en uitdaging te zoeken 
ligt zowel bij de instellingen en docenten als bij de studenten zelf. Aan kwaliteit willen wij Been 
concessies doen. 

Kwaliteit van onderwijs is daarbij niet alleen kennis of vakmanschap, maar is vooral een brede 
ontwikkeling van iedere student. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een open houding, van 
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betrokkenheid en empathie, ondernemerschap, ambitie, nieuwsgierigheid en 
probleemoplossend vermogen. Wij noemen het Bildung. Daarom moet er niet alleen een 
kwaliteitsslag in het onderwijs plaatsvinden, maar ook ruimte zijn voor vrijwilligersfuncties, 
stages, bijvakken en tweede studies. 

Niet alle instellingen en opleidingen hebben baat bij dezelfde maatregelen. Daarom moeten er 
gerichte investeringen komen, die passen bij de strategie van de instellingen, de gemaakte 
afspraken in het nationaal onderwijsakkoord en de kwaliteitsafspraken die gemaakt worden 
met OCW. Over de precieze vormgeving van deze afspraken, bijvoorbeeld ter voorkoming van 
onnodige bureaucratie, vindt nader overleg plaats met de sector. Op deze wijze geven we 
gezamenlijk vorm aan een ambitieuze onderwijsagenda. 

Inspraak 

En aangezien het gaat om h(Jn onderwijs, moeten studenten kunnen meebeslissen over de 
manier waarop investeringen het hoger onderwijs moeten verbeteren. Daarom krijgen 
studenten en medewerkers instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van hun 
instelling, bijvoorbeeld op de kaderbrief. Hieronder wordt ten minste verstaan de door het 
bestuur beoogde verdeling voor een begrotingsjaar van de middelen over de beleidsterreinen 
onderwijs, onderzoek, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. 
Dit wordt in een werkbare procedure opgezet inclusief een efficiente geschillenprocedure om 
patstellingen te voorkonnen en tijdig een vastgestelde begroting te hebben. Dit zorgt voor 
continuIteit van onderwijs en onderzoek en balans tussen medezeggenschap en 
bestuurskracht. Bij de concrete vormgeving worden ervaringen betrokken van hogescholen en 
universiteiten waar dit recht al bestaat. Hierbij kijken we onder meer naar instellingen van 
verschillende omvang en naar de aanwezigheid van (on)gedeelde medezeggenschap. 

Een OV kaart hoort daarbij 

Bij een open, mobiele ontwikkeling van studenten hoort ook fysieke mobiliteit, met een OV-
kaart. De OV-kaart blijft bestaan, waarmee de student wordt gefaciliteerd om te reizen naar 
studie en stage. Dit heeft positieve effecten voor het individu en voor het onderwijsstelsel als 
geheel. Eventuele drempels die studenten door reiskosten voelen bij hun studiekeuze en stage, 
worden zo voorkomen. Juist omdat bij mbo'ers de stage een belangrijk onderdeel is van hun 
opleiding, biedt dit ook een enorme stimulans in het kiezen van de meest geschikte stage. En 
onderwijsinstellingen worden zo ondersteund in hun beweging naar meer samenwerking en 
naar meer profilering en specialisatie van individuele instellingen of locaties. Ook minderjarige 
mbo'ers krijgen uiterlijk 1 januari 2017 recht op de reisvoorziening, waarbij zorgvuldige 
invoering centraal staat. Daarbij worden ook lessen uit het verleden betrokken. De 
reisvoorziening levert daarmee ook positieve effecten op voor de minderjarige mbo'ers en de 
onderwijsinstellingen voor MBO. De mogelijkheden die dit biedt voor profilering en 
specialisatie, bijvoorbeeld in techniekstudies, zijn een extra impuls voor de of te sluiten 
kwaliteitsafspraken met het mbo. 

Daarnaast zien we een nieuwe mogelijkheid om te besparen op de reisvoorziening door in te 
zetten op beter benutten. De OV-bedrijven en de overheid slaan de handen ineen om, in 
samenwerking met de onderwijsinstellingen en studenten, onderwijstijden en reizen van 
studenten meer over de dag te spreiden waardoor huisvesting van instellingen beter wordt 
benut en de spits in het openbaar vervoer wordt afgevlakt. De middelen die vrijkomen uit het 
contract zullen terugvloeien naar onderwijsinstellingen om te worden geInvesteerd in de 
kwaliteit van onderwijs. Er zullen prikkels voor alle belanghebbenden (overheid, vervoerders, 
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instellingen en studenten) worden ontwikkeld om dit ambitieniveau te halen. Hiervoor richten 
we op zeer korte termijn een taskforce in met alle belanghebbenden om daadwerkelijke 
stappen te zetten. Bij het opstellen van het contract met de openbaarvervoerbedrijven, zal de 
garantie worden geeist dat er geen claims worden ingediend en geen kosten op (decentrale) 
overheden worden afgewenteld. We spreken af in 2025 maximaal 750 miljoen euro (prijspeil 
2014) aan het OV-contract uit te geven met als tussenliggende stap 850 miljoen euro in 2020 
(prijspeil 2014). 

Een leven lang leren 

Leren houdt niet op, op het moment dat je in je twintiger jaren een diploma haalt. Om jezelf te 
blijven ontwikkelen als mens, maar ook om de kansen te vergroten op de arbeidsmarkt, is het 
belangrijk om te blijven leren. Dit nieuwe stelsel biedt daarvoor de mogelijkheden. Ook 
mensen ouder dan dertig die in deeltijd willen studeren, kunnen aanspraak maken op 
collegegeldkrediet als studievoorschot. En we schaffen de bijverdiengrens in het hoger 
onderwijs af. Daarnaast beginnen we met vouchers. We investeren vanaf dag een van het 
nieuwe stelsel meer geld in de kwaliteit van onderwijs, maar het verbeteren van de kwaliteit 
kost tijd. Om ervoor te zorgen dat de eerste cohorten studenten maximaal profiteren van beter 
onderwijs, krijgen zij vouchers waarmee ze het recht hebben om tussen de vijf en tien jaar na 
hun afstuderen zichzelf bij te spijkeren. 
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Het studievoorschot op een rij 

1. Iedere student kan gebruik maken van het studievoorschot. Afgestudeerden hebben 
35 jaar de tijd om het voorschot terug te betalen. Vervroegd aflossen is te alien tijde 
mogelijk; 

2. De afbetaling is een vast annukair bedrag, zal gemiddeld nog geen 1% van het 
inkomen bedragen, en in ieder geval nooit meer dan 4%; 

3. Onder het wettelijk minimum loon is de oud-student vrij van afbetaling; 
4. Er kunnen tijdelijke afbetalingspauzes worden ingelast (jokerjaren) van 5 jaar in 

totaal; 
5. Een voordelige renteberekening blijft bestaan in het nieuwe stelsel, de rente wordt 

gelijk gesteld aan het gemiddeld effectief rendement van staatsobligaties met een 
looptijd van 5 jaar; 

6. Voor studenten in het hoger onderwijs wordt de bijverdiengrens helemaal afgeschaft. 
7. De aanvullende beurs wordt verhoogd met maximaal €128 per maand voor 

thuiswonende en €107 per maand voor uitwonende studenten van ouders met een 
inkomen lager dan €30.000. Hierdoor wordt de aanvullende beurs tot dit 
ouderinkomen voor beide groepen maximaal €365, aflopend naar nul bij een 
ouderinkomen van €46.000. Voor het invoeringstraject van de aanvullende beurs is 
incidenteel de benodigde €6,6 miljoen beschikbaar. 

8. Bij inkomensachteruitgang kunnen studenten sneller (al binnen 1 jaar) aanspraak 
maken op de aanvullende beurs. 

9. Als je bent begonnen met studeren zonder gebruik te maken van studiefinanciering 
terwijl je daar wel recht op had, dan kun je die straks alsnog laten uitbetalen vanaf 
het begin van dat studiejaar; 

10. Het budget van de partnertoeslag wordt overgeheveld naar de sociale zekerheid; 
11. Studenten met een functiebeperking die daardoor studievertraging oplopen, krijgen 

een kwijtschelding van €1200 bij een afgeronde HBO-bachelor of WO-master; 
12. Conform het techniekpact zal er verkend worden of voor meerjarige masters in 

tekortsectoren aanvullende maatregelen nodig zijn; 
13. Medezeggenschapsraden krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 

begroting van hun instelling, bijvoorbeeld op de kaderbrief. Dit wordt in een werkbare 
procedure opgezet inclusief een efficiente geschillenprocedure om patstellingen te 
voorkomen en tijdig een vastgestelde begroting te hebben. Dit zorgt voor continukeit 
van onderwijs en onderzoek en balans tussen medezeggenschap en bestuurskracht; 

14. Vrijgekomen middelen worden geinvesteerd in het hoger onderwijs, en zijn gekoppeld 
aan de strategische plannen van de instellingen, en de kwaliteitsafspraken die 
gemaakt worden met OCW. Op deze wijze geven we gezamenlijk vorm aan een 
ambitieuze onderwijsagenda. 

15. Schakelen, doorstromen en studiesucces tussen mbo-hbo-wo worden specifieke 
aandachtsgebieden in de kwaliteitsafspraken. Schakelen moet mogelijk worden tegen 
wettelijk tarief in plaats van tegen een verhoogd instellingstarief; 

16. Om leven lang leren te stimuleren, wordt het collegegeldkrediet uitgebreid voor de 
doelgroepen ho-deeltijd (bekostigd en niet-bekostigd), ho-voltijd en duaal (boven 30 
jaar), ho tweede studie en mbo-bol (boven 30 jaar); 

17.Alle voltijds-studenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/16 
t/m 2018/19, en uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master afronden, ontvangen 
een voucher van €2000 om vanaf 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te zetten voor 
bijscholing. Dit kan bij NVAO-geaccrediteerde bekostigde en niet-bekostigde (private) 
opleidingen in Nederland; 
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18. Studievoorlichting en financiele voorlichting worden in samenwerking met scholieren-
en studentenorganisaties verbeterd in het vak Loopbaanorientatie en beroepskeuze, 
in de studiebijsluiter, online informatie en de matchingtrajecten. 

19.0m (aankomende) studenten tijdig en duidelijk te informeren over de veranderingen 
in de studiefinanciering, stellen we een samenhangend actieplan communicatie op, 
dat we uitwerken en uitvoeren in samenwerking met alle betrokken organisaties zoals 
de studenten en scholierenbonden, de onderwijsinstellingen en de koepelorganisaties. 
Ook monitoren we de kennisoverdracht op structurele basis, zodat we kunnen 
bijsturen waar nodig. 

20. De OV-kaart blijft bestaan, waarmee de student wordt gefaciliteerd om te reizen naar 
studie en stage. 

21. De OV-bedrijven en de overheid slaan de handen ineen om, in samenwerking met de 
onderwijsinstellingen en studenten, onderwijstijden en reizen van studenten meer 
over de dag te spreiden waardoor huisvesting van instellingen beter wordt benut en 
de spits in het openbaar vervoer wordt afgevlakt. We spreken of in 2025 maximaal 
750 miljoen euro (prijspeil 2014) aan het OV-contract uit te geven met als 
tussenliggende stap 850 miljoen euro in 2020 (prijspeil 2014). . De middelen die 
vrijkomen uit het contract zullen terugvloeien naar onderwijsinstellingen om te 
worden geInvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. 

22. Ook minderjarige mbo'ers krijgen uiterlijk 1 januari 2017 recht op de reisvoorziening. 
Minderjarige mbo'ers en ROC's gaan zo ook delen in de voordelen van studiekeuze 
zonder invloed van reiskosten. De mogelijkheden die dit biedt voor profilering en 
specialisatie, bijvoorbeeld in techniekstudies, zijn een extra impuls voor de of te 
sluiten kwaliteitsafspraken met het mbo. 
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Scenario's borging en versterking toegankelijkheid 

Inleiding 

Toegankelijkheid is een van de kernwaarden in het hoger onderwijs. Iedereen die de capaciteiten 
heeft, moet de mogelijkheid hebben om te studeren en een studie succesvol of te ronden, 
onafhankelijk van sociaal milieu of achtergrond. Aan jongeren moeten daarom gelijke kansen 
geboden worden om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs en daarmee tot individuele 
ontplooiing en zelfbewustzijn. Jongeren kunnen het hoger onderwijs instromen via de havo of het 
vwo, maar ook via de stapelroute (vmbo-mbo). De toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
verdient continue aandacht. Er zijn voldoende aanwijzingen dat er nog verbetering mogelijk is. Zo 
zijn jongeren uit een hoger sociaal milieu nog altijd oververtegenwoordigd in het hoger onderwijs, 
met name in het wo. Dit wordt vooral veroorzaakt door de voorbereiding op het hoger onderwijs en 
de verschillen in het onderwijsniveau die al voor het hoger onderwijs ontstaan. Door middel van 
onder andere kwaliteitsverbetering van voor- en vroegschoolse educatie en initiatieven als 
schakelklassen, zijn er al belangrijke stappen gezet, maar aandacht hiervoor blijft van belang. 
Het huidige studiefinancieringssysteem voorziet ook in de financiele toegankelijkheid door de 
aanvullende beurs voor studenten die dat nodig hebben, gegeven het inkomen van de ouders 
Hoger onderwijs moet bijdragen aan de emancipatie van alle groepen in de samenleving. 

De omsiag in de studiefinanciering moet resulteren in een eerlijker en doelmatiger systeem, waarin 
een groter beroep wordt gedaan op het profijtbeginsel en de beschikbare middelen meer ten goede 
komen aan de inkomensgroepen die dit het hardst nodig hebben. Zo wordt de emanciperende 
functie van het onderwijs geborgd en ontstaat er ruimte voor een kwaliteitsverbetering. 

Er kan op verschillende manieren geInvesteerd worden in het borgen of versterken van de 
toegankelijkheid. Grofweg kan dit via een aantal scenario's: 

a) Verbetering van de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs of het middelbaar 
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. 

b) Vergroting van de financiele armslag van studenten via de aanvullende beurs. 
c) Vergroting van de financiele armslag van studenten via collegegeldverlaging. 

In dit document wordt beschreven welke bijdrage deze drie scenario's kunnen leveren aan het 
versterken van de toegankelijkheid. Ter illustratie van het eerste scenario is een aantal 
voorbeelden opgenomen uit de onderwijspraktijk. Deze voorbeelden laten zien dat het thema 
aansluit bij de ideeen van instellingen. Voor verbreding en intensivering van deze initiatieven is een 
investering nodig. Waar mogelijk, is bij de beschrijving van de scenario's aandacht voor de 
doelmatigheid en het financiele effect van de scenario's op de overheid en (indien aan de orde) op 
de student. De drie scenario's worden hieronder beschreven. 

Analyse 

Allereerst een korte kwantitatieve analyse van de instroom- en het studiesucces in het hoger 
onderwijs. 

Instroom 
In Nederland heeft iedereen met de juiste vooropleiding (havo, vwo, mbo 4) toegang tot het hoger 
onderwijs. Een nadere analyse van de toegankelijkheid van ons systeem, leert dat het voor 
sommige groepen studenten nog altijd moeilijker is het hoger onderwijs te bereiken en/of 
succesvol te doorlopen. Vanuit het vwo stroomt 88% direct door naar het hoger onderwijs. Onder 
havisten is dit 81%. Van de leerlingen die niet direct na de havo of het vwo doorstromen naar het 
hoger onderwijs, stroomt een deel later alsnog door naar het hoger onderwijs. Vanuit mbo-4 
stroomt gemiddeld de helft van de leerlingen direct door naar het hbo, en ongeveer 20 procent op 
een later tijdstip. Dit betekent dat tweederde van de mbo'ers (niveau 4) doorstroomt naar het hbo 
(bron: CBS-data). Opvallend is dat niet-westerse allochtone studenten vaker doorstromen naar de 
hoogst haalbare vervolgopleiding bij het behalen van een havo/vwo of mbo diploma. Zij stromen 
vanuit vwo, havo en mbo4 vaker door naar het hoger onderwijs dan hun autochtone 
medeleerlingen. Niet-westerse allochtone studenten hebben wel vaker de stapelroute doorlopen 
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voordat ze het hoger onderwijs bereiken. Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders, 
stromen hogere inkomensgroepen met een havo- of vwo-diploma relatief vaker door naar het 
hoger onderwijs dan de lagere inkomensgroepen. Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door 
de mate waarin studenten zich gegeven hun achtergrond thuis voelen in het hoger onderwijs. 
Bovenstaande geeft aan dat de doorstroom vanuit alle verschillende vooropleidingen naar het 
hoger onderwijs vrij hoog is. Via verschillende routes stromen veel studenten direct of indirect het 
hoger onderwijs in. Dit geeft ook aan hoe divers de huidige studentenpopulatie is. Hierbij past 
hoger onderwijs dat op deze verschillen in weet te spelen. 

Studiesucces 
In het hoger onderwijs zijn er nog veel studenten die in het eerste jaar een studieswitch maken, of 
na een jaar uitvallen. Van de studenten die in 2011 het hbo instroomden, switchte 23% in het 
eerste jaar van studie. 16% van de studenten viel in het eerste jaar uit en stond het jaar erna niet 
meer ingeschreven in het hoger onderwijs. In het hbo is het aandeel uitvallers en switchers over de 
tijd toegenomen. Van de studenten in het wo switchte 25% in het eerste jaar van studie en was de 
uitval 6%. In het wo is het aandeel uitvallers en switchers vrij stabiel over de tijd. 
Niet-westerse allochtone studenten presteren in het hoger onderwijs minder goed dan hun 
autochtone medestudenten. Zij halen minder vaak een diploma en doen langer over hun studie. In 
2010/2011 had na zeven jaar studeren 71% van de autochtone hbo'ers hun diploma gehaald; voor 
niet-westerse allochtone hbo'ers was dit 55%. In het wo bedroegen de percentages respectievelijk 
79% en 64%. Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders, zijn verschillen zichtbaar in het 
studierendement tussen lagere en hogere inkonnensgroepen. Havisten en vwo'ers uit de hogere 
inkomensgroepen die doorstromen naar hbo en wo, halen vaker binnen de nominale studieduur 
hun diploma. Het verschil tussen de laagste en hoogste inkomensgroep is ongeveer 10 
procentpunt. 
Onder mbo'ers valt op dat studenten die doorstromen naar verwante studies, meer studiesucces 
hebben dan mbo'ers die doorstromen naar niet-verwante studies. 

A) Verbetering aansluiting 

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt mede bepaald door de mate waarin het 
toeleverend onderwijs (havo/vwo en mbo4) en het hoger onderwijs op elkaar aansluiten. Uit de 
bovenstaande analyse blijkt dat dit nog niet altijd zonder problemen verloopt. Er bestaan al diverse 
maatregelen en initiatieven om de doorstroom vo/mbo4 naar het ho te verbeteren, maar om de 
onderwijstoegankelijkheid breed te waarborgen is intensivering van maatregelen nodig. De 
aansluiting (en daarmee de toegankelijkheid) kan worden bevorderd door: 

1. Betere voorbereiding en toerusting 
2. Bewustere studiekeuze en arbeidsmarktvoorlichting 

Ad 1. Betere voorbereiding en toerusting  

Een goede voorbereiding en de juiste bagage zijn belangrijk voor het studiesucces van de student. 
Dit begint al bij een goede inhoudelijke toerusting van de student op een volgende vorm van 
onderwijs, dus de programmatische inhoudelijke aansluiting. 

In de praktijk sluit het mbo4 niet altijd goed aan op het hbo. De uitval van mbo'ers is groter als zij 
een hbo-opleiding kiezen die niet aansluit op hun vooropleiding, de zogenaamde 'niet-verwante 
doorstroom'. Dit probleem wordt breed erkend en daarom worden er vanaf 2015-2016 nadere 
vooropleidingseisen gesteld aan deze groepen. 

In het mbo worden ook stappen genomen die er geheel of gedeeltelijk op gericht zijn de 
doorstroom naar het hbo te verbeteren. Met de invoering van Doelmatige leerwegen worden mbo-
opleidingen compacter en intensiever: meer begeleide onderwijsuren; Engels als verplicht vak voor 
mbo niveau 4. Op termijn worden centrale examens ingevoerd voor Nederlandse taal, rekenen en 
Engels. De invoering van referentieniveaus voor deze vakken bereidt studenten beter voor op het 
hbo. 
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Ook vanuit de politiek wordt de urgentie gevoeld om de doorstroom in de beroepskolom te 
verbeteren. Diverse initiatieven (zullen) worden ondersteund met financiele middelen: 

• Er worden in het herfstakkoord middelen beschikbaar gesteld voor zomerscholen en 
schakelklassen in het po, vo, mbo. Deze plannen worden nog nader uitgewerkt. 

• Er zijn voor 2014-2018 aan de mbo-raad financiele middelen beschikbaar gesteld om de 
doorstroom vanuit de havo en mbo4 naar de Pabo's te verbeteren. 

Naast de inhoudelijke of programmatische aansluiting schort het geregeld aan de meer sociale- of 
culturele toerusting van de student. Voor aspirant-studenten is het soms niet duidelijk welke 
studievaardigheden van studenten worden verwacht en wat de studiecultuur in het hoger onderwijs 
is. Het JOB gaf eerder aan dat mbo'ers vaak onvoldoende getraind zijn in studievaardigheden en 
studiehouding om succesvol te zijn in het hbo. Ook voor studenten die niet uit een academische 
omgeving komen, kan dit tot uitval of vertraging leiden. Diverse initiatieven om sociale of culturele 
aansluiting te versterken bestaan, maar worden nog niet landelijk uitgerold. Interessante 
initiatieven zijn bijvoorbeeld: 

• Op de hogeschool Rotterdam zijn mentoraten opgericht, waarbij peer coaches, mentoren en tutoren 
per (culturele) doelgroep persoonlijke en inhoudelijke begeleiding bieden aan eerstejaars studenten. 
Het doel van de mentoraten is het vergroten van de sociale binding- door de organisatie van 
bijeenkomsten en activiteiten. 

• De VU heeft summercourses gericht op studenten die niet uit een academische sociale omgeving 
komen, de zogenaamde 'eerste generatie studenten'. Dit kunnen zowel allochtone als autochtone 
studenten zijn. In de summercourse wordt nadruk gelegd op sociale binding met de VU, verwachtingen 
van de studenten en de universiteit, op het kennismaken met academische werkvormen en werkwijzen 
en op het creeren van een eerste netwerk (medestudenten, buddy's). 

Om jongeren beter voor te bereiden en toe te rusten op het hoger onderwijs, zou geInvesteerd 
kunnen worden in initiatieven om leerlingen uit het vo en mbo kennis te laten maken met het 
hoger onderwijs (naar analogie van schakelklassen en zomercursussen ter bevordering van 
aansluiting po, vo, mbo). Ook een investering in de begeleiding van nieuwe studenten in het eerste 
jaar, zoals op de hogeschool Rotterdam, verbetert naar verwachting de aansluiting. Gedacht kan 
worden aan extra individuele contacttijd tussen studenten en vakdocenten/studiebegeleiders. 

Ad 2. Bewustere studiekeuze en arbeidsmarktvoorlichting  

Bij het maken van een studiekeuze, zijn er verschillende factoren die een rol spelen, zoals sociale 
omgeving, motivatie, aanleg etc. Als studenten in het ho uitvallen, is de verkeerde studiekeuze een 
van de veelvoorkomende redenen (Startmonitor). Daarom is er in het voorkomen van uitval een 
wereld te winnen door studenten te helpen de kwaliteit van hun keuze te verbeteren. Volgens een 
artikel in VO-magazine (januari 2014) kan effectieve loopbaan orientatie en -begeleiding het aantal 
uitvallers in het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs met eenderde terugdringen. 
Loopbaanorientatie en Begeleiding (LOB) zijn dus van cruciaal belang voor de juiste studiekeuze en 
daarmee voor het studiesucces in het hoger onderwijs. 

Voor de hogescholen en universiteiten is het daarnaast van belang te zorgen voor een betere 
begeleiding in het eerste (half) jaar dat de student in de opleiding zit. Dat draagt bij aan een 
betere binding. Studenten die binding voelen met de (inhoud en sociale omgeving van de) 
opleiding, hebben minder kans op uitval. Voor goede begeleiding tijdens en in de eerste fase na de 
studiekeuze, is van belang dat de begeleiders deskundig zijn waardoor zij de student adequaat 
kunnen helpen. 
Het toeleverend onderwijs (vo en mbo) en het hoger onderwijs hebben de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de juiste student op de juiste plaatst te krijgen en een realistisch beeld te 
geven van de opleiding en het arbeidsmarktperspectief. Het gaat hierbij vooral om intensievere 
samenwerking van instellingen, en commitment van besturen om dit succesvoller te laten worden. 
In de praktijk bestaan goede voorbeelden van (regionale)samenwerkingsverbanden van 
toeleverend- en hoger onderwijs, maar deze zijn nog niet breed en landelijk uitgerold. 
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In het voortgezet onderwijs worden de nodige maatregelen genomen om de LOB te versterken. 
Recent heeft de directie VO een onderzoek laten doen naar LOB en het verbeteren van 
studiesucces (Researchnet 2013). Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld dat er tijdig met LOB-activiteiten 
moet worden begonnen (twee jaar voor het eindexamen) en dat leerlingen meer individuele 
begeleiding moeten krijgen. 

• Stimulering LOB heeft nieuwe pilots gestart om de aansluiting tussen vo-ho te verbeteren. Vijf 
regionale LOB-ontwikkelteams van havo-scholen en hogescholen ontwerpen elk een gezamenlijk LOB-
arrangement, van eerste klas havo t/m tweede jaar hbo. Doel is de overgang tussen havo en hbo te 
versoepelen. In zes pilots brengt een groep VO-scholen en een universiteit of hogeschool steeds een 
idee in de praktijk over hoe leerlingen beter bij de overgang VO-HO begeleid kunnen worden. Ze 
krijgen hiervoor subsidie van de VO-raad. De opgedane kennis en instrumenten komen later voor alle 
scholen beschikbaar. 

Het mbo (BOL 4) heeft een dubbele taak. Enerzijds heeft het als taak om jongeren op te leiden 
voor een beroep op de arbeidsmarkt en anderzijds maakt de eindkwalificatie het mogelijk maakt 
om door te stromen naar het hbo. LOB is van belang voor beide doelen. 
Het JOB gaf aan dat succesvolle doorstroom naar het hbo verbeterd kan worden door professionele 
individuele loopbaancoaching. Steeds meer roc's en hbo-instellingen werken samen aan verkorte 
routes. 

• Het ROC Twente is een goed voorbeeld van een instelling waarbij er in de begeleiding niet enkel wordt 
gekeken naar de opleiding die de leerling momenteel volgt in het mbo, maar waarbij de loopbaan van 
de leerling centraal staat. De loopbaanbegeleider ontvangt een overdrachtsformulier over de leerling 
en er worden verschillende keren in het jaar loopbaangesprekken gevoerd. Samenwerking tussen 
vmbo, mbo, hbo en arbeidsmarkt staan centraal. 

In het ho is de aanmelddatum van 1 mei vastgesteld om studenten de mogelijkheid te geven om 
studiekeuzegesprekken te voeren. Het doel is om een betere match te vinden tussen de student en 
de opleiding. De ISO en LSVb gaven in het gesprek aan dat het studiekeuzegesprek een goed 
initiatief is, maar dat deze soms beter uitgewerkt moeten worden. Wat goed werkt, zijn individuele 
gesprekken en proefstuderen. Instellingen zouden weer aan voorlichting moeten doen en niet aan 
werving. 

• Een goed voorbeeld is de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Zij organiseert een 'Studiestart' 
voor belangstellenden die zich voor de studie rechten willen inschrijven. In een dag krijgen aspirant 
studenten een college (die ze van tevoren moeten voorbereiden met literatuur en een casus), een 
proeftoets en een groepsgewijs studiekeuzegesprek. Mochten studenten extra gemotiveerd zijn dan 
kunnen ze zich ook aanmelden voor het Utrecht Law College. Bij twijfel over de studiekeuze kunnen de 
studenten een individueel studiekeuzegesprek aanvragen. 

• Verschillende instellingen spelen erop in dat er studenten zijn die moeite hebben met het maken van 
een studiekeuze, of studenten die uitgevallen zijn en zich weer willen orienteren. Vaak wordt wel een 
eigen bijdrage gevraagd voor zulke trajecten. Een voorbeeld is het orientatietraject van de UvA en de 
HvA. Het orientatiejaar van deze instellingen is bedoeld voor leerlingen die nog geen studiekeuze 
hebben gemaakt. Gedurende 4,5 maanden werken zij onder begeleiding aan een weloverwogen 
studiekeuze. Het traject bestaat uit groepsbijeenkomsten, individuele coaching en 
ervaringsopdrachten, zoals meeloopdagen of proefstuderen in het hoger onderwijs. De kosten 
bedragen ca. 1500 euro. 

De invoering van meer brede bachelors die een meer algemeen vormend karakter hebben, biedt de 
mogelijkheid voor studenten om zich in de bachelorfase te orienteren. Studenten worden hierdoor 
breder academisch geschoold en responsiever voor maatschappelijke veranderingen (WRR). Een 
bijkomstigheid is dat twijfelaars hun studiekeuzemoment kunnen uitstellen, waardoor de uitval lager 
wordt. 
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Om de studiekeuze van aankomende studenten verder te verbeteren, zou geinvesteerd kunnen 
worden in intensivering van studiekeuzeactiviteiten door universiteiten en hogescholen en in 
duurzame regionale samenwerkingsverbanden tussen vo, mbo en ho (regionale LOB-teams). Voor 
een goede inbedding van LOB is het van belang dat docenten/begeleiders daar de tijd en ruimte 
voor krijgen. Studie(loopbaan)begeleider en (vak)docenten moeten in staat worden gesteld zich 
verder te professionaliseren in het begeleiden van aankomende studenten bij het 
studiekeuzeproces. Universiteiten en hogescholen moeten in staat worden gesteld vo- en mbo-
scholen te helpen, o.a. door vakdocenten uit het hoger onderwijs in het vo en mbo te laten 
lesgeven. 

B) Studiefinanciering 

Het stelsel van studiefinanciering biedt studenten de financiele mogelijkheden om onderwijs te 
kunnen volgen. In het huidige stelsel bestaat daarvoor een gemengd stelsel van beurzen en 
leningen. De toegankelijkheid tot het onderwijs voor studenten uit gezinnen met een lagere 
sociaaleconomische status, wordt in het bijzonder geborgd door verstrekking van een aanvullende 
beurs 
- In het regeerakkoord wordt voorgesteld om de basisbeurs te vervangen door de mogelijkheid 

om te lenen. De aanvullende beurs blijft bestaan. 
- Er kan voor worden gekozen om de toegankelijkheid tot het onderwijs te borgen of versterken 

door het gericht verstrekken van beurzen aan studenten die dit gegeven het inkomen van hun 
ouders nodig hebben. Hieronder wordt beschreven welke vragen en effecten zich daarbij 
voordoen. 
Resultaten van verschillende onderzoeken bevatten aanwijzingen om te veronderstellen dat 
mensen ook zonder een basisvoorziening (basisbeurs) zouden gaan studeren. 

- Natuurlijk is niet vooraf te voorspellen wat aankomende studenten bij afschaffing van de 
basisbeurs in Nederland precies zouden doen. Maar de effecten van prijsverhogingen zijn wel in 
internationale context gemeten. Ook is in de Nederlandse context ex ante 'zeg-gedrag' in beeld 
gebracht. 
o Uit onderzoek van SCP (De studie waard) blijkt dat alle vwo'ers en havisten bij invoering 

van een sociaal leenstelsel zeggen gewoon te zullen gaan studeren. Zij hebben hiervoor de 
ondersteuning in de vorm van een basisbeurs blijkbaar niet nodig. 

o Het CPB heeft berekend dat het totale aantal studenten in het hbo zou afnemen met 7.700 
studenten (2,2%) en in het wo met 3.000 studenten (2,1%). Dat betekent een 
instroomafname van circa 2.700 studenten per jaar. 

o Uit internationaal effectonderzoek blijkt dat er bij verhoging van de private bijdrage 
hoogstens een beperkte en tijdelijke dip te verwachten is. Deelnamepatronen herstellen 
zich doorgaans na een jaar (CHEPS). Uit recente gegevens uit het Verenigd Koninkrijk blijkt 
dat ondanks ingrijpende collegegeidverhogingen in 2012, de deelname ondertussen hoger 
is dan ooit (analyse Times Higher Education 19-12-2013). 

o Eerdere versoberingen in de basisbeurs (tempobeurs, prestatiebeurs) en verhogingen van 
het collegegeld, hebben niet geresulteerd in lagere instroom. 

- Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de meeste studenten uit lagere inkomensgroepen ook zonder 
basisbeurs zouden gaan studeren, wijst internationaal vergelijkend onderzoek ook op het belang 
van het bestaan van sociale elementen in een stelsel (inkomensafhankelijke beurzen en sociale 
terugbetaalvoorwaarden). Er is namelijk meer risicoaversie onder groepen met een lage 
sociaaleconomische status (ses) dan onder de hogere ses. 

- Bijzondere aandacht gaat in het onderzoek van het SCP uit naar mbo'ers met een lagere 
sociaaleconomische status. Er kan enige uitval plaatsvinden onder «stapelaars» uit de groepen 
met een lagere ses, die via het mbo naar het hbo willen. Zij geven aan de kosten van het extra 
diploma te hoog te vinden. Dit kan betekenen dat mbo'ers met een mbo4-diploma op zak en 
een goede startpositie besluiten om als vakmensen aan de slag te gaan. 

- Meer inkomensondersteuning voor de studenten met een lagere sociaaleconomische status 
behoort tot de mogelijkheden. Het kan dan gaan om een ophoging van de aanvullende beurs of 
om een uitbreiding van het aantal studenten dat recht heeft op aanvullende beurs. 

- Ophoging van de aanvullende beurs zonder verdere aanpassingen heeft vanzelf tot gevoig dat 
men tot een hoger ouderlijk inkomen aanvullende beurs ontvangt. Ook uitbreiding van het 
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inkomen tot welk men nog volledige aanvullende beurs ontvangt (momenteel € 46.000 voor een 
gezin met een studerend kind), heeft tot gevolg dat men tot een hoger ouderlijk inkomen 
aanvullende beurs ontvangt. Grafisch is dat als volgt weer te geven: 

inkomen ouders 

AIle ingrepen in de aanvullende beurs hebben meteen effect op de student. De student zal direct 
een hogere beurs ontvangen van de overheid. Er zijn aanwijzingen ult onderzoek dat dit voor 
een bepaalde groep studenten mogelijk gepaard gaat met een verlaging van de ouderlijke 
bijdrage aan hun studie. Er is mogelijk dus sprake van een substitutie-effect(Van Elk 2011 en 
Abbott 2013). Deze daling in ouderbijdrage wordt wellicht (deels) veroorzaakt door de 
veronderstelde ouderlijke bijdrage die DUO ouders voorrekent; deze is gerelateerd aan het 
inkomen. 
De student merkt meteen effect, maar de effecten op de begroting doen zich pas op langere 
termijn voor. De kosten van verhoging van de aanvullende beurs lopen namelijk langzaam op, 
omdat de aanvullende beurs niet meteen bij de verstrekking een definitieve gift is, maar pas na 
het behalen van het diploma. 
Doorrekeningen van een paar voorbeelden: 

afgerond het bedrag van de huidige basisbeurs voor thuiswone 	studenten 
Dit is afgerond het bedrag van de huidige basisbeurs voor uitwonende studenten 
Uitgaande van een gezin met 1 kind. 

C) Collegegeld 

De toegankelijkheid kan ook benaderd worden fangs de weg van het collegegeld. Hieronder wordt 
beschreven welke vragen en effecten zich voordoen bij versterking van de toegankelijkheid via 
verlaging van het collegegeld. 

Aangezien de effecten van een verhoging van de private bijdrage naar verwachting klein zijn 
(zie hierboven), is dit voor een verlaging van de private bijdrage naar verwachting ook het 
geval. 
Wel zou er met name in de grensstreken een effect kunnen zijn op het aantal buitenlandse 
studenten, wanneer studeren in Nederland relatief goedkoper wordt. Gegeven het toch al lage 
collegegeld in de ons omringende landen moet de verlaging van de collegegelden in Nederland 
substantieel zijn, voordat er deelname effecten optreden: in bijna geen van de Duitse deelstaten 
wordt collegegeld gevraagd en in Belgie betaalt een student ca. € 580 per jaar. 
In vergelijking met verhoging van de aanvullende beurs heeft collegegeldverlaging de volgende 
financiele effecten voor studenten en overheid: 

Collegegeldverlaging geldt voor alle studenten. In tegenstelling tot de aanvullende beurs is 
er geen differentiatie mogelijk voor specifieke doelgroepen zoals studenten met ouders met 
een lager inkomen. Het generieke karakter van collegegeldverlaging maakt dat het een 
minder doelmatig instrument om de toegankelijkheid voor lagere inkomensgroepen te 
borgen dan een aanvullende beursverhoging. 
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o Collegegeldverlaging geldt voor de hele studieperiode. Aanvullende beursverhogingen 
hebben alleen betrekking op de nominale duur van de opleiding. 

o De kosten van € 100, - collegegeidverlaging per jaar bedragen vanaf het moment van de 
verlaging € 50 a 60 miljoen vanwege compensatie van de instellingen voor gederfde 
collegegeldinkomsten. Dit heeft in tegenstelling tot maatregelen in de studiefinanciering 
meteen voor de volledige omvang van het bed rag gevolgen voor op de begroting. Er is dus 
een financieringsprobleem in de eerste jaren. 
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Instemmingsrecht 

Radboud Universiteit: wij zijn een bijzondere instelling, krijgen wij ook instemmingsrecht op 
hoofdlijnen van de begroting, of zijn wij weer een uitzondering? We hebben hier verschillende 
antwoorden op gekregen van verschillende ocw-ers. En moet de minister die uitzondering dan 
goedkeuren? Graag uitsluitsel. 

In principe geldt het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor alle universiteiten, 
maar de bijzondere universiteiten kunnen er inderdaad voor kiezen hiervan of te wijken als het 
college van bestuur van oordeel is dat het niet past bij de eigen aard van de instelling. Het 
voornemen om of te wijken moet worden voorgelegd aan de Minister die zal nagaan of het college 
van bestuur in redelijkheid een beroep doet op de eigen aard van de instelling en dat voldoende 
aannemelijk heeft gemaakt. Daarbij speelt ook de wijze mee waarop de instelling vorm wil geven aan 
governance en medezeggenschap. Zie artikel 9.51 WHW. 

UvA/FSR: hoe zit het met de hoofdlijnen van de begroting van facultaire studentenraden? Will  warden 
vaak geconfronteerd met kaderbrief/begroting die al op centraal niveau is vastgesteld, dan kunnen 
wij niets meer. Wat zijn voor ons de hoofdlijnen van de begroting, oftewel: hoe draagt dit voor 
facultaire raden bij aan versterking medezeggenschap? 

In de wet Studievoorschot is instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting geregeld voor de 
centrale medezeggenschapsraad. De (hoofdlijnen van de) begroting van een instelling worden 
immers op centraal niveau vastgesteld, daarom vindt de medezeggenschap ook plaats op centraal 
niveau. Dat betekent echter niet dat deelraden of faculteitsraden helemaal niets met dit proces te 
maken hebben. In het algemeen is het natuurlijk altijd raadzaam om als decentrale raad regelmatig 
contact te hebben met de centrale raad, maar de totale begroting van een instelling hangt ook 
samen met de deelbegrotingen die op decentraal niveau worden vastgesteld. Het precieze 
begrotingsproces verschilt echter per instelling. Om ruimte te bieden dit proces passend vorm te 
geven, is de invulling en vormgeving hiervan niet verder voorgeschreven. Het is aan de instelling om 
samen met de medezeggenschap te bepalen op welke wijze dit uitwerking krijgt in het 
medezeggenschapsreglement en wat de verhouding is tussen de centrale medezeggenschap en de 
faculteitsraad of deelraad. 

Investeringen/ strategische agenda 

Voorinvesteringen: wie goat erop toe zien dat universiteiten hun afspraken nakomen? Hoe weten we 
zeker dat dit extra geld is, kunnen we dat zien op de begroting? 

De minister heeft in de Tweede Kamer al toegezegd om op sectorniveau de komende jaren 
verantwoording of te leggen over de vraag hoe het met die 200 miljoen gaat. Maar er zijn geen 
afspraken gemaakt over de wijze waarop de individuele instellingen hierop inzetten; de inzet zal ook 
per instelling en per jaar verschillen, er is geen one size fits all formule. Maar het commitment op 
sectorniveau zal natuurlijk zijn vertaling krijgen in de inzet van de individuele instellingen. En hier 
moet ook op instellingsniveau het gesprek over worden gevoerd. Het met dit wetsvoorstel ingestelde 
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting helpt medezeggenschapsraden hierbij. 

Alle universiteiten hebben aangegeven extra te willen investeren in het kader van het 
studievoorschot, met name in onderwijskwaliteit, moderne infrastructuur en onderwijsgebonden 
onderzoek. Ook wordt er meer geInvesteerd in het uitbreiden van excellentietrajecten, career 
services en langere openingstijden van universiteitsbibliotheken. Sommige instellingen hebben dit al 
bij hun begroting 2015 kunnen opnemen, andere instellingen hadden hun begroting al vastgesteld en 
konden deze investeringen niet meer opnemen. Dan zal het in de begroting 2016 terecht komen. 
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Concrete voorbeelden: de TU Delft, of de Hogeschool Rotterdam, die tot 2018 al extra geld besteedt 
aan de kwaliteit van onderwijs in het kader van het studievoorschot, gemiddeld € 16,5 miljoen extra. 

Voorinvesteringen: de minister zou een brief sturen met de afspraken, met cc floor 
medezeggenschapsraden (ook over medezeggenschap). Hoe zit het met de brief? 

We werken op dit moment aan een brief naar de instellingen waarin de belangrijkste wijzigingen die 
de wet studievoorschot met zich meebrengt, staan uitgelegd. Deze zal in cc naar de raden gaan 
(vergelijk met brief over KiV destijds naar de instellingen). Inhoud en planning nog onder 
voorbehoud, maar in principe zsm. 

Universiteit Wageningen: kunnen wij ook profiteren van de opbrengsten van het studievoorschot? Wij 
worden bekostigd via EZ, en hebben door een speciale regeling (twee-procents-regeling????). 

De groene instellingen delen ook mee in de opbrengsten van het studievoorschot, conform de 
gebruikelijke verdeelsleutel in de bekostiging. WUR is lid van de VSNU en doen dus ook mee met de 
voorinvesteringen. De 2%-regel is een afspraak tussen EZ en WUR en gaat over erover dat ze van EZ 
2% meer of minder krijgen afhankelijk van het feit of ze meer of minder studenten hebben dan 
geraamd. Dit staat los van de opbrengsten uit het studievoorschot . 

Cohortgarantie 

UvA: studenten die bij ons co-schappen goon doen, kunnen instromen zodra zij hun bachelor hebben 
afgerond, dus ook tussentijds. Alleen, die instroom goat op basis van loting. Studenten die bijv. in 
maart hun bachelor afronden, moeten als zij worden uitgeloot, wel elf maanden wachten. In dit geval 
is dat extra zuur, want zij kunnen dan ook niet door onder het huidige stelsel. Is er niet lets mogelijk ? 

Nee, dat is niet mogelijk. Net  als dat niet mogelijk is voor alle andere studenten die niet tijdig naar 
een master kunnen doorstromen; juridisch is deze groep niet anders. 

Profileringsfonds 

Profileringsfonds: hoe zit het met de uitvoering van de motie 5.1 .2e Onze instellingsbesturen zijn 
nu bezig met het herzien van de reglementen voor het profileringsfonds, graag snel uitsluitsel op de 
motie 5.1 .2e over de normbedragen, anders zijn al die regelingen al vastgesteld (voor de zomer), 
en is het mosterd no de maaltijd. Zeker ook voor studenten met een functiebeperking is het 
belangrijk om to weten waar ze aan toe zijn. 

Ja, hier is inderdaad spoed bij. In maart zullen overleggen plaatsvinden met de VSNU, VH, LSVB en 
ISO waar de mogelijke kaders van het profileringsfonds zullen worden besproken, en bekeken wordt 
wat er nu al gebeurt en wat er nodig is. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zullen we 
bekijken hoe we de motie vorm moet krijgen. Ook dit moet snel gebeuren. 

OV 

Taskforce: waar is het bedrag van €200 miljoen op gebaseerd? Is het een educated guess, ligt er een 
analyse aan ten grondslag of is het totaal uit de lucht gegrepen? 

De 200 miljoen is een doelstelling. De taskforce gaat onderzoeken hoe die doelstelling in 2025 
precies gerealiseerd kan worden. 
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BELANGRUKSTE ONDERZOEKSRESULTATEN 

Opsommina onderzoeken  

Onderzoeken over deelname-effecten 

1) CHEPS, "International Experiences with Student Financing, tuition fees and student 
financial support in perspective", 2013. 

2) SCP, "De studie waard. Een verkenning van de mogelijke gedragsreacties bij de invoering 
van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs". 

3) CPB, "Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en 
masterfase" van 18 januari 2013 en het vervolgonderzoek "Veronderstellingen deelname-
effecten van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs" van 25 februari 2013. 

4) CBS, "Toegankelijkheid hoger onderwijs, relatie tussen instroom in het hoger onderwijs en 
huishoudinkomen van jongeren die op 1 oktober 2005 zestien jaar waren", 2013 (tabellen). 

Voorts meerdere onderzoeken naar bekendheid maatregelen, leengedrag en aflossing, 
die het beleid onderbouwen. 

5) GfK/Intomart, "Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs, een online onderzoek 
onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap" (2013) ten behoeve van de communicatie. 

6) ReaearchNed, "Monitor beleidsmaatregelen" en "Tweede monitor beleidsmaatregelen" 
7) CPB, "Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel" van 7 juni 2013 en "Gemiddelde 

aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel" 

Koste weer-gave inhoud onderzoeken  

CHEPS 

• Deelname aan het ho is weinig prijsgevoelig. 
• Het aantal aanmeldingen bij universiteiten en hogescholen daalt doorgaans niet of beperkt 

na substantiele verhoging van de private bijdrage in combinatie met studieleningen. 
• De traditionele deelnamepatronen herstellen zich na 1 a 2 jaar. 
• Ook blijft de verhouding tussen studenten uit lage en hoge inkomensgroepen in die landen 

doorgaans gelijk. 

SCP 

• Slechts weinigen zeggen daarin dat zij bij invoering van het sociaal leenstelsel zouden 
afzien van een studie. Dat geldt ook voor scholieren van ouders met lage inkomens. 

• Alle havisten en vwo'ers geven aan te willen gaan studeren, ook bij invoering van een 
sociaal leenstelsel. 

• Er kan enige uitval plaatsvinden onder 'stapelaars' uit de groepen met een lagere 
sociaaleconomische status, die via het mbo naar het hbo willen. Dit kan betekenen dat 
mbo'ers met een goed diploma en een goede startpositie besluiten als vakmensen aan de 
slag te gaan. 

CPB/deelname-effecten 

Op basis van een rekenregel (gebaseerd op de Britse en Amerikaanse praktijk) zou in het 
hbo het totale aantal studenten afnemen met 7.700 studenten (2,2%) en in het wo met 
3.000 studenten (2,1%). In totaal gaat het voor hbo en wo samen om 10.700 studenten 
per 4 jaar. 

CBS 



Uit de hoogste inkomensgroep stromen nu al meer jongeren door naar het hoger onderwijs 
dan uit de laagste inkomensgroep. Dit wordt grotendeels verklaard door verschillen die al in 
het basisonderwijs en voortgezet onderwijs naar voren komen; bij de overstap naar het 
hoger onderwijs zijn de verschillen kleiner. 

GFK/Intomart 

Conclusies uit het onderzoek: Het rapport bevat informatie over een nulmeting ten behoeve 
van de uitwerking van een communicatie-aanpak voor beleid waarover nog geen specifieke 
voorlichting is of kon worden gegeven. De uitkomsten zijn niet bedoeld om harde 
conclusies te trekken over mogelijke deelname-effecten. Leerlingen en hun ouders geven 
wel aan grote behoefte te hebben aan meer informatie. Met name havo-leerlingen en hun 
ouders hebben een kennisachterstand vergeleken bij vwoen mbo-deelnemers. Zowel de 
huidige regels als de plannen voor de toekomst zijn onder deze groep minder bekend. De 
onderzoekers raden ten slotte aan om een vervoigmeting te organiseren wanneer de 
plannen zijn uitgekristalliseerd. 

ResearchNed 

Het rapport bevat informatie over hoe studenten nu omgaan met hun leenmogelijkheden, 
onderschrijft de noodzaak om door te gaan met het investeren in onderwijskwaliteit en 
onderstreept het belang van goede ondersteuning van en voorlichting aan studenten bij 
hun studiekeuze, studievoortgang en financiele beslissingen. 
De beleidsmaatregelenmonitor laat onder andere zien dat circa 35% van de eerstejaars 
naar eigen zeggen geen goede voorbereiding heeft getroffen op de studiekeuze. 
Tevens blijkt dat studenten uit groepen met een lagere sociaal-economische status en 
allochtone studenten gemiddeld lagere bedragen lenen en meer tijd besteden aan betaald 
werk dan studenten uit groepen met een hogere sociaal-economische status en autochtone 
studenten. Wel is het percentage lenende studenten bij groepen met een lagere sociaal-
economische status en allochtone groepen wat hoger. Tevens gebruiken deze studenten 
hun lening vaker alleen voor hun studie en veel minder voor consumptieve doeleinden. 

CPB/aflossing 

In deze onderzoeken heeft CPB in verschillende scenario's laten zien hoe de verschillende 
parameters in de terugbetaling op elkaar inwerken (totale aflossing studieschuld, 
aflossingsvrije inkomensdrempel, maximale percentage van het inkomen dat voor aflossing 
wordt ingezet en aflostermijn). 
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BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN CONCEPTAKKOORD OP EEN RI) 

Groen Links 

• tekst moet helemaal opnieuw 
• opbrengst minimaal een half miljard (ipv 600 miljoen) 
• het doel van het maatregel is niet de investeringsagenda die mogelijk wordt, maar een 

rechtvaardiger stelsel. 

D66 

• Leenstelsel gaat Nederlands hoger onderwijs echt niet naar de wereldtop brengen. 
• Tekst is nu teveel doelredeneren en windowdressing; we doen leenstelsel feitelijk alleen 

omdat investeringen noodzakelijk zijn en goed voor student en samenleving. 
• Graag wow-gevoel maar dan zonder de werkelijkheid geweld aan to doen. 
• Akkoord moet uit titel 

VVD 

• Tekst uitbreiden met: 
o Krachtig uitvoeren rapport Commissie Veerman 
o Collegegelddifferentiatie 
o Vouchers/voorinvesteringen instellingen als alternatief voor kasschuif 
o Verbetering financiele voorlichting en studiekeuzebegeleiding in het vo 

PvdA 

• Instemmingsrecht is problematisch, maar prima compromistekst. 
• Toevoeging collegegelddifferentiatie van VVD moet eruit. 
• Stapeling van maatregelen mbt excellentietrajecten lijkt me niet wenselijk. 
• In reactie op D66/VVD: wil wel graag een beetje ambitie in de tekst. Kunnen we geen 

realistische wow-tekst maken? 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal 	 Hoger Onderwijs en 
Postbus 20018 	 Studiefinanciering 
2500 EA DEN HAAG 
	

IPC 2250 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 
5.1.2e 
T5131 65.1.2e 
j.b.tenbosch©minocw.n1 

Datum 
Onze referentie 

Betreft 	aanbieding SIM-rapport 	 5.1.2e 
Bijlagen 
1 

In de mensenrechtenbrief 'Respect en recht voor ieder mens' en het Nationaal 
Actieplan Mensenrechten werd aangekondigd dat het kabinet de mogelijke 
gevolgen van ratificatie van het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (ESC-protocol) zou 
onderzoeken. 

Hierbij ontvangt u het rapport van het onderzoek, zoals uitgevoerd door het 
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht. 
Het rapport gaat in op de gevolgen van ratificatie van het ESC-protocol voor 
mogelijk toekomstig beleid. Daarbij is gekeken hoe een eventuele 
verzoekschriftprocedure beoordeeld zou kunnen worden door het verdragscomite. 
Het rapport geeft een mogelijk beoordelingskader aan en beschrijft tevens dat 
maatregelen waarbij de verwezenlijking van een recht gedeeltelijk wordt 
teruggedraaid, alleen onder bepaalde, in het rapport opgesomde, voorwaarden 
toelaatbaar zijn. Hoe meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoe groter de 
kans dat het verdragscomite in het kader van de verzoekschriftprocedure zal 
oordelen dat in overeenstemming met het Verdrag is gehandeld. In het onderzoek 
zijn daartoe verschillende cases onder de loep genomen, waaronder het 
wetsvoorstel tot invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase. De 
onderzoekers concluderen ook in die casus dat als - voldoende onderbouwd -
wordt voldaan aan de in het rapport opgenomen voorwaarden, het ESC-comite 
het invoeren van een sociaal leenstelsel toelaatbaar zal achten. 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de introductie van een studievoorschot 
voor het hoger onderwijs is met deze voorwaarden rekening gehouden. Het 
nieuwe voorstel verschilt in dat opzicht op enkele onderwerpen van het 
wetsvoorstel sociaal leenstelsel masterfase dat in 2013 bij de Tweede Kamer 
aanhangig is gemaakt en als casus is gebruikt door het SIM. Het gaat dan om het 
waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 

In het wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs is de toegankelijkheid op 
meerdere manieren gewaarborgd. Voor studenten met ouders met lagere 
inkomens komt er bijvoorbeeld een verhoogde inkomensafhankelijke aanvullende 
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Onze referentie 
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beurs. De leenvoorwaarden worden daarnaast dermate gunstig dat niemand in de 
aflosfase door het ijs hoeft to zakken. Voorts wordt een gedeeltelijke 
schuldkwijtscheldingsregeling voorgesteld voor studenten die vanwege een 
handicap of chronische ziekte studievertraging oplopen. Door de uitbreiding van 
de OV-reisvoorziening voor minderjarige mbo-studenten wordt het 
beroepsonderwijs ook voor hen toegankelijker en tot slot wordt het hoger 
onderwijs met de introductie van het levenlanglerenkrediet ook voor nieuwe 
groepen studenten ontsloten doordat zij een krediet kunnen aanvragen voor 
scholing of bijscholing met sociale leenvoorwaarden. 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

dr. Jet Bussemaker 
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Hoe verhoudt 'Oplopend tot 1 mid' zich tot de 620 min in de begroting 

• In de tabel die bij het studievoorschotakkoord in mei naar de Kamer is meegestuurd, is te 
zien hoe alle afzonderlijke reeksen zich ontwikkelen. Ook terug te vinden in tabellen 11.1 en 
11.2 (pag 82 en 84) van het wetsvoorstel. 

• De opbrengst van het akkoord wordt gevormd door de eerste reeks. Dat is de basisbeurs die 
wordt vervangen door een lening. 

• Er worden minder basisbeurzen toegekend. Dat is niet-relevant voor het EMU-saldo en dus nog 
niet terug te zien in de eerste jaren. Vanwege de prestatiebeurssystematiek wordt pas na 
afstuderen de basisbeurs omgezet in een lening of in een gift. Dan wordt die relevant voor het 
EMU-saldo. Dus vanaf 2017 zien we terug dat er minder basisbeurzen in gift worden omgezet 
van de eerste masterstudenten uit collegejaar 2015/2016. Pas na 10 jaar wordt de gehele 
besparing op de basisbeurs bereikt door dit zogeheten prestatiebeurseffect. 

• De opbrengst vormt de financiering voor de investeringsagenda. Die neemt dus ook geleidelijk 
toe tot het niveau van circa 800 min of meer. 

• Deze opbrengst is echter nog exclusief de middelen die vrijkomen uit de tasforce beter 
benutten. Daarmee wordt bespaard op de reisvoorziening, oplopend tot 200 min in 2025. Zie 
ook de derde voetnoot op pagina 82 en de Iaatste voetnoot bij de budgettaire plaat uit het 
akkoord. 

• De opbrengst uit dit wetsvoorstel gecombineerd met de voorgenomen besparing op de 
reisvoorziening, maakt dat dit wetsvoorstel een onderwijsinvestering oplopend tot amid 
mogelijk maakt. Voor de volledigheid: ook bij de structurele opbrengst van 620 min mag dus 
nog 200 min worden opgeteld. 



Rente 
Ten aanzien van de renteverplichtingen voor de staat en voor studenten is in het akkoord 
afgesproken dat we de vijfjaarsrente gaan hanteren. Nu is dat de 3-5 jaarsrente op 
staatsobligaties. De periode van vijf jaar komt daarmee overeen met de rentevastperiode in de 
aflosfase (per cohort). 
Deze aanpassing Ieidt bij de gekozen terugbetaaltermijn van 35 jaar tot meer evenwicht in de 
rentekosten die de staat betaalt op de kapitaalmarkt en de rentekosten die bij de student in 
rekening worden gebracht. De staatsschuld neemt immers toe als gevoig van het leenvolume 
en de verlenging van de terugbetaaltermijn, waardoor de overheid meer moet lenen. 
Het verschil tussen beide tarieven bedroeg circa 0,2%-punt in het voorjaar van 2014. Dit 
fluctueert met de fluctuaties vd rente 

Dit is gunstig voor student omdat; 
➢ Looptijd lening langer is en daarbij behorende rente hoger; 
➢ Gunstige positie overheid op de kapitaalmarkt wordt doorgegeven (overheid 

kredietwaardiger dan student) 
➢ Geen risico-opslag, ook administratieve kosten of kosten voor oninbaarheid worden 

niet doorberekend. 

Wat gebeurt er bij stijgende rente 
• Wij kunnen geen voorspellingen doen over de renteontwikkeling. We volgen het CPB. 
• 10 jaarsrente MEV bedraagt 2,5%. 
• Stijgende rente is slechts een van de determinanten van de maandlast van de student. De 

hoogte van de schuld is bepalender. Daarnaast wordt de student tegen to hoge maandlasten 
beschermd door de draagkrachtregeling (nooit meer dan 4% van het meerinkomen boven de 
drempel van 100% WML) 

• Als de rente stijgt, stijgen in de regel ook de inkomens stijgen. Dan blijven studieleningen 
betaalbaar. 

• Rente bestaat naast een risico-opslag en een kostenopslag uit een inflatiecompensatie. In 
tijden van hoge inflatie zal ook de rente hoger zijn dan anders. 

• De hoogte van lonen is eveneens deels afhankelijk van inflatie. Als de inflatie toeneemt, 
kunnen ook de lonen stijgen. 

• In reele termen kan bij hogere rentes zo de betaalbaarheid op peil blijven. 

Ter illustratie de tarieven in 2013: 
➢ 0,6%: voor student 
➢ 1,4%: rente gemiddeld op staatsschuld 
• 2%: hoort bij lange looptijd studielening (nog excl. opslag of oninbaarheid) 



Staatsschuld 
• Zoals in de MvT toegelicht (4.3.2 rente) en door de minister van Fin genoemd in het 

Voorjaarsnotadebat. 

Gevolg voor staatschuld is saldo van twee tegengestelde effecten: 
1. Dating tgv afschaffen basisbeurs 
• De staatschuld daalt doordat we minder basisbeurs vertrekken. Basisbeurs is immers ook een 

(voorwaardelijke) lening. De dating is in totaal ca. 4,3 miljard (4 jaar, per jaargang € 1 miljard 
aan basisbeurs). 

2. Op lange termijn stijging tgv de extra leningen die worden verstrekt. 
• Dit is het saldo van een plus en een min: 
• 1. De plus: het saldo uitstaande leningen stijgt door het studievoorschot, want er wordt extra 

geleend (per jaar ongeveer 750 min, € 620 miljoen extra tgv basisbeurs, € 115 min tgv LLLK). 
• 2. De min: het saldo uitstaande leningen daalt door ontvangsten en kwijtschelding "2  

oninbaarheid van vorderingen. 
• De stijging gaat de eerste periode harder dan de min, want eerste jaren zijn er veel meer extra 

leningen dan ontvangsten en kwijtscheldingen. 
• Pas over ruim 50 jaar is er evenwicht tussen de plus en de min (2015+35+aantal ingroei-jaren 

dat alle studenten onder studievoorschot vallen). Want dan zijn er de kwijtscheldingen van 
restschuld voor oud-studenten die de draagkrachtregeling hebben benut. Dan neemt de 
staatsschuld niet verder toe en wordt de zogeheten steady state bereikt 

• Er is pas op zeer lange termijn structurele stijging met 17 miljard (2065 - 2070) 

Behoedzaamheid 
• Dit bedrag is een prognose. Dit is afhankelijk van hoeveel er precies zal worden geleend en hoe 

snel er zal worden terugbetaald. 
• In de prognose is het effect van vervoegd aflossen niet meegenomen. TerwijI uit meest recente 

cijfers blijkt dat circa 60 procent zijn schuld in minder dan 5 jaar aflost en 80 procent in minder 
dan 10 jaar. Bij de huidige, 15-jarige terugbetaaltermijn is de gemiddelde terugbetaaltijd 7 
jaar. 

• Sneller flexibel aflossen wordt ook makkelijker gemaakt. Als mensen sneller aflossen, dan zal 
de staatsschuld minder toenemen. 

• Er is geraamd dat er in 2030 (dus 15 jaar invoering van het studievoorschot) een toename van 
de staatsschuld van per saldo 5 miljard (zonder studievoorschot zou er dan circa 19 miljard 
aan studieleningen uitstaan). 

• De 5 miljard in 2030 is de som van: 
- de daling met ca. 4,3 miljard tgv afschaffen basisbeurs, 
- extra verstrekte leningen: cumulatief over periode 2015-2030 grofweg 10 miljard (na 
ingroeiperiode 735 min per jaar) van € 10 miljard. 



Hoe zeker is de opbrengst? Wat gebeurt er met investeringsagenda als de terugbetaling? 

Twee elementen: 
1) Hoe behoedzaam is de raming 
2) Wat is de relatie met investeringsagenda 

1. Behoedzaam 
• Uitgangspunt van de raming is de aflosquote. Dat is hoeveel van elke uitgeleende euro wordt 

terugontvangen. In het huidige stelsel raamt het CPB die op 90%. 
• De aflosquote wordt bepaald door de terugbetaaltermijn (verlenging va 15 jaar leidt tot een 

stijging van de aflosquote (mensen hebben meer tijd om genoeg te gaan verdienen om hun 
schuld terug te betalen)), en de sociale terugbetaalvoorwaarden: de drempel tot waar iemand 
niets hoeft terug te betalen en het maximum van het percentage boven die drempel. 

• In dit akkoord is besloten tot een langere terugbetaaltermijn, een hogere 
inkomensdrempel (was 84% WML wordt 100% WML) waaronder men niets hoeft terug te 
betalen en een lager maximumpercentage (was 12% vh meerinkomen boven de drempel, 
wordt maximaal 4%). Daardoor daalt de aflosquote van 90% van naar 86,4%. 

• Dit is behoedzaam: ook nu al lost een groot deel eerder of (ongeveer 8 jaar ipv 15) en CPB 
raamt noodgedwongen dat migratie betekent dat je niets terugontvangt, terwijl migratie niets 
verandert in de terugbetaalverplichting. 

• Deze aflosquote is als input gebruikt voor de raming, waarbij vervolgens de reguliere 
aannames tav terugbetaling zijn gehanteerd 

2. Relatie investeringsagenda 
• Mocht ondanks de behoedzaamheid van de raming, de opbrengst van het akkoord achterblijven 

bij de raming, betekent dit niet dat de investeringsagenda moet worden verkleind 
• Net als bij alle investeringsmiddelen uit het RA, staan deze investeringsmiddelen nog op de AP 

bij FIN. Zodra besluitvorming over de investeringsagenda heeft plaatsgevonden, worden deze 
middelen overgeheveld naar de OCW-begroting. Vervolgens is er geen een-op-een-relatie 
meer. Plat gezegd, Mocht er in 2037 een afwijking van de terugbetaling plaatsvinden, betekent 
dat niet dat er een investeringsplan sneuvelt, maar dat er in de totale actualisatie van mee- en 
tegenvallers op de OCW-begroting mogelijk een financieringsvraagstuk speelt. 
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Vakantiegeld/WML 

Het wettelijk minimumloon wordt vaak weergegeven op uur, week of maand-basis. Wij hanteren in 
de wet het WML op jaarbasis. Volledigheidshalve dit bedrag van 19,5 duizend zit het vakantiegeld 
verdisconteert. 

Hypotheek 
• Bij een consumptief krediet wordt 2% van de leensom als maandlast meegewogen. 
• Studieleningen hebben een heel ander risicoprofiel dan een consumptief krediet. De rente is 

gunstig en de maandlast die hoort bij een bepaalde schuid en een bepaalde rente, wordt niet 
rucksichtlos geind; maar er wordt gekeken naar de het inkomen. Onder WML hoeft een oud-
student niets terug te betalen en van het meerinkomen boven WML nooit meer dan 4%. 

• Dit heeft geleid tot de afspraak dat studieleningen tegen 0,75% van de oorspronkelijke 
leensom als maandlast worden meegewogen. Dit betekent concreet dat de maandlast die hoort 
bij een studieschuld van € 10.000 thans wordt bepaaid op € 75. 

• In dit wetsvoorstel wordt de terugbetaaltermijn verlengd en dalen de maandlasten aanzienlijk. 
Daarnaast worden de renteschommelingen kleiner doordat van een 12 maandsgemiddelde 
wordt uitgegaan ipv van een peildatum in een bepaalde maand. 

• Beide elementen hebben geleid tot de uitspraak in de MvT dat het percentage waartegen 
leningen worden meegewogen waarschijnlijk nog verder omlaag kunnen. 

• Dit maakt onderdeel van de gesprekken die nu lopen met de Nederlandse Vereninging van 
Banken, de Autoriteit Financiele Markten en vertegenwoordigers van de ministeries van FIN en 
BZK. Die worden binnenkort afgerond. Ik kan daar in dit verband nog niet op vooruit lopen. 

Maximaal lenen voor het kopen van een huis 
• De studieschuld is een lening tegen zeer gunstige voorwaarden en het is mogelijk dat 

studenten wat van hun lening opzij zetten om daarmee later een eigen woning te financieren. 
• De voor een eigen woning ingezette studieschuld wordt niet betrokken in de hypotheek en er 

bestaat voor dat deel dus Been hypotheekrenteaftrek. Het verschil in de nettokosten van een 
hypotheeklening en een studielening zijn daardoor niet zo groot. 

• Rekenvoorbeeld: 
studieschuld van 30.000 wordt ingebracht, DUO-rente is 2,5%, hypotheekrente is 4%. 
Hypotheekrente kan worden afgetrokken tegen 42% inkomstenbelasting. 

• Ook nu al is het mogelijk om te lenen en die lening te sparen en niet aan te wenden voor 
levensonderhoud tijdens de studie. Dat verandert niet door het studievoorschot. Sterker nog, 
de basisbeurs valt weg en de financieringsopgave wordt dus groter (om het maximale bedrag 
van DUO opzij te kunnen zetten kost dat de student nu €713,- (maximale leenmogelijkheid 
minus basisbeurs) en straks dus het voile pond van €992,05). Dat geleend wordt voor de 
studie in plaats van voor consumptieve uitgaven dan wel 'constructies' lijkt dus eerder zekerder 
dan onzekerder te worden. 

• Dat de terugbetaaltermijn wordt verlengd naar 35 jaar, betekent weliswaar dat de maandlasten 
dalen, maar er wordt ook meer rente betaald, wat de prikkel op vervroegd aflossen in stand 
houdt en het uitgangspunt blijft dat je het geleende geld moet terugbetalen. 

Gemiddelde studieschuld 

De gemiddelde studieschuld van de studenten die lenen bedraagt 15.000.1/3e van de 
studenten leent nu niet. 
Als gevolg van het wegvallen van de basisbeurs, krijgen thuiswonende studenten 4.800 
minder en uitwonende studenten 13.400. Dat is gemiddeld 9.000. 



Maar lenen is niet de enige manier om dit op to vangen. Studenten kunnen ook meer gaan 
bijverdienen (de bijverdiengrens wordt ook afgeschaft), spaargeld aanwenden, hun 
uitgavenpatroon kritisch bezien, lenen voor de studie ipv voor consumptieve uitgaven of 
een hogere bijdrage van hun ouders vragen. 
Daarom is de aanname dat die het CPB doet dat de studieschuld gemiddeld niet met 9.000 
maar met 6.000 stijgt. 15.000 5'2 6.000 maakt 21.000. 
Dit is behoedzaam, want juist bij mensen die nu meer dan gemiddeld lenen, is het 
mogelijk dat zij meer gaan lenen voor de studie ipv voor andere zaken. 
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Daarom het sociaal leenstelsel 

Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek behoren in 2025 tot de absolute wereldtop. Het 
stelsel kenmerkt zich door zijn gedifferentieerde structuur, ambitieuze onderwijsaanbod en 
uitdagende studiecultuur. Nederlandse kennisinstellingen vormen regionaal de hotspots van 
onderzoek en bedrijvigheid, en genieten internationaal bekendheid om hun hoge kwaliteit en hun 
innovatieve en gedurfde onderwijsconcepten. Met slimme en flexibele werkvormen, zoals the 
flipped classroom, moocs en blended learning, is elke student in staat om te studeren op maat. 
Niet langer gebonden aan een instelling, kan hij a la carte zijn eigen onderwijsaanbod 
samenstellen, naar gelang zijn individuele onderwijs- en ontwikkelbehoefte. Zodat iedereen kan 
excelleren op zijn eigen niveau. 

Op de arbeidsmarkt onderscheiden Nederlandse studenten zich wereldwijd door hun sterke 
ondernemerschap, hun brede academische vorming, probleemoplossend vermogen en creatieve, 
maar kritische bilk. Ze worden opgeleid tot werknemers die het verschil kunnen maken, en nooit 
ophouden zichzeif te ontwikkelen. Want onderwijs is meer dan een voorbereiding op de 
arbeidsmarkt. Het is een bron van toerusting, een investering in menselijk kapitaal. Investeringen 
in onderwijs en studiesucces zijn investeringen in duurzame en hoge arbeidsparticipatie, in een 
grotere productiviteit, in mensen die wendbaar zijn en weerbaar en de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet zien, omdat zij te midden van die tumultueuze en constant veranderende samenieving, 
altijd zeker zijn van hun eigen kennis en vaardigheden. 

De basis hiervoor wordt al gelegd in het primair onderwijs, waar alle leerlingen gelijke kansen 
krijgen op ontplooiing, zodat een slechte uitgangspositie niet doorwerkt in ongunstige 
levenskansen later. Het onderwijs heeft immers ook een sterk emanciperende functie. Dat betekent 
overigens niet dat in ons stelsel elke leerling hetzeifde niveau bereikt, maar wel dat elke leerling 
gaat voor het hoogst haalbare. Dat doen we door maximaal rekening te houden met de 
persoonlijke omstandigheden en competenties van al die individuen die onze samenieving rijk is. 
Dat betekent dat we extra aandacht hebben voor die jongeren voor wie de weg naar het hoger 
onderwijs niet zo vanzelfsprekend is, omdat zij dat van huis uit niet hebben meegekregen, of 
omdat zij net wat anders in elkaar zitten dan hun leeftijdsgenoten, en moeilijker aansluiting 
vinden. Het betekent extra aandacht voor de kwetsbare overgangsfasen in het leven, zoals die 
tussen voortgezet , beroeps- en hoger onderwijs, of tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met 
intensieve begeieiding en Ioopbaan- en studiekeuzehuip, bereiden we onze leerlingen voor op deze 
zo bepalende stappen in hun leven. En het betekent een stelsel van studiefinanciering dat zo is 
ingericht dat studiesucces in het hoger onderwijs niet alleen is weggelegd voor the happy few, 
maar voor iedereen die over de juiste capaciteiten beschikt en bereid is om -naar vermogen- in zijn 
eigen opleiding en ontwikkeling te investeren. 

Zo investeren we dwars door de onderwijsloopbaan heen, gericht in het succes van de student en 
daarmee in het succes van ons hoger onderwijs. Dat investeren doen we samen, met de ouders, 
en de studenten zeif. Want een overheid die zich hardmaakt voor het beste onderwijs, en daarin 
duurzaam investeert, mag dat ook van zijn studenten vragen. Studeren is immers een investering 
die niet alleen maatschappeiijk profijt opievert, maar ook individueel. 

1. Modernisering van een ondoelmatig stelsel 

Het huidige Nederlandse studiefinancieringsstelsel stamt nog uit de jaren tachtig en kent een grote 
focus op generieke inkomensondersteuning aan studenten in het hoger onderwijs. Van de € 7 
miljard wordt € 4 miljard hiervoor ingezet, waarbinnen € 1,3 miljard op gaat aan de basisbeurs. De 
overige €3 miljard is bestemd voor kosten die de overheid maakt voor het sociale karakter van de 
leenmogelijkheid (ook € 1,3 miljard), de aanvullende beurs (€ 0,6 miljard) en de ov- 
studentenkaart (€ 0, 8 miljard). 

De introductie van de basisbeurs zorgde voor een vlucht naar voren in het hoger onderwijs: het 
aantal deelnemers verdubbelde bijna tussen 1985 en 1986, van 161425 naar 296807 
ingeschrevenen. Het aantal eerstejaars verdrievoudigde zeifs, van 28197 naar 84670. Sindsdien is 



het aantal deelnemers in het hoger onderwijs gestaag gegroeid, om de laatste jaren te stabiliseren. 
Versoberingen van de beurs hebben op deze stijgende lijn geen invloed gehad. De basisbeurs heeft 
het hoger onderwijs daarmee op de kaart gezet voor de brede massa in Nederland. Studeren is niet 
meer voor de elite alleen. 

Maar in het huidige tijdsgewricht zijn dergelijke maatregelen niet meer nodig om de 
toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen. Dat blijkt onder andere uit internationaal 
vergelijkend onderzoek (cbs-verwijzing). Geen enkel ander land besteedt relatief zoveel geld aan 
inkomensondersteuning als Nederland, en nergens gaat dat ten koste van de toegankelijkheid van 
het onderwijs. Het stimuleren van het aantal deelnemers aan het hoger onderwijs, zoals nodig was 
in de jaren tachtig, maakt plaats voor het op peil houden van het huidige aantal. Dat vraagt om 
een ander instrumentarium. De basisbeurs is daarmee ondoelmatig geworden, en leidt in zijn 
huidige vorm tot ongewilde en oneerlijke herverdelingseffecten; ze komt terecht bij die mensen die 
toch al tot de hogere inkomensgroep behoren of gaan behoren, en het geld dus helemaal niet 
nodig hebben. Nederlandse onderzoeken bevestigen dit beeld: aankomende studenten geven alien 
aan ook zonder basisbeurs te zullen gaan studeren. Modernisering van het stelsel is kortom hoog 
nodig om onze schaarse publieke middelen in te kunnen zetten op een wijze die eerlijker, 
effectiever en doelmatiger is. 

[inzet: details sociaal leenstelsel, wanneer meer uitgewerkt: leenmogelijkheid, terugbetaaltermijn, 
terugbetaalvoorwaarden, aanvullende beurs, etc.] 

2. Om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs [investeringsagenda] 

De Commissie Veerman zei het al: het Nederlandse onderwijs moet veel beter, en het moet snel 
beter: de uitval is te hoog, het ambitieniveau te laag, en het systeem is niet flexibel genoeg om de 
gevarieerde vraag van studenten en arbeidsmarkt op te vangen. Om de kwaliteit van het hoger 
onderwijs en het onderzoek over de voile breedte te verhogen, adviseert de commissie daarom een 
drievoudige differentiatieslag: in de structuur van het stelsel, in de profielen van instellingen en in 
het onderwijsaanbod. Met deze opdracht zijn we de afgelopen tijd hard aan de slag gegaan. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. En de wereld heeft sinds het rapport van de commissie Veerman niet 
stil gestaan. Willen we ons blijvend kunnen meten met de internationale top, dan moeten we 
duurzaam investeren in ons hoger onderwijs en oog hebben voor de nieuwe ontwikkelingen die het 
onderwijs raken. Omvorming van de basisbeurs tot een sociale lening biedt ons die kans. 

Om te investeren bijvoorbeeld in intensief, kleinschalig en responsief onderwijs, en een ambitieuze 
studiecultuur waarin voor halfslachtig studeren geen ruimte is. In aandacht voor brede 
academische vorming dwars door het curriculum been, met vakken als geschiedenis, 
ondernemerschap, logica en filosofie. Want zijn kennis en manier van denken, moeten altijd breder 
zijn dan het vak waarvoor een student wordt opgeleid. Niet alleen omdat geen vak een leven lang 
meegaat, en kennis sneller veroudert dan ooit, maar ook omdat die verbreding studenten de 
mogelijkheid biedt hun yak te ontstijgen, en dit in relatie te zien met de ruimere maatschappelijke 
context. 

Om te investeren in de kwaliteit van de docenten, bij wie het onderwijs staat of valt. Met name op 
de hogescholen zijn ze hard nodig: docenten die niet alleen vakinhoudelijk goed toegerust zijn, 
maar ook het Nederlands en het Engels uitstekend beheersen en hun weg kunnen vinden in een 
digitale leeromgeving. Docenten die hoog gekwalificeerd zijn, en bij voorkeur over een master- of 
doctorsgraad beschikken. Met name dat laatste is een punt van zorg, internationaal valt Nederland 
daarin nu al uit de toon. Hogescholen zouden meer lectoren moeten inzetten, niet alleen in het 
master-, maar ook in het bacheloronderwijs. 

Of om te investeren in studeren op maat en in een hoogwaardige digitale infrastructuur. Zodat 
studenten in staat zijn niet alleen hun eigen onderwijsaanbod samen te stellen naar gelang de 
capaciteiten en ontwikkelbehoeften, maar ook hun eigen leeromgeving mede kunnen vormgeven. 



Zodat instellingen volop kunnen profiteren van de toepassingen die de nieuwste technologieen 
mogelijk maken, omdat de technologie zelf nooit meer het obstakel is. Zodat docenten 
het juiste gereedschap in handen hebben, om lesstof te differentieren, en toe te snijden op de 
specifieke situatie van al hun studenten, dankzij het digitale aanbod en de innovatieve 
volgsystemen. Zodat onderzoekers zich, - ongehinderd door digitale struikelblokken- , kunnen 
toeleggen op alleen dat onderzoek wat van het hoogste niveau is, in deze door data gedreven tijd. 
Zodat iedereen in Nederland daadwerkelijk plaats- en tijd onafhankelijk onderwijs kan volgen, thuis 
of onderweg, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit en de professionaliteit van zijn 
leeromgeving. 

Het studentenvervoersarrangement draagt eraan bij dat studenten ook daadwerkelijk flexibel 
onderwijs kunnen volgen, omdat reizen voor hen geen obstakel vormt. Dit is des te meer nodig 
wanneer instellingen zich scherper profileren. Dankzij de ov-kaart kost het studenten weinig tot 
niets extra, en dankzij de digitale infrastructuur, is ook de reistijd het probleem niet: ze studeren in 
de trein gewoon verder. De ov-kaart zorgt er bovendien voor dat studenten flexibel zijn in het • 
maken van randvoorwaardelijke keuzes bij het kiezen van een studie, bijvoorbeeld doordat zij ook 
thuis kunnen blijven wonen om de studiekosten te drukken. 

[inzet investeringsagenda: invullen wanneer meer duidelijk is over welke investeringen op welke 
onderdelen] 

3. En in studiesucces voor iedere student 

Een overheid die zich hardmaakt voor de kwaliteit van zijn onderwijsstelsel, en daarin blijft 
investeren, kan en mag dat ook van zijn studenten vragen. Studeren is immers een investering die 
niet alleen maatschappelijk profijt oplevert, maar ook individueel. Een student die investeert in een 
ho-diploma, investeert in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en algemene vorming, in een 
gunstige positie op de arbeidsmarkt met bijbehorend salaris, in een betere gezondheid en een 
hogere kwaliteit van leven in het algemeen. De cijfers onderstrepen dit: een afgestudeerde met 
een ho-diploma verdient 1,5 tot 2 keer zoveel als iemand zonder ho-diploma. 

Die eigen investering draagt bovendien bij aan een juiste opleidingskeuze en daarmee aan het 
studiesucces. Studenten die zelf deels de financiele verantwoordelijkheid dragen voor hun studie, 
blijken namelijk beter na te denken over hun vervolgopleiding en zo meer kans te hebben op 
succes. En dat is hard nodig, want het Nederlandse hoger onderwijs kent een te grote uitval: in 
2011 stopte 38,8% van de hbo-studenten in het eerste jaar, en in het wo 30,3 %. Dat gaat niet 
alleen ten koste van de kwaliteit, maar ook van een doelmatige en effectieve besteding van 
middelen. Dat kan en moet dus beter. Door investeringen in studiekeuze en matching, in 
deskundige begeleiding, en door brede bachelors met een orienterende functie. 

Maar niet voor alle studenten is een eigen bijdrage even makkelijk op te brengen of is de 
investering in het hoger onderwijs even logisch. Voor sommige studenten is de gang naar het 
hoger onderwijs van huis uit helemaal niet vanzelfsprekend; omdat ze net even wat anders in 
elkaar zitten dan hun leeftijdsgenoten; bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd zijn, of een 
taalachterstand hebben, uitblinken in een sport, of een moeilijke thuissituatie kennen. Juist voor 
deze groepen is het zo belangrijk om dat onderwijs te bieden, dat niet alleen begaanbaar is via de 
grote wegen voor de brede massa, maar ook via de afwijkende, individuele weggetjes. Zodat alle 
leerlingen optimaal tot hun recht komen, ook de laatbloeiers en de koplopers, omdat hun 
persoonlijke omstandigheden en competenties altijd de assen vormen waarlangs de leeromgeving 
is opgebouwd. 

3.1. Gelijke kansen vanaf het eerste begin 

Kijken we naar de cijfers, dan blijkt allereerst dat de populatie in het hoger onderwijs de afgelopen 
jaren steeds diverser is geworden. Vanuit alle inkomensgroepen en achtergronden stromen 
jongeren door naar het hoger onderwijs. Vooral het aandeel westerse en niet-westerse allochtone 



eerstejaarsstudenten is toegenomen: was bijvoorbeeld in 1995 nog 6,4% van de 
eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtone afkomst, in 2012 was dat 
14,3%. Het aandeel westerse allochtone eerstejaarsstudenten nam in die tijd toe van 7,7% naar 
12,5%. Ter vergelijking: in de gehele Nederlandse populatie 15 tot 20-jarigen in 2012, was 16% 
van de jongeren van niet-westerse allochtone afkomst, en 6,8% van westerse allochtone afkomst. 
Dit betekent dat het hoger onderwijs voor wat betreft het aandeel niet-westerse allochtone 
eerstejaars ongeveer een afspiegeling vormt van de samenleving, en dat westerse allochtone 
jongeren oververtegenwoordigd zijn. 

Kijken we naar de vertegenwoordiging in het hoger onderwijs van jongeren uit de verschillende 
inkomensgroepen, dan zien we nog wel een scheve verdeling. Waar uit de laagste inkomensgroep 
op 22-jarige leeftijd zo'n 30% ingeschreven staat of heeft gestaan bij het hoger onderwijs, is dat 
voor de hoogste inkomensgroep ruim 70%. Corrigeer je die cijfers voor het hebben van het juiste 
toegangsdiploma, dan zijn de verschillen veel kleiner; ze ontstaan grotendeels dus al voor het 
behalen van het toegangsdiploma voor het hoger onderwijs. Dit is onder andere terug te zien in de 
cito-scores en in de deelname aan de verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs. 
Inspanningen om de deelname van deze groep aan het hoger onderwijs te vergroten, moeten 
daarom zo vroeg mogelijk starten, al voor de start in het primair onderwijs, bij de voor- en 
vroegschoolse educatie. 

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE), en met succes. In 2011 was de deelname aan VVE onder kinderen met het risico op een 
taalachterstand 80 tot 85 %. Om dit bereik verder te verhogen, en om de kwaliteit van de 
aangeboden programma's te verhogen, investeren we extra, met name in het verhogen van de 
kwaliteit en het taalniveau van pedagogisch medewerkers. Ook is de Inspectie van het Onderwijs 
bezig met een versterking van het toezicht op de kwaliteit van VVE. Sinds 2011 ontvangen de 
gemeenten bovendien jaarlijks €260 miljoen voor VVE, schakelklassen en zomerscholen via een 
specifieke uitkering- en vanaf 2013 ontvangt de G37 nog eens € 95 miljoen extra hiervoor. 

In het primair onderwijs zijn we de strijd om de gelijke kansen voor de latere inkomensgroepen 
vooral aangegaan met behulp van financiele regelingen. Scholen krijgen via de gewichtenregeling 
(afhankelijk van het aantal leerlingen op de school met laagopgeleid ouders) en de 
impulsgebiedenregeling (afhankelijk van de wijk waaruit leerlingen afkomstig zijn) extra middelen 
in hun lumpsum om onderwijsachterstanden te bestrijden. In deze regelingen gaat circa € 380 
miljoen om. In het voortgezet onderwijs lopen deze regelingen door, onder andere in de vorm van 
het Leerplusarrangement. Hier gaat (samen met de regeling nieuwkomers en de regeling eerste 
opvang vreemdelingen) € 82 miljoen euro in om. In het herfstakkoord is daarnaast structureel €25 
miljoen uitgetrokken voor extra onderwijstijd in het primair en voortgezet onderwijs (waaronder 
schakelklassen en zomerscholen). Schakelklassen en zomerscholen bieden leerlingen die extra 
ondersteuning en tijd die nodig is om hen net een niveau hoger in te kunnen laten stromen dan 
anders het geval was geweest. Zo zorgen dit soort initiatieven ervoor dat leerlingen op de juiste 
plek terechtkomen en er geen talent verloren gaat. 

Het is in dit verband nog belangrijk om kort stil te staan bij het Nederlandse onderwijssysteem, 
waarin kinderen al op relatief jonge leeftijd verschillende onderwijsniveaus instromen (vroege 
selectie). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vroege selectie relatief ongunstig is voor 
leerlingen met een vmbo-tl-advies: latere selectie vergroot hun kans op succesvolle deelname aan 
het hoger onderwijs. Latere selectie heeft echter ook een keerzijde: leerlingen met een vwo-advies 
presteren juist minder. De Onderwijsraad concludeerde dan ook dat er te weinig wetenschappelijke 
steun is voor een stelselwijziging in Nederland gericht op een latere selectie. Beter is het om de 
negatieve effecten van vroege selectie op een andere manier te bestrijden, zoals met 
schakelklassen, gemengde brugklassen en betere stapelmogelijkheden. Dat laatste, het stapelen 
van opleidingen, bijvoorbeeld van vmbo via havo naar hbo, wint de laatste jaren weer aan 
populariteit. Een onderwijsstelsel dat flexibel is daarin, vergroot uiteindelijk de toegankelijkheid 
van over de hele linie, maar vooral voor kinderen die al starten met een achterstand. 

3.2. Studiesucces voor hoog en laag 



Extra inspanningen zijn ook nodig op die kwetsbare overgangsfasen in het leven, zoals die tussen 
voortgezet , beroeps- en hoger onderwijs. Zodat alle jongeren gelijke kansen hebben om met 
succes te kunnen doorstromen van het ene onderwijsniveau naar het andere. In ons huidige stelsel 
is er op dat punt nog een wereld te winnen. De mogelijkheden voor doorstroom zijn er in theorie 
wel: jongeren met een mbo-4 —diploma bijvoorbeeld, hebben formeel de juiste papieren om aan 
een hbo-opleiding te beginnen. Veel jongeren nemen deze route ook: gemiddeld de helft van de 
leerlingen stroomt na het mbo 4 direct door naar het hbo en ongeveer 20 procent stroomt op een 
later tijdstip door. Uiteindelijk stroomt tweederde van hen door naar het hbo. 

In de praktijk echter blijkt deze groep toch niet goed te zijn toegerust om deze opleiding ook 
daadwerkelijk of te ronden. Een relatief groot aantal van de mbo-studenten die doorstroomt naar 
het hbo, valt direct in het eerste jaar uit. In totaal is de uitval in het hbo onder de groep mbo-ers 
ongeveer tien procent hoger dan de uitval onder de groep havisten (gemiddeld is het 
uitvalpercentage 16%, onder mbo-ers is dit 21% en onder havisten is dit 11%). Jongeren uit 
hogere inkomensgroepen zijn dus niet alleen beter vertegenwoordigd in het hoger onderwijs, ze 
zijn ook nog eens succesvoller dan de jongeren uit de lagere inkomensgroepen. Dat kan en moet 
anders. Willen we structureel verbetering aanbrengen in het studiesucces van de lagere 
inkomensgroepen in het hbo, dan zijn extra inspanningen en investeringen onontbeerlijk. 

Het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs, kan op verschillende manieren verbeterd 
worden. Een cruciale rol daarbij spelen de hoger onderwijsinstellingen. Zij zijn immers 
verantwoordelijk voor het studiesucces van hun studenten. Ook is duidelijk dat de hoger 
onderwijsinstellingen niet in hun eentje de kloof tussen de hoge en lage inkomens in het hoger 
onderwijs kunnen dichten. Ze zouden daarbij intensief moeten samenwerken met vo-scholen en 
ROC's in hun regio. Maar er bestaat geen blauwdruk voor een verbetering van de doorstroom; elke 
instelling opereert in een andere context, met een eigen profiel en een eigen studentenpopulatie. 
Twee strategieen die werken, zo werd recent ook nog eens onderstreept door de Onderwijsraad ni 
zijn briefadvies over overgangen in het onderwijs, zijn verbetering van de Ioopbaan orientatie en —
begeleiding en verbetering van de toerusting van leerlingen. Verbetering van de loopbaanorientatie 
vraagt met name om investeringen in studiekeuzeactiviteiten en in duurzame regionale 
samenwerkingsverbanden tussen vo, mbo en ho (regionale lob-teams). Verbetering van de 
toerusting van leerlingen vraagt om investeringen in schakelklassen, summercourses en pre-
university colleges, zodat mbo-ers die willen doorstromen naar het hbo, beter voorbereid zijn op 
deze stap: ze hebben al kennis kunnen maken met de nieuwe werkvormen en een eerste netwerk 
kunnen bouwen. Ook intensievere begeleiding aan eerstejaarsstudenten past in deze strategie, 
bijvoorbeeld door de inzet van meer mentoruren, of met de hulp van peer coaches en tutoren. 

Ook van internationale initiatieven kunnen we veel leren. Inspirerende voorbeelden van 
beleidsmaatregelen om de toegang tot het hoger onderwijs voor de laagste inkomensgroepen te 
vergroten, vinden we onder andere in het Verenigd Koninkrijk met de 'access agreements', en in de 
Verenigde Staten met het TRIO-program. De do's en don'ts van dergelijke initiatieven, kunnen ons 
helpen bij het opstellen van ons eigen plan van aanpak voor het dichten van de kloof. Die zou zich 
in ieder geval vooral moeten richten op de groep studenten die doorstromen van mbo naar hbo, en 
we zouden daarbij de volgende uitgangspunten moeten hanteren. Eventuele maatregelen moeten 
allereerst via de instellingen lopen, en ruimte laten aan hun eigen inhoudelijke invulling van 
bepaalde plannen, zodat deze toegespitst kunnen worden op de eigen context en doelgroep. De 
plannen moeten de kwaliteitscultuur bij instellingen stimuleren, en studenten zouden erbij 
betrokken moeten worden, bijvoorbeeld via instemming of inspraak. Bovendien is goede 
verantwoording door de instellingen belangrijk, al hoeft dit niet noodzakelijk via afrekenbare 
kwantitatieve prestatieafspraken. Administratieve lasten tot slot moeten zo laag mogelijk zijn. 

Een goede manier om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen, is door een deel van de 
opbrengsten van het sociaal leenstelsel onder te brengen in een zogenoemd landelijk 'fonds', 
waarbij het dichten van de kloof tussen de lage en hoge inkomensgroepen in het hoger onderwijs 
het doel is (closing the gap). Instellingen kunnen met behulp van deze middelen de 
toegankelijkheid van en de kans op succes in het hoger onderwijs borgen en verbeteren voor 
iedereen die hier op grond van talent en ambitie voor in aanmerking komt, op een manier die bij 



de instelling zelf en haar studentenpopulatie. De vormgeving van een dergelijk 'fonds' kent 
natuurlijk veel uitwerkingsvragen. De vormgeving is daarom nog onderwerp van discussie 

3.3. Zonder financiele drempels 

Tot slot is er ook in het stelsel van studiefinanciering nog werk aan de winkel, wanneer we het 
sociaal leenstelsel invoeren. Nu al zijn de studenten uit hogere inkomens in het hoger onderwijs 
oververtegenwoordigd, en uit van het SCP blijkt dat sommige mbo'ers uit de lagere inkomens, die 
doorstroming naar het hbo wel overwegen, het extra diploma te duur vinden als de basisbeurs 
verdwijnt. Zij hebben immers al een goede arbeidsmarktkwalificatie op zak, en kunnen zo aan de 
slag als goedgeschoolde vakmensen. Daarnaast blijkt er meer risicoaversie te bestaan onder 
groepen met een lage sociaaleconomische status (ses) dan onder de hogere ses. Ook dat kan ertoe 
leiden dat deze jongeren minder bereid zijn te investeren in een opleiding, en minder snel gebruik 
zullen maken van de leenvoorzieningen. Ook nu al lenen deze jongeren minder. Dat blijkt onder 
andere uit het feit dat zij een lagere schuld hebben, meer zelf betalen en zuiniger omgaan met geld 
dan hun leeftijdsgenoten uit de hogere inkomensgroepen. Cijfers binnen de studiefinanciering 
bevestigen dit beeld: van de jongeren met aanvullende beurs heeft 72 % een schuld van 
gemiddeld € 13.100; van de jongeren zonder aanvullende beurs heeft 59 % een schuld van 
gemiddeld € 15.600. 

Willen we optimaal rekening houden met deze studenten, en hun aandeel in het hoger onderwijs 
verhogen, dan zijn investeringen in de studiefinanciering voor deze groep gerechtvaardigd. Dat kan 
door een verhoging van de aanvullende beurs. Vergelijken we de cijfers van de studenten met een 
aanvullende beurs naar type onderwijs, dan blijkt dat er in de lagere onderwijssoorten relatief 
meer jongeren gebruik maken van de aanvullende beurs dan in de hogere onderwijssoorten. 
Ophoging van de aanvullende beurs voor ho-studenten is daarom met name voordelig voor die 
studenten, die vanuit het mbo doorstromen naar het ho en zo een gericht instrument om in te 
zetten voor een grotere deelname aan het hoger onderwijs van deze groep. Verhoging van de 
aanvullende beurs met €100 kan precies dat duwtje in de rug zijn voor die mbo'ers die wel willen 
doorstromen naar het hbo, maar twijfelen aan het hoge bedrag dat zij daarvoor moeten 
investeren. 
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Thema 	 Koopkracht lage inkomens  
Omschrijving van de maatregel 
• Het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten in zowel het mbo als het hoger 

onderwijs, respectievelijk per 1-8-2023 en 1-9-2023. Om te zorgen dat deze studenten ook 
daadwerkelijk meer geld tot hun beschikking krijgen wordt ook het normbedrag verhoogd.1  

• Deze verhoging moet wettelijk worden geregeld en kan worden meegenomen in het 
Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs ho. 

• Alternatief is om enkel het normbedrag te verhogen - studenten kunnen dan meer lenen, 
maar krijgen geen hogere prestatiebeurs. 

Achtergrond/rationale 
• Studenten hebben te maken met stijgende prijzen. Dit geldt met name voor uitwonende 

studenten, omdat zij zeif energiekosten betalen. Bij thuiswonende studenten wordt deze 
stijging grotendeels opgevangen door de ouders. Het huishouden kan bij thuiswonende 
studenten dan worden ondersteund via algemene koopkrachtmaatregelen. 

• Het inkomen van de uitwonende studenten bestaat grofweg uit Brie componenten - inkomen 
uit werk, een bijdrage van de ouders en een bijdrage van de overheid. 

• Het inkomen uit werk is over het algemeen tegen het geldend minimum (jeugd)loon 
en gaat am een beperkt aantal uren (gemiddeld 12). 

o De bijdrage van de ouders wordt niet automatisch verhoogd (en ouders zien zich 
oak geconfronteerd met hogere kosten), omdat hier geen contract of regelgeving 
aan ten grondslag ligt. Voor studenten waarvan de ouders een laag inkomen hebben 
en dus vaak geen bijdrage kunnen leveren, bestaat de aanvullende beurs. Deze 
wordt wel geIndexeerd. 

O De geldelijke bijdrage van de overheid bestaat uit een aanvullende beurs en (nu 
voor mba, straks ook voor ho) een basisbeurs. De aanvullende beurs en basisbeurs 
in het mba wordt per '23 geindexeerd, de basisbeurs in het ho pas per '24. 

• De stijgende kosten van uitwonende studenten warden dus, zeffs na indexatie van de 
overheidsbijdrage, slechts beperkt gecompenseerd door een stijgend inkomen. Derhalve kan 
het wenselijk zijn om ook koopkrachtmaatregelen te nemen die impact hebben op deze 
groep studenten. 

• Wanneer wordt besfoten tot het nemen van (aanvullende) koopkrachtmaatregelen voor 
uitwonende studenten, is een verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten het 
meest doelmatig. Op die manier worden de meeste studenten die te maken krijgen met de 
koopkrachtmaatregelen geholpen. Bij de aanvullende beurs wordt immers gekeken naar het 
inkomen van de ouders en niet naar het inkomen van de student. Het inkomen van de 
meeste studenten is laag, ongeacht het inkomen van hun ouders en of dat hen 
recht doet hebben op een aanvullende beurs. Een verhoging van de aanvullende beurs 
komt niet terecht bij veel uitwonende studenten die valgens voorgaande analyse wel last 
hebben van stijgende (energie)prijzen. Bovendien wordt bij de basisbeurs een onderscheid 
gemaakt tussen thuis- en uitwonende studenten. 

• Algemene maatregelen komen in verschiffende mate bij studenten terecht2: 
o Verhoging WML (+) - studenten verdienen vaak het minimumloon en zijn daarmee 

gebaat bij een verhoging daarvan. Wel werken zij gemiddeld (maar) 12 uur per 
week, waardoor een verhoging voor hen een beperkter effect zal hebben dan voor 
voftijds werkenden. 
Verhoging zorgtoeslag (++) - bijna 80% van de ho-studenten en 66% van de mbo-
studenten boven de 18 ontvangt zorgtoeslag. Een verhoging hiervan zal dus zeker 
een effect hebben op de inkomenspositie van studenten. 

o Maatregelen huurtoeslag (-) - slechts 15% van de ha-studenten en 5% van de 
mbo-studenten ontvangt huurtoeslag. Zij komen over het algemeen niet in 
aanmerking omdat zij (1) niet aan de leeftijdsgrens valdoen en (2) omdat zij in 

1 Het normbedrag betreft het maximale bedrag dat de student kan ontvangen aan studiefinanciering. Als aiteen de basisbeurs 
zou worden verhoogd, maar het normbedrag niet, dan zou dit alleen een verschuiving betekenen van een deel van de lening 
naar de basisbeurs. Op deze manier zou de student geen hoger bedrag aan studiefinanciering ontvangen. 
2  (-) is in dit geval geen negatief effect, maar een minder groot effect. 



2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Pakket energiebelasting 	600 	0 	670 	0 	700 	0 	720 	0 

Energietoestag 	0 0 1300 0 0 0 0 0 

Verhoging WML 7,5% 	 400 	568 	858 	31 

Verhoging zorgtoestag 	 PM 	PM 	PM 	PM 

Arbeidskorting 	 0 	0 	380 	430 

Verhoging basisbeurs uitwonend 	* 	0 	0 	0 

Totaal 	 600 PM 1970 PM 700 PM 720 PM 

Uitwonende 
studenten 1311sta nd WML Modaal 

onzelfstandige woonruimte woven. Een wtjziging van de huurtoesiag heeft dus maar 
een zeer beperkt effect. 
Fiscale maatregelen (-) - Studenten werken gemiddeld 12 uur per week en hebben 
daardoor een zeer iaag inkomen, waardoor zij vaak geen belasting betalen. 
Ongeveer 50% van de ho-studenten en 30% van de mbo-studenten doet 
belastingaangifte. Doordat studenten vaak geen fiscale partner hebben, zullen zij 
weinig baat hebben bij een verhoging van heffingskortingen. 
Opties energiebelasting/btw (+) Uitwonende studenten betalen de energielasten 
van hun waning ofwel direct of via een naheffing aan de verhuurder. Een verlaging 
van die kosten heeft dus een effect op studenten.3  

Effecten 
Inkomenseffect 	Doordat alle huishoudens met een inkomen onder de 63% van het 

sociaal minimum niet warden meegenomen in de analyse voor de 
koopkrachtplaatjes, warden de meeste studenten daar dus niet in 
meegenomen. Het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende 
studenten zal een positief inkomenseffect hebben op uitwonende 
studenten. Het zal geen effect hebben op thuiswonende studenten. 

Stresstest 	Studenten zijn niet of nauwelijks meegenomen in de analyse van het 
CPB. Studentenhuishoudens met betalingsproblemen zijn dus nog niet 
meegenomen in de 650.000 huishoudens met betalingsproblemen in het 
donkere scenario. 

Microvoorbeelden 

Budgettair 

• Met bovenstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
verschillende maatregelen doorwerken voor studenten. Daaruit 
blijkt dat maatregelen random de energiebelasting en de 
zorgtoeslag ook een positief effect hebben op studenten. 

• Een maatregel voor studenten zal effect hebben vanaf studiejaar 
23-24 en daardoor in kaienderjaar 2023 nog een beperkt effect 
hebben. Vanaf 2024 zal het effect volledig zijn. 

• Uiteindelijk zal bezien moeten worden welke maatregelen 
gekozen warden en of het dan wenselijk is om nog een 
aanvullende maatregel voor studenten te nemen. 

• * - de hoogte van de verhoging van de basisbeurs is daarom ook 
afhankelijk van de andere maatregelen die warden genomen. 

• Voorbeeld als gekozen wordt om het minimumloon met 7,5% 
te verhogen en de zorgtoeslag met € PM te verhogen, dan !evert 
dat studenten € PM op jaarbasis op. Om op hetzelfde niveau te 
komen als iemand op WML-niveau, dan zou op jaarbasis € 458 
nodig zijn. Wat leidt tot een verhoging van de basisbeurs met 
ongeveer € 38 per maand. Om op het niveau van de bijstand te 
komen zou dat een verhoging van C 14 zijn.. 

Het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten heeft 
structurele budgettaire consequenties. Hierbil kan de stelreoel warden  
aanoehouden dat elke verhoging van de uitwonende basisbeurs met € 10  
ongeveer € 30 miljoen structureel kost.  

3 Me percentage volgen uit de NIBUD studentenonderzoeken 



Het verhogen van de lening - en dus niet de prestat beurs - is in 
principe budgetneutraal, omdat studenten dit terug moeten betalen. 
Daarbij geldt wel dat studenten naar draagkracht terugbetalen en een 
deel zal warden kwijtgescholden. 

Marginate druk 
Complexiteit 
fiscaai systeem/ 
doenvermogen 
Uitvoerings-
aspecten 

Geen - studiefinanciering is u tges °ten van de inkomstenbelasting 
Geen effect 

Geen effect 
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Onderwerp: Studiefinanciering 

Korte toelichting/algemene schets 

In bijna alle verkiezingsprogramma's wordt gesproken over het aanpassen van het 
studiefinancieringsstelsel. Behalve de VVD wil iedereen (kleine of grote) aanpassingen doen in het 
stelsel. Deze zijn gebundeld in vier opties die in dit fiche zijn opgenomen. 

Inhoud fiche 

1. Herinvoeren basisbeurs 
2. Uitbreiden aanvullende beurs 
3. Invoeren inkomensafhankelijke beurs 
4. Compensatie voor leenstelselstudenten 



Studiefinanciering - Herinvoeren basisbeurs 
Maatregel 
Herinvoeren van de oude basisbeurs voor alle studenten. Hierbij is uitgegaan van een onderscheid 
naar uit- en thuiswonend, met als hoogte respectievelijk €300,69 en €108,00 per maand. 
Daarnaast is uitgegaan van de huidige terugbetaalvoorwaarden en wordt de basisbeurs toegekend 
voor de nominate duur van de opleiding mits een diploma binnen de diplomatermijn wordt 
behaald. 

SP, PvdA, PvdD, PVV, FvD, DENK en 50plus, willen terug naar de basisbeurs. D66, GL, CDA, SGP 
en CU stellen in hun verkiezingsprogramma een basisbeurs met inkomensgrens voor. Aileen de 
VVD houdt vast aan het huidige stelsel voor studiefinanciering. 

2022 	2023 	2024 	2025 	Struc 
Maatregel 1 - herinvoeren 	 70 	1000 
basisbeurs jexclusief 
uitvoeringskosten1  

Bedragen x min 

NB: Deze maatregel is te combineren met het uitbreiden van de aanvullende beurs (in dit voorstel 
is de aanvullende beurs niet gewijzigd t.o.v. de huidige vorm) en de compensatie voor 
leenstelselstudenten. 

Voor meer opties wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de beleidsdoorlichting artikel 11 
Studiefinanciering. 
Toelichting 
Algemeen 
Met het herinvoeren van de basisbeurs krijgen alle studenten binnen de nominate looptijd van hun 
studie recht op een vast bedrag per maand. Dit betekent dat ook de studenten die al zijn 
begonnen aan hun studie voor het restant van de nominate looptijd een basisbeurs ontvangen. 
Deze wordt verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs, waardoor de kosten pas in latere jaren 
vallen (bij het omzetten van de prestatiebeurs naar een gift). Dit betekent dat de prestatiebeurs 
wordt omgezet in een gift na het behalen van een diploma binnen 10 jaar. 

Bij het herinvoeren van de basisbeurs kunnen nog verschiliende uitgangspunten warden 
gehanteerd. Dank daarbij aan de hoogte van het bedrag, het wet of geen onderscheid naar uit- en 
thuiswonend en de terugbetaalvoorwaarden. Wanneer daar andere keuzes in gemaakt warden dan 
in het bovenstaande voorbeeld, zullen de bedragen veranderen. 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Uit de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering blijkt dat er niet minder studenten zijn 
begonnen aan een vervolgopleiding in het hoger onderwijs na de invoering van het leenstelsel. De 
verwachting is dan ook niet dat meer studenten zullen deetnemen aan het hoger onderwijs dan nu 
het geval is. Een herinvoering van de basisbeurs is daarmee - gelet op dit doe! - niet doelmatig. 

Het zorgt er wel voor dat studenten met een lagere schuld afstuderen, doordat iedereen gebruik 
kan maken van een basisbeurs in de vorm van een prestatiebeurs. Het herinvoeren van de 
basisbeurs kan daardoor wet als ‘rechtvaardiger' warden ervaren dan het huidige 
studiefinancieringsstelsel. 

Het is echter goed om te vermelden dat de parameters van de terugbetaalvoorwaarden in het 
studievoorschotstelsel verder zijn uitgebreid. Daardoor is het maandbedrag lager en mag iemand 
35 jaar over het terugbetaten van de studieschuld doen. De schuld die nog open staat aan het 
einde van de looptijd van 35 jaar wordt kwijtgescholden. 

Uitvoerbaarheid 
Het herinvoeren van de basisbeurs vraagt om een wijziging van de processen en systemen bij 
DUO waarbij het uitgangspunt is dat hiermee de situatie van voor de invoering van het 
studievoorschot wordt hersteld. De hoogte van het bedrag is daarbij aanpasbaar en er kan een 
onderscheid warden gemaakt naar uit- en thuiswonend. Het kost tijd am deze wijzigingen door te 
voeren waardoor invoering op zijn vroegst mogelijk is in collegejaar 2023-2024 (afhankelijk van 
bestuitvorming). De technische aanpassingen bestaan uit een herintroductie van de basisbeurs 
voor alle studenten en het toepassen van de prestatiebeursregels op dat product. 
Op dit moment wordt in het leenstelsel qeen onderscheid meer gemaakt naar uit- en 



thuiswonende studenten. Deze keuze is destijds gemaakt vanwege de fraudegevoeligheid van dit 
onderscheid en om de uitvoering te vereenvoudigen. Als wordt gekozen voor herinvoering van het 
verschil tussen uit en thuiswonend, moet de informatie-uitwisseling met de BRP uitgebreid 
worden. Daarnaast moet de handhavingscapaciteit bij DUO worden opgeschaald. 

DUO schat de impact van de noodzakelijk werkzaamheden als volgt in: 
• Incidenteel: Dit is een middelzware aanpassing met een doorlooptijd van 6 maanden vanaf 
de start van het ICT-traject. Aanname is dat studenten die nu onder studievoorschot vallen ook 
weer in aanmerking komen voor een basisbeurs en de regels voor de vaststelling van de 
aanvullende beurs niet worden aangepast. Het beslag op ICT-capaciteit wordt geraamd op 5.000 
tot 10.000 uur. De kosten worden inclusief het communicatietraject, aanpassing van alle 
communicatieuitingen, instructies en opleidingen medewerkers op afgerond € 2 min. geschat. 
• Structureel: De structurele kosten worden geschat op € 1 min. tot € 2 min. afhankelijk van 
de intensiteit van de controles (eigen bijdrage student en de uitwonende controle). 

Overige opmerkingen; by. wetstechnische aspecten en overige risico's 
Het herinvoeren van de basisbeurs vraagt om een wetswijziging van de Wet studiefinanciering 
2000. De doorlooptijd van een dergelijk wetsvoorstel is ongeveer 2 jaar. Doordat de basisbeurs 
terugkeert na relatief korte tijd kan overwogen worden om de groep die onder het studievoorschot 
heeft gestudeerd te compenseren (zie bijbehorende maatregel). 

Voorkomen moet worden dat er een 'omgekeerde boeggoif' optreedt - studenten die het starten 
van hun studie een jaar opschuiven om op die manier onder het nieuwe stelsel te komen. Met een 
eventuele compensatie voor de studenten onder het studievoorschot, kan getracht worden om 
studenten er van te weerhouden de studie uit te stellen. Bovendien wordt voorgesteld om een 
nieuw stelsel direct voor alle studenten in te voeren, ook studenten die al bezig zijn aan een 
studie. 

Het herinvoeren van een uitwonende beurs kan mogelijk zal naar verwachting leiden tot een 
grotere vraag naar studentenhuisvesting. Dit effect zal groter zijn wanneer er onderscheid 
gemaakt wordt tussen een thuis- en uitwonende beurs. Hoe veel groter de vraag zal zijn is lastig 
in te schatten, het aanbod van studentenhuisvesting zal daar ook een beperkende factor in zijn. 



Studiefinanciering - uitbreiden aanvullende beurs hoger onderwijs 
Maatregel 
2a: Verruimen van de inkomensgrens, waardoor een grotere doelgroep gebruik kan maken van de 
aanvullende beurs. De inkomensgrens wordt vastgesteld op een gezamenlijk inkomen van 
€80.000. 
2b: Verhogen aanvullende beurs met €100. 
2c: Alle studenten van wie de ouders tot €70.000 verdienen hebben recht op een aanvullende 
beurs van €400. Vanaf een inkomen van C70.000 wordt de beurs afgebouwd. 

In het verkiezingsprogramma van D66 wordt de grens voor een basisbeurs van € 400,- bij een 
inkomensgrens van € 70.000,-. 

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

Struc 
Maatregel 2a - inkomensgrens 	0 

	
20 
	

30 
	

45 
	

200 
naar C80.000 [exciusief 
uitvoeringskosten] 
Maatregel 2b verhogen 	0 

	
15 
	

20 
	

30 
	

135 
aanvullende beurs 0100 
[exclusief uitvoeringskosten] 
Maatregel 2c - beurs van 0400 0 

	
50 
	

70 
	

110 
	

480 
tot inkomen van 070.000 
[exciusief uitvoeringskosten] 

Bedragen x joen 

NB: Deze maatregel kan gecombineerd worden met het herinvoeren van de basisbeurs en de 
compensatie van leenstelstudenten 

De voorgestelde maatregelen zijn niet limitatief. Zoals hieronder vermeld kan door verschillende 
parameters aan te passen de aanvullende beurs worden veranderd. Voor meer opties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6 van de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering. 

Toelichting 
Algemeen 
Het uitbreiden van de aanvullende beurs kan op drie manieren: 

1. Het bedrag wordt verhoogd; 
2. De doelgroep voor de huidige beurs wordt verruimd; 
3. Zowel het bedrag als de doelgroep worden verruimd. 

Al deze keuzes hebben invloed op de uiteindelijke kosten. 

Omdat het een begunstigende maatregel betreft wordt deze maatregel voor alle studenten 
ingevoerd en niet enkel voor nieuwe eerstejaars. 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Uit de beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering blijkt dat met name studenten met ouders 
met een middeninkomen - die in de huidige vormgeving net geen aanvullende beurs krijgen - in 
een financieel lastige situatie kunnen komen, doordat hun ouders mogelijk niet de financiele 
middelen hebben om hen financieel te ondersteunen. Voor deze groep zou het een uitkomst 
kunnen zijn als zij gebruik kunnen maken van de aanvullende beurs. Het is echter niet zo dat deze 
studenten nu minder deelnemen aan het hoger onderwijs. Wel kan de aanvullende beurs de druk 
op de ouders verminderen, doordat hun financiele bijdrage lager is. Vanuit dat oogpunt kan dit 
een doelmatige maatregel zijn. 

Ook kan gesteld worden dat dit doelmatiger is dan het herinvoeren van een basisbeurs, doordat 
de aanvullende middelen terecht komen bij de groepen studenten die er het meeste profijt van 
hebben. 

Er zijn geen signalen uit onderzoeken die aangeven dat de hoogte van de aanvullende beurs op dit 
moment onvoldoende zou zijn. Een verhoging van de aanvullende beurs lijkt daarmee - vanuit dat 
oogpunt - niet doelmatig. 

Uitvoerbaarheid 
De aanvullende beurs bestaat al in het huidige stelsel, waardoor een wijziging minder ingrijpend 
zal ziin dan het invoeren van een volledig nieuwe berekeningssystematiek. Desalniettemin zullen 



de systemen moeten worden aangepast op de nieuwe normen en bedragen. DUO gaat ervan uit 
dat de systeemaanpassingen relatie klein zullen zijn en dat deze maatregel kan worden uitgevoerd 
met het aanpassen van de bestaande systeemvariabelen(vrije voet, bruto kortingsbedrag). 
DUO schat de impact van de noodzakelijke werkzaamheden als volgt in: 

• Incidenteel: Dit is een lichte aanpassing met een doorlooptijd van drie maanden vanaf de 
start van het ICT-traject. Het beslag op de ICT-capaciteit wordt geraamd op 1.000-tot 
5.000 uur. De kosten worden inclusief het communicatietraject, aanpassing van alle 
communicatie-uitingen, instructies en opleidingen medewerkers op afgerond € 1 min. 
geschat. 

• Structureel: De structurele kosten worden geschat op € 0,5 min. Deze bestaan 
voornamelijk uit extra verzoeken verlegging peiljaar, vaststellen buitenlands inkomen, 
extra kosten uitwisseling BRP, verzoeken verlegging peiljaar, beoordelen inkomen ouder 
buiten beschouwing laten (Bij HO en MBO 3 en 4 vraagt nu circa 35% aan. Als dat 100% 
wordt, neemt ook het aantal beoordelingstaken evenredig toe.) 

In verband met het felt dat de WSF 2000 werkt met een kalenderjaarinkomen, is invoering van 
deze maatregel per de start van een kalenderjaar uitvoeringstechnisch eenvoudiger dan invoering 
per studiejaar. Zoals hierboven aangegeven is invoering per studiejaar niet onmogelijk. 

Overige opmerkingen; by. wetstechnische aspecten en overige risico's 
Om de aanvullende beurs te wijzigen is een wetswijziging van de Wet studiefinanciering 2000 
nodig. De doorlooptijd voor een dergelijk wetsvoorstel is ongeveer 2 jaar. Doordat de contouren 
van het leenstelsel blijven staan, is er mogelijk in mindere mate noodzaak om studenten onder 
het huidige steistel te compenseren. 

Voorkomen moet worden dat er een 'omgekeerde boeggoif' optreedt — studenten die het starten 
van hun studie een jaar opschuiven om op die manier onder het nieuwe stelsel te komen. Met een 
eventuele compensatie voor de studenten onder het studievoorschot, kan getracht worden om 
studenten er van te weerhouden de studie uit te stellen. Bovendien wordt voorgesteld om een 
nieuw stelsel direct voor alle studenten in te voeren, ook studenten die al bezig zijn aan een 
studie. 



Studiefinanciering invoeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs 
Maatregel 
In deze maatregel zijn we uitgegaan van de concepten van de oude basisbeurs en de huidige 
aanvuilende beurs, die gecombineerd worden in ddn inkomensafhankelijke beurs. In onderstaande 
uitwerking zijn bedragen gekozen, maar het is ook mogelijk om andere bedragen te kiezen. De 
beurs is C 600 per maand voor studenten wiens ouders gezamenlijk maximaal C40.000 verdienen. 
Vervolgens loopt het bedrag lineair af naar C150 bij een gezamentijk ouderlijk inkomen van 
C75.000 of meer. C150 is het minimumbedrag. Daarbij geldt dat de beurs wordt toegekend voor 
de nominate duur van de studie. Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen uit en 
thuiswonende studenten. In dat geval is voor een thuiswonende student de beurs maximaal €450 
bij inkomens tot C40.000 en loopt de beurs daarna lineair af tot C150 vanaf een inkomen van 
C75.000. Voor een uitwonende student is de beurs maximaal C600 bij inkomens tot C40.000 en 
loopt deze daarna af tot 300 euro vanaf een inkomen van C75.000 of meer. 

GroenLinks wit een basisbeurs van 400 euro voor iedereen die uit een gezin komt waarin niet 
meer dan 100 duizend euro wordt verdiend. ledere 18-jarige krijgt bovendien 10 duizend euro en 
de leengeneratie krijgt 	bedrag als compensatie. D66 pleit ook voor 400 euro basisbeurs, maar 
tegt de inkomensgrens bij 70 duizend euro. Ook het CDA is voorstander van een 
inkomensafhankelijke beurs. 

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

Strtic 
Maatregel 3a — invoeren 	5 

	
120 
	

160 
	

240 
	

1200 
inkomensafhankelijke beurs 
zonder onderscheid uit- en 
thuiswonend [inclusief 
uitvoerinqskosten1 
Maatregel 3b — invoeren 	 130 

	
160 
	

240 
	

1300 
inkomensafhankelijke beurs met 
onderscheid uit- en 
thuiswonend [inclusief 
uitvoeringskosten] 

Bedragen x min 

NB: Deze maatregel kan gecombineerd worden met de compensatie voor leenstelselstudenten 

Toelichting 
Algemeen 
Het is mogelijk om de basisbeurs en de aanvullende beurs te combineren in den 
inkomensafhankelijke beurs. Dit is wet een afwijking van de bestaande uitvoeringspraktijk en 
daarmee een zeer ingrijpende verandering. Deze beurs kent een basisbedrag dat bij leder 
ouderlijk inkomen wordt uitgekeerd. Daarnaast wordt dit bedrag bij lagere inkomens aangevuld, 
zoals de huidige aanvullende beurs ook doet. 

Ook de kosten voor deze variant zijn van veei verschil ende parameters afhankelijk: 
De hoogte van het basisbedrag 
De opbouw van het inkomensafhankelijke dee! met daarin: 

o Het maximale aanvullende bedrag; 
o Het maximale inkomen om een aanvullend bedrag te ontvangen; 
o Het maximale inkomen om het maximale bedrag te ontvangen. 

Een eventueel onderscheid naar thuis- en uitwonend; 
De terugbetaalvoorwaarden. 

Omdat het een begunstigende maatregel betreft wordt deze maatreget voor alte studenten 
ingevoerd en niet enkel voor nieuwe eerstejaars. 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Uit recent onderzoek van het CPB blijkt dat het niet-gebruik van de aanvullende beurs onder 
eerstejaars studenten 24% is. Dat betekent dat 1 op de 4 studenten die wet recht heeft op de 
aanvullende beurs, deze niet aanvraagt. Door de basisbeurs en de aanvutlende beurs te integreren 
wordt bij alle studenten die de beurs aanvragen automatisch het inkomen van de ouders 
gecontroteerd en wordt bij alle studenten een ouderlijke bijdrage vastgesteld. Uit onderzoek blijkt 
dat het niet-gebruik van de basisbeurs zeer klein was, en daarom zal met deze maatregel het 
niet-gebruik van de aanvullende beurs ook dalen. 



Het inkomensafhankelijke deel kan dus gezien worden als een doelmatige uitgave, doordat de 
middelen terecht komen bij de groepen die dit het meeste nodig hebben. Tegelijkertijd blijkt uit de 
beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering niet dat deze groepen nu minder gebruik maken 
van het hoger onderwijs. Het basisdeel dat voor ieder inkomen geldt, is daarmee geen doelmatige 
uitgave. 

Het zorgt er wel voor dat studenten naar verwachting met een lagere schuld afstuderen, doordat 
iedereen gebruik kan maken van een prestatiebeurs. 

Uitvoerbaarheid 
DUO gaat ervan uit dat de huidige basisbeurs en aanvullende beurs zullen verdwijnen en worden 
vervangen door een nieuw product, welke deels inkomensafhankelijk zal zijn. Dit geldt dan vanaf 
het moment van de invoering voor alle studenten in het hoger onderwijs, er is geen sprake van 
enige cohortbepaling. Dit zorgt voor een zeer ingrijpende afwijking van de huidige systemen, 
waardoor in de uitvoeringsprocessen een volledig nieuw stelsel moeten worden ingevoerd. Er mag 
dan geen gebruik worden gemaakt van bestaande processen en van begrippen als basisbeurs en 
aanvullende beurs, gebruik van bestaande systeemonderdelen is niet mogelijk. Dit betekent voor 
DUO dat er een volledig systeemonderdeel moet worden toegevoegd aan het bestaande systeem. 

Het doorvoeren van de hiervoor vereiste aanpassingen vergt veel tijd, waardoor invoering op zijn 
vroegst per studiejaar 2023/2024 mogelijk is, mits aan een aantal voorwaarden kan worden 
voldaan (afhankelijk van besluitvorming). Eerdere invoering is niet mogelijk. De impact van een 
dergelijke maatregel is zeer groot: 
Incidenteel:  

• Dit is een zeer zware aanpassing met een doorlooptijd van meer dan 12 maanden. 
• Het beslag op de ICT-inzet wordt geschat op 30.000 tot 35.000 uur. 
• Omdat er nog veel vragen zijn bij deze variant is een raming niet goed af te geven. De 

kosten worden inclusief het communicatietraject, aanpassing van alle communicatie-
uitingen, instructies en opleidingen medewerkers voorlopig op een bedrag tussen de € 5 
min. en € 7 min. geschat. Een heel groot deel van het SFS landschap wordt geraakt. 

• Om een dergelijke maatregel per studiejaar 2023/2024 in te kunnen voeren, moet wel 
met een aantal zaken rekening worden gehouden: 

o Eind 2021 moeten alle specificaties van de regeling bekend zijn en moet de 
analyse kunnen starten; 

o Indien deze specificaties meerdere uitzonderingsmogelijkheden of andere extra 
opties bevatten, wordt ook de uitvoering en de implementatie ingewikkelder. 
Hierdoor wordt het lastiger om genoemde invoeringsdatum te halen. 

• In verband met het feit dat de WSF 2000 werkt met een kalenderjaarinkomen, is invoering 
van deze maatregel per de start van een kalenderjaar uitvoeringstechnisch eenvoudiger 
dan invoering per studiejaar. Zoals hierboven aangegeven is invoering per studiejaar niet 
onmogelijk. 

Structureel:  
• Naar verwachting zullen de kosten in de eerste jaren ca. € 2 min. per jaar bedragen, 

omdat een nieuw stelsel wordt ingevoerd dat sterk afwijkt van het stelsel dat in 1986 is 
ingevoerd waarmee de merkbekendheid van de bestaande studiefinancieringsproducten 
verdwijnt. 

• Ook hier moet rekening gehouden worden met hogere kosten voor uitwisseling gegevens 
BRP, hogere uitvoeringskosten als gevoig van het omrekenen van buitenlandse inkomens, 
herinvoering van uit- en thuiswonendencontrole (inclusief opschalen 
handhavingscapaciteit), communicatie etc. 

Naar de mening van DUO kan het doel van dit voorstel ook worden bereikt door gebruik te maken 
van de bestaande systematiek, te weten door gebruik te maken van de basisbeurs en de 
aanvullende beurs, in aanvulling met de mogelijkheid om de aanvullende beurs min of meer 
verplicht aan te laten vragen. Als een student deze aanvullende beurs echt niet wil ontvangen, 
dan zal het mogelijk gemaakt worden af te zien van het recht op een aanvullende beurs.  
Overige opmerkingen; by. wetstechnische aspecten en overige risico's 
Voor het invoeren van een inkomensafhankelijke beurs is een wijziging van de Wet 
studiefinanciering 2000 nodig. 

Daarnaast moet het mogelijk gemaakt worden dat DUO voor alle studenten die een beurs 
aanvragen het inkomen van de ouders mag opvragen bij de Belastingdienst en niet enkel bij 
studenten die een aanvullende beurs aanvragen. De AVG dient hierbij in acht te worden genomen. 



Het gaat dan om een grotere groep dan op dit moment het geval is. Hier zal ook de Autoriteit 
Persoonsgegevens naar moeten kijken. Naar verwachting zullen er ook meer studenten gebruik 
maken van de regeling om het peiljaar voor het vaststellen van het ouderlijk inkomen te 
verleggen. 

Er zijn wellicht studenten die bewust de aanvullende beurs niet aanvragen, omdat zij het risico 
van een prestatiebeurs te groot vinden (leenaversie). Het is daarom van belang dat het mogelijk 
blijft dat studenten een lager bedrag aan prestatiebeurs ontvangen dan waar zij recht hebben. Dit 
zorgt wel voor extra handelingen in de uitvoering en daarmee voor extra kosten en risico's. 

Voorkomen moet worden dat er een 'omgekeerde boeggolf' optreedt - studenten die het starten 
van hun studie een jaar opschuiven om op die manier onder het nieuwe stelsel te komen. Met een 
eventuele compensatie voor de studenten onder het studievoorschot, kan getracht worden om 
studenten er van te weerhouden de studie uit te stellen. 



2024 
Maatregel 4a - uitbetaling van C5.000 [exclusief 	€ 5.500 
uitvoeringskosten1 
Maatregel 4b - bachelor studenten hybride model € 4.000 
van C5.000 [exclusief uitvoeringskosten] 
Maatregel 4c - uitbetaling naar nominate 
studieduur van €1.250 per jaar [exclusief 
ultvoeringskosten] 

€ 3.500 

Studie inanciering - compensatie leenstelseistudenten 
Maatregel 
4a: Iedere student die onder het leenstelsel viel krijgt €5.000 uitbetaald. 
4b: Studenten die vanaf hun bachelor onder het leenstelsel viel krijgt €5.000. Deze wordt in 
eerste instantie afgetrokken van de openstaande studieschuld. Het restbedrag wordt uitbetaald. In 
het totaalbedrag is uitgegaan van een diploma-eis. 
4c: Iedere student die onder het leenstel viel krijgt €1.250 voor ieder jaar dat hij nominaal onder 
het leenstelsel vie!. Deze wordt in eerste instantie afgetrokken van de openstaande studieschuld. 
Het restbedrag wordt uitbetaald. In het totaalbedrag is uitgegaan van een diploma-eis. 

De meeste politieke partijen geven aan een compensatie te willen geven aan de studenten die nu 
onder het studievoorschot vallen. De partijen SP, FvD en Denk zouden de studenten die onder het 
leenstelsel vallen (minimaal) de basisbeurs helemaal terug willen betalen, voor de tijd die ze 
gestudeerd hebben. De andere partijen - behalve de VVD - willen dit doen in de vorm van een 
een eenmalig bedrag. 
Afhankelijk van de hoogte van de compensatie valt de totale som hiervoor hoger of lager uit, maar 
elk bedrag kan hieronder via pxq worden doorgevoerd om de totale kosten te berekenen. Met 
C5.000 is gekozen voor een berdrag dat het beste aansluit bij de bedragen die zijn genoemd in de 
verkiezingsprogramma's. 

NB: Indien gekozen wordt voor het hanteren van een diploma-eis (uitbetaling nadat de student 
binnen 10 jaar na de eerste studiefinancieringstoekenning een diploma behaald) zullen de kosten 
over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Het jaar dat de kosten gemaakt worden is nooit eerder 
dan het jaar waarin het leenstelsel wordt aangepast. Daarom zijn de kosten nu in 2024 neergezet. 

Bedragen x min 

NB: Deze maatregel is te combineren met het herinvoeren van de basisbeurs, het uitbreiden van 
de aanvullende beurs of het invoeren van de inkomensafhankelijke beurs. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief over compensatie naar aanleiding van de 
motie Futselaar/Van der Hul. 

Toelichtinq 
Algemeen 
Wanneer het huidige studievoorschotstelsel sterk wordt aangepast of afgeschaft, kan de keuze 
worden gemaakt om de leenstelseistudenten te compenseren. In de compensatie kunnen 
verschiltende keuzes gemaakt worden: 

De afbakening van de doelgroep; 
Geldt een diploma-eis; 
De wijze van compensatie (kwijtschelden !ening, uitbetaling of een combinatie); en 
De hoogte van de compensatie. 

Al deze aspecten hebben invloed op de uiteindelijke kosten van de maatregel. 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
De studenten die in aanmerking komen voor compensatie hebben reeds een studie afgerond of 
zijn aan een opleiding begonnen. De compensatie zal dus geen effect hebben op de 
toegankelijkheid voor deze groep. De uitgave voor compensatie is clan ook niet doelmatig. 

Wel kan onderscheid gemaakt worden naar de wijze van compenseren, waarbij het (eerst) 
kwijtschelden van schulden doelmatiger is - gezien vanuit de Rijksbegroting - dan het uitbeta en. 
Bij de taatste optie is het immers niet zeker dat de uitstaande schutd terugbetaald wordt. 



Uitvoerbaarheid 
Voor het uitvoeren van de compensatie moet een nieuw proces worden ingericht bij DUO. 
Daarnaast zal de uitvoering van een compensatieregeling per definitie samen vallen met een 
wijziging van het studiefinancieringsstelsel, waardoor de druk op de uitvoering zeer hoog zal zijn. 
DUO zal starten met dit traject nadat (eventuele) wijzigingen voor het herinvoeren van de 
basisbeurs en uitbreiden van de aanvullende beurs zijn doorgevoerd. 
DUO is in staat een van deze drie scenario's te bouwen en uit te voeren, als hiervoor (in eerste 
instantie) een oplossing kan worden gekozen buiten het reguliere systeem studiefinanciering om. 

• Incidenteel: Dit is een middelzware aanpassing met een doorlooptijd van 6 maanden vanaf 
de start van het ICT-traject. Het beslag op ICT-capaciteit wordt geraamd op 5.000-10.000 
uur. De kosten worden inclusief het communicatietraject op, aanpassing van alle 
communicatieuitingen, instructies en opleidingen medewerkers op afgerond C 2 min. 
geschat. 
Structureel: De structurele kosten varieren sterk per variant. Als direct aan alle 
leenstelselstudenten (scenario 4a) zonder dat een diploma behoeft te zijn gehaald, zullen 
de uitvoeringskosten relatief laag zijn. Als DUO een dergelijke uitkering moet koppelen 
aan het behalen van een diploma, zal deze maatregel een uitvoeringsperiode van 
tenminste 10 jaar moeten worden uitgevoerd. De kosten daarvan schat DUO op circa 1 
min. per jaar wat na een aantal jaren zal verminderen. 

Overige opmerkingen; by. wetstechnische aspecten en overige risico's 
Om compensatie mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. De doorlooptijd van een dergelijke 
wetswijziging is ongeveer 2 jaar. Er is op dit moment juridisch gezien geen verplichting om de 
leenstelselstudenten te compenseren. 

Men moet rekening houden met calculerend gedrag van studenten die nog studeren onder het 
studievoorschotstelsel op het moment dat de compensatie wordt aangekondigd. 

Bij invoering van het leenstelsel is tevens geregeld dat de eerste vijf cohorten studenten in 
aanmerking komen voor een voucher om op een later moment onderwijs te volgen, omdat zij niet 
direct profijt hadden van de verhoogde kwaliteit in het hoger onderwijs. In de Kamer is een motie 
aangenomen om deze voucher om te zetten naar een contante uitbetaling. Deze middelen zouden 
ook gebruikt kunnen worden voor deze bredere compensatie.  
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Vraag: Gevraagd wordt om een variant voor de afschaffing van het leenstelsel met een budgettair 
beslag van structureel €1 miljard, uitgaande van een vorm van basisbeurs, een vorm van 
aanvullende beurs (die lager mag zijn dan de huidige aanvullende beurs) en de mogelijkheid tot 
lenen volgens de huidige voorwaarden. Graag daarbij uitgaan van de minst complexe variant in de 
uitvoering en toelichten wat het materiele verschil is met de meer complexe variant cf. 3a of 3b. 

Antwoord 
Conform de vraag van de formatie is in onderstaande uitgegaan van de sneist uitvoerbare variant, 
namelijk een combinatie van de basisbeurs en de aanvullende beurs. Verderop in dit antwoord 
wordt ingegaan op het verschil tussen deze variant en de inkomensafhankelijke beurs. 

Varianten basisbeurs en aanvullende beursi 
Binnen de parameters zijn vele keuzes mogelijk, afhankelijk van de politiek gewenste mate van 
herverdeling. Hieronder wordt een drietal voorbeeldvarianten gepresenteerd, daarbij zijn twee 
noties van belang: 

Bij alle varianten is het uitgangspunt dat het aanvullende deel niet apart hoeft te worden 
aangevraagd, waardoor het niet-gebruik van de aanvullende beurs zal afnemen. Daardoor 
zullen er meer studenten gebruik maken van de aanvullende beurs binnen dezelfde 
parameters dan nu het geval zou zijn. 
Bij alle varianten is uitgegaan van de huidige terugbetaalvoorwaarden (35 jaar) en van het 
blijven bestaan van de huidige leenfaciliteiten. 

In variant 1 (huidige aanvullende beurs) is het aanvullende bedrag gelijk aan de huidige 
aanvullende beurs, zowel qua hoogte als qua inkomensgrenzen. Doordat het niet-gebruik afneemt 
(vanwege automatische toekenning) zijn de kosten voor het aanvullende bedrag hoger dan nu. Het 
resterende budget van de €1 miljard is gebruikt voor een basisbeurs van €180. Deze variant maakt 
geen onderscheid tussen uit- en thuiswonend. In deze variant gaan alle inkomensgroepen er op 
vooruit, iedereen krijgt immers een basisbeurs bovenop de huidige situatie. 

In variant la is ook onderscheid gemaakt tussen uit- en thuiswonende studenten bij de basisbeurs. 
In de verhouding tussen uitwonende en thuiswonende bedragen zijn uiteraard ook andere 
modaliteiten mogelijk. Dit kan ook op een later moment worden vastgesteld.2  

In variant 2 (oude aanvullende beurs) wordt het aanvullende bedrag verlaagd ten opzichte van de 
huidige aanvullende beurs. Hiervoor is aangesloten bij de parameters van de aanvullende beurs, 
zoals die golden voor invoering van het studievoorschotstelsel in 2015. Het resterende bedrag van 
de €1 miljard is gebruikt voor het vormgeven van een basisbeurs van €200. Deze variant maakt 
geen onderscheid tussen uit- en thuiswonend. In deze variant gaan alle inkomensgroepen er op 
vooruit, waarbij ook meer studenten uit een huishouden met een middeninkomen in aanmerking 
komen voor een maximale aanvullende beurs. Wel is de 'winst' voor de lage inkomens kleiner dan 
in variant 1. 

In variant 2a is ook onderscheid gemaakt tussen uit en thuiswonende studenten bij de basisbeurs. 
In de verhouding tussen uitwonende en thuiswonende bedragen zijn uiteraard ook andere 
modaliteiten mogelijk. Dit kan ook op een later moment worden vastgesteld. 

In variant 3 (maximale totale verqoeding gelijk) is gekozen voor een andere aanpak. In deze 
variant is ervoor gekozen om het totale bedrag aan beurs dat studenten die nu recht hebben op 
een maximale aanvullende beurs ontvangen, gelijk te houden. Deze studenten gaan er per saldo 
dus niet op voor- en niet op achteruit. Om dit te doen is de aanvullende beurs verlaagd ten 
opzichte van de huidige bedragen in de aanvullende beurs. Wel krijgt deze groep recht op een 
basisbeurs, waardoor deze groep per saldo dezelfde beurs houdt. Het resterende bedrag van de €1 
miljard is gebruikt voor het vormgeven van een basisbeurs van €230. Met deze variant gaan alleen 

1  De bedragen die in voorgestelde varianten mogelijk worden zijn niet een-op-een te vergelijken met de situatie voor het 
leenstelsel. Dat heeft verschillende redenen — a) de aanvullende beurs wordt automatisch toegekend in deze varianten, 
daarmee neemt het niet gebruik af, b) de aanvullende beurs is bij invoering van het studievoorschotstelsel verruimd, deze 
voorwaarden worden in deze varianten niet terug gedraaid, c) de terugbetaalvoorwaarden zijn bij invoering van het 
studievoorschotstelsel verruimd, deze voorwaarden worden in deze varianten niet terug gedraaid. 
2  Bij het berekenen van de hoogte van de thuis- en uitwonende beurs is in alle gevallen gekozen voor een verhouding 1:2. De 
hoogte van de uitwonende beurs is in gepresenteerde gevallen dus twee keer zo hoog als de thuiswonende beurs. Ten tijde van 
de oude basisbeurs, was deze verhouding ongeveer 1:3. Wat een goede verhouding is, is op voorhand lastig te bepalen en kan 
verschillen naargelang de gekozen hoogte van de beurs. Bij het bepalen van die verhouding kan ook gekozen worden om een 
specifiek minimumbedrag voor thuiswonende en/of uitwonende studenten aan te houden, zodat zij ten minste een bepaald 
basisniveau ontvangen om te voorzien in hun levensonderhoud. 



Variant 1 Variant 2 	Variant 3 
€ 200 	€ 230 
€ 296 	€ 184 

€ 180 
€ 414 
€ 594 

€ 33.700 of 
lager 

€ 39.100 of 
lager 

€ 44.300 0 
lager 

€ 496 	€ 414 

€ 52.800 € 52.800 	€ 52.800 

de midden- en hoge inkomens er op vooruit, waarbij ook meer studenten uit een huishouden met 
een middeninkomen in aanmerking komen voor een maximale aanvullende beurs. 

In variant 3a is ook onderscheid gemaakt tussen uit en thuiswonende studenten bij de basisbeurs. 
Met de gekozen verhouding (1:2) zijn er wel thuiswonende studenten die erop achteruit gaan ten 
opzichte van de huidige situatie. Het gaat om studenten die nu een maximale aanvullende beurs 
ontvangen — oftewel studenten uit huishoudens met een laag inkomen. In de verhouding tussen 
uitwonende en thuiswonende bedragen zijn uiteraard ook andere modaliteiten mogelijk. Dit kan 
ook op een later moment worden vastgesteld. 

De bovenstaande varianten geven een indicatie van mogelijke verhoudingen tussen de basisbeurs 
en de aanvullende beurs. Uiteraard zijn nog andere varianten mogelijk, waarbij de basisbeurs nog 
hoger uitvalt. Om dat te bereiken zal wel verder moeten worden gesneden in de hoogte van de 
aanvullende beurs, wat voor een deel van de studenten een inkomensachteruitgang zal opleveren. 

Grafische weergave van variant 1, 2 en 3 ten opzichte van de huidige situatie 
Variant la,2a en 3a vallen in een bandbreedte rondom de grafieken van de basisvarianten. Voor de 
overzichtelijkheid zijn deze niet gepresenteerd. In de bijlage zijn grafieken per variant te vinden. 

De grafiek van de huidige situatie (rode lijn) volgt bij de laagste inkomens de grafiek van variant 3 
(lichtblauwe lijn). Doordat deze samenvallen is echter maar een kleur weergegeven in dit deel van 
de grafiek. 

Hoogte beurs per maand naar inkomen (prijspeil 2021) 
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Tabel 1 - Parameters per variant met uniforme beurs (prijspeil 2021)3  

Basisbedrag 
Aanvullend bedrag maximaal 
Maximale bedrag beurs (excl. 
lening) 
Inkomen ouders voor maximale 
aanvullende beurs 
Inkomen ouders voor minimale 
aanvullende beurs 

3  In de vorige beantwoording was uitgegaan van prijspeil 2020. In deze beantwoording zijn we uitgegaan van prijspeil 2021, 
waardoor er kleine verschillen zitten tussen de twee. Indien het Regeerakkoord wordt uitgebracht in 2022, zullen deze 
bedragen opnieuw geIndexeerd worden. 



Tabel 2 - Parameters per variant naar uit- en thuiswonend (prijspeil 2021 
Variant la Variant 2a Variant 3a 

Basisbedrag uitwonend 	 € 235  
Basisbedrag thuiswonend 	€ 117,50 

€ 265 
€ 132,50 

€ 305 
€ 152,50 

Aanvullend bedra• maximaal 	€ 414 
	

€ 296 
Maximale bedrag beurs (excl. 	€ 649 	€ 561 	€ 489 
lening) uitwonend 
Maximale bedrag beurs (excl. 	€ 531,50 	€ 428,50 	€ 336,504  
lenin• thuiswonend 
Inkomen ouders voor maximale 	€ 33.700 of 	€ 39.100 of 	€ 44.300 of 
aanvullende beurs 	 lager 	lager 	laser 
Inkomen ouders voor minimale 	€ 52.800 

	
€ 52.800 	€ 52.800 

aanvullende beurs 

€ 184 

Tabel 3 - Kosten varianten 
2022 2023 2024 2025 struc 

Variant 1 
	

5 
	

90 
	

110 
	

180 1000 
Variant la 	5 

	
90 
	

110 
	

180 1000 
Variant 2 
	

5 
	

85 
	

105 
	

170 1000 
Variant 2a 	5 

	
85 
	

105 
	

170 1000 
Variant 3 
	

5 
	

80 
	

100 
	

160 1000 
Variant 3a 	5 

	
80 
	

100 
	

160 1000 
X miljoen. Inclusief uitvoeringskosten 

Het verschil tussen den inkomensafhankelijke beurs en een combinatie van de basisbeurs en de 
aanvullende beurs 

- Het verschil tussen beide varianten zit in de systemen bij DUO. 
- Bij een inkomensafhankelijke beurs bestaat er een beurs en dus een (nieuw) systeem. 
- Bij de combinatie van de basisbeurs en de aanvullende beurs gaat het nog steeds om twee 

verschillende beurzen en dus om twee (bestaande) systemen. 
Het idee achter de inkomensafhankelijke beurs is dat een student met een aanvraag ook 
direct het inkomensafhankelijke deel - oftewel de aanvullende beurs - aanvraagt. Dit is 
echter ook te realiseren met de bestaande systemen, door de aanvullende beurs direct aan 
te vragen wanneer de student de basisbeurs aanvraagt. 

- Op die manier zijn de inkomensafhankelijke beurs en de combinatie van de basisbeurs en 
de aanvullende beurs in de praktijk voor de student hetzelfde. 

- Het grote voordeel van de laatste is dat DUO dus gebruik kan blijven maken van de 
bestaande systemen en de merknamen die al jaren bekend zijn onder studenten. Dit komt 
ten goede aan de uitvoerbaarheid. 

Planning 
- Indien gekozen wordt voor het behouden van de bestaande systematiek bij DUO zijn de 

aanpassingen minder grootschalig en is invoering per studiejaar 2023/2024 mogelijk - mits 
er niet voor meerdere uitzonderingsmogelijkheden wordt gekozen. Daarbij geldt wel dat 
een spoedige behandeling (Eerste Kamer uiterlijk akkoord op 1 juni 2023) in beide Kamers 
dient te worden gerealiseerd. Normaal gesproken is de doorlooptijd van een dergelijk 
wetsvoorstel twee jaar. 

- Tevens dient rekening gehouden te worden met eventuele andere wijzigingen die DUO door 
moet voeren als gevoig van het Regeerakkoord of Regeerprogramma, dat geldt ook voor 
eventuele compensatie van leenstelselstudenten. Uitvoering van een compensatieregeling 
is een complexe uitvoeringsopgave. 

Aandachtspunten automatisch toekennen aanvullende beurs 
- Het moet mogelijk gemaakt worden dat DUO voor alle studenten die een beurs aanvragen 

het inkomen van de ouders van t-2 mag opvragen bij de Belastingdienst en niet enkel bij 
studenten die een aanvullende beurs actief aanvragen (zoals nu het geval is). Deze 
uitbreiding van het aantal aanvragen is nog niet afgestemd met de Belastingdienst. De AVG 
dient hierbij in acht te worden genomen. Het gaat dan om een veel grotere groep dan op 
dit moment het geval is. Hier zal de Autoriteit Persoonsgegevens ook naar moeten kijken. 

4  Let op - hier gaan de lage inkomens er dus op achteruit. Zie ook de grafiek in de bijlage. 



Naar verwachting zullen er ook meer studenten gebruik maken van de regeling om het 
peiljaar voor het vaststellen van de ouderlijke bijdrage te verleggen. 

- Studenten die in het buitenland wonen of als de Belastingdienst niet over de 
inkomensgegevens van de ouders beschikt, zullen die gegevens door moeten geven aan 
DUO. Dat is nu ook het geval. 

- Er zijn wellicht studenten die bewust de aanvullende beurs niet aanvragen, omdat zij het 
risico van een prestatiebeurs te groot vinden (leenaversie). Het is daarom van belang dat 
het mogelijk blijft dat studenten een lager bedrag aan prestatiebeurs ontvangen dan waar 
zij recht op hebben. Dit zorgt wel voor extra handelingen in de uitvoering en daarmee voor 
extra kosten en risico's. 
NB - een alternatief is om de aanvullende beurs niet langer als prestatiebeurs, maar als 
gift aan te merken. Hier is in de berekeningen van bovenstaande varianten en bij de 
uitvoerbaarheid van de maatregel (leen rekening mee gehouden. Dit zal leiden tot hogere 
uitgaven. 

- Het is nog steeds een mogelijkheid om de aanvullende beurs, net als nu, niet automatisch 
toe te kennen. Uit recent onderzoek van het CPB blijkt echter wel dat het niet-gebruik van 
de aanvullende beurs onder eerstejaars studenten 24% is. Dat betekent dat 1 op de 4 
studenten die wel recht heeft op de aanvullende beurs, deze niet aanvraagt. Een deel van 
deze studenten maakt echter wel gebruik van een lening. Het is dus niet zo dat zij dit geld 
niet nodig hebben en daarom niet aanvragen. 

Overige aandachtspunten 
- Als wordt gekozen voor herinvoering van het verschil tussen uit en thuiswonend, moet de 

informatie-uitwisseling met de BRP uitgebreid worden. Daarnaast moet de 
handhavingscapaciteit bij DUO worden opgeschaald om misbruik van de uitwonende beurs 
te bestrijden. 

- Voorkomen moet worden dat er een 'omgekeerde boeggolf' optreedt - studenten die het 
starten van hun studie een jaar opschuiven om op die manier onder het nieuwe stelsel te 
komen. Dit kan niet alleen leiden tot inefficiente economische keuzes, maar kan ook leiden 
tot problemen bij onderwijsinstellingen en op de woning- en arbeidsmarkt (door sterke 
schommelingen in het aantal studenten). Met een eventuele compensatie voor (een 
specifieke groep) studenten die nog met een opleiding in het hoger onderwijs moeten 
starten, kan getracht worden om studenten er van te weerhouden de studie uit te stellen. 
Met een dergelijke beperktere compensatie zal het totaalbedrag lager uitkomen dan de 
bedragen genoemd in de brief 'Varianten compensatie studenten studievoorschotstelsel'. 
Het totaalbedrag blijft afhankelijk van te maken keuzes, bijvoorbeeld over de hoogte van 
het compensatiebedrag. 

- Daarnaast is de verwachting dat er bij herinvoering van de basisbeurs een roep zal zijn om 
bredere compensatie van studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Voor 
meer informatie over compensatie van studenten die nu onder het leenstelsel vallen en de 
financiele en uitvoeringsgevolgen wordt verwezen naar de brief 'Varianten compensatie 
studenten studievoorschotstelsel' van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
De kosten van de varianten in deze brief bevinden zich op de bandbreedte van 1,4 tot 11 
miljard. 

- Het invoeren van een basisbeurs zal naar verwachting leiden tot een grotere vraag naar 
studentenhuisvesting wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen een thuis- en 
uitwonende beurs. Hoe veel groter de vraag zal zijn is lastig in te schatten, maar dit zal 
leiden tot een verdere krapte op de woningmarkt voor studenten en anderen. 
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Grafische weergave variant 3 en variant 3a  

Hoogte beurs per maand naar inkomen (prijspeil 2021) 
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Politieke common ground 

Vier partijen 

•Nut van een brede onderwijsvisie ten grondslag aan de investeringsagenda. 
GL noemt daarbij met name het belang van Bildung in het hoger onderwijs. 

•Nut en noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, langs de 
lijnen van het rapport Veerman. 

•Toegankelijkheid voor meerjarige masters. Daarbij zijn er vragen of de voorgestelde 
regeling voor de meerjarige techniekmasters wel het effectieve instrument is. 

•Graag verkennen plan 5.1.2e 

Drie partijen 

en toetsen op zijn merites. 

•Experimenten met collegegelddifferentiatie (voor excellentieprogramma's) moeten 
passen in de visie op het hoger onderwijs en studiefinanciering en zullen dus worden 
aangehouden en worden bezien in het licht van de visie op hoger onderwijs en 
studiefinanciering (PvdA, GL, D66) ->Is al geregeld. 

•Zorg om doorstromers mbo - hbo, graag gerichte oplossingen. (PvdA, GL, D66) 
PvdA, D66: gerichte oplossingen. 

▪ GL: verlaging collegegeld en verhoging aanvullende beurs. 

•Zou de bijverdiengrens niet afgeschaft moeten worden? (VVD, PvdA, GL) 

•Aandacht voor schuldenlast en afsluiten hypotheek voor starters (VVD, PvdA, GL) 
4 VVD heeft specifiek om overleg tussen M en Blok gevraagd over leenstelsel irt 

hypotheken en startersleningen. 

•Graag oplossingen voor renterisico's of andere inkomensrisico's die op termijn kunnen 
optreden, bijvoorbeeld door rente langer vast te zetten. (VVD, D66, GL) 

▪ VVD: rente langer vastzetten. 
4 D66+GL: oplossen renterisico's of andere inkomensrisico's. 

•Instandhouding regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders. (PvdA, GL, D66) 

•Substantiele opbrengst noodzakelijk, anders niet overgaan tot leenstelsel (PvdA, VVD, 
D66) 

Twee partijen 

•Aandacht voor de lichting studerenden die met het leenstelsel te maken krijgt, maar op 
korte termijn nog niet direct profiteert van de opbrengsten van het leenstelsel en dus de 
onderwijsinvesteringen. Het duurt namelijk even voor de opbrengsten van het 
leenstelsel oplopen. (D66, GL) 

1 



•Zorg om diploma-inflatie. Moet iedere jongere toegang hebben tot het hoger onderwijs, 
of moet het hoger onderwijstoegankelijk zijn. HO is teveel aangepast aan de massa 
(50% hoger opgeleid wringt).( PvdA, GL ) 

•Verbeter de voorlichting over de aanvullende beurs; geen van de respondenten in een 
onderzoek wist van het behoud ervan (PvdA, VVD) 

•De ov-kaart moet blijven. (GL, D66) 

Een partij 

•AD is to vrijblijvend (VVD) 

•Selectie aan de poort (VVD) 

•Medezeggenschap moet worden versterkt; D66 wil specifiek instemmingsrecht 
medezeggenschap op begroting. (D66) 

•D66 ontvangt graag van de minister een update over de beschikbaarheid van de 
studentenwoningen. Dit speelt een rol bij de besluitvorming over de ov-kaart. (D66) 

•Leerrechten (GL) 

2 
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Gespreksverslag ISO 

1. Onderwijsvisie 

•Schaalverkleining belangrijk, maar niet altijd nodig. Omvang afstemmen op leerdoel. Hoorcolleges 
blijven nodig. 
•Begeleiding student is belangrijk. 
•Flexibel en gedifferentieerd aanbod. Elke student moet individuele leerlijn kunnen volgen. 
•Cultuuromslag nodig bij onderwijsinstellingen: niet zoveel mogelijk studenten binnenhalen, maar 
studenten zo goed mogelijk afleveren. Instellingen moeten niet meer werven, maar voorlichten 
•Studiekeuzebegeleiding, matching, heel belangrijk! Proefstuderen werkt goed. 
•Voorstander van brede bachelors, Lsvb met name voor hbo. 
•Kwaliteit van de docent vergroten door blijvend te investeren in kennis en vaardigheden en meer 
tijd in te bouwen voor begeleiding van de student. 
•Docenten maken niet goed gebruik van de digitaliseringsmogelijkheden. Investeer in bijscholing. 
•Zet in op uniforme vakken: zodat je bijv. een vak bij een ander kunt volgen voor eigen master. 
•Schaalverkleining: is aan instellingen, dus niet via geoormerkt budget, alleen via lumpsum. 
•Stimuleer aansluiting/voorlichting/matching via geoormerkt budget of prestatieafspraken 
•Investeer in extra kwaliteit! Niet in verbeteren afgezakte kwaliteit. 
•Belangrijk: extra geld voor eerste fase leenstelsel studenten, die investeringen opbrengen! 

2. OV 

•Motto: kom niet aan mijn ov-kaart!! 
•OV-kaart is meer dan inkomensondersteuning, heeft inhoudelijk waarde (studiekeuze, profilering) 
•OV-kaart maakt Veerman mogelijk. Bezuinigen op de ov-kaart is bezuinigen op Veerman. 
•Eigen bijdrage mag niet worden ingezet om ov-kaart voor minderjarige mbo'ers te betalen. 
•Eigen bijdragen: in hoeverre is de hoogte afhankelijk van de grootte van de groep afnemers? 

3. Sociaal Leenstelsel 

•Voorstander van rentezekerheid, binnen een bepaalde bandbreedte. 
•Eerste-fase-leenstelselstudenten moeten daar zelf ook lets voor terugkrijgen. 
•Maatregelen leenstelsel alleen maar bezien in combinatie met ov-kaart 
•Voorstander van uitbreiding kwijtscheldingsregeling meerjarige master naar onderwijs en zorg. 
•Financiele toegankelijkheid onderwijs moet recht overeind blijven staan 
•Fasering invoering verschillende maatregelen is noodzakelijk. 
•ISO gaat nadenken over wensen mbt aanvullende beurs. Voor een volgend gesprek. 
•Regeling weigerachtige ouders mag niet geschrapt worden. ISO is ook tegen vereenvoudigingen 
op telkinderen en ouderlijke studieschuld. 
•Bijverdiengrens moet afgeschaft worden. 
•Tegen levenslang aflossen 5.1.2e 	Psychologische druk om schuld te maken dan te groot. 
•Financiele voorlichting moet beter. 
•LOB moet beter, zeker in kader van leenstelsel. 
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Gespreksverslag JOB 

1. Doorstroom mbo-hbo: onderwijsmaatregelen 

• Focus op docentprofessionalisering en studiekeuzebegeleiding. 
o Docenten: meer aandacht voor discipline, omgangsvormen, werkhouding. Investeringen 

bijv. via lerarenopleidingen. Niet in schakelprogramma's, probleem ligt niet bij student. 
o Studiekeuzebegeleiding: voorlichting en studiekeuzeactiviteiten zijn goed, maar meer 

intensieve begeleiding (LOB) is nodig op mbo-instellingen, ho-studiekeuze is voor 
mbo'er complex. 

2. Reisvoorziening 

• JOB zet in op instandhouding huidige kaart en uitbreiding naar minderjarige mbo'ers. 
• Geen gevoel bij eigen bijdrage. Eerst behoefte aan voorbeelden van verschillende 

arrangementen en financiele effecten daarvan. Maatschappelijke kostenbatenanalyse gewenst 
van versoberingen reisvoorziening. 

3. Sociaal leenstelsel 

• Zorgen over leenstelsel; vooral leenangst. Voor veel mbo'ers zijn leenvoorwaarden onduidelijk. 
• Concrete suggestie: fiscaal begunstigen van schenking die dekking studiekosten tot doel heeft. 
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Gespreksverslag LSVb 

1. Onderwijsvisie 

•Schaalverkleining belangrijk, maar niet altijd nodig. Omvang afstemmen op leerdoel. 
•Begeleiding student is belangrijk. 
•Flexibel en gedifferentieerd aanbod. Elke student moet individuele leerlijn kunnen volgen. 
•Cultuuromslag nodig bij onderwijsinstellingen: niet zoveel mogelijk studenten binnenhalen, maar 
studenten zo goed mogelijk afleveren. Instellingen moeten niet meer werven, maar voorlichten 
•Studiekeuzebegeleiding, matching, heel belangrijk! Proefstuderen werkt goed. 
•Voorstander van brede bachelors, Lsvb met name voor hbo. 
•Kwaliteit van de docent vergroten door blijvend te investeren in kennis en vaardigheden en meer 
tijd in te bouwen voor begeleiding van de student. 
LSVB 
•Sluiting kleine opleidingen zorgwekkend 
•Prestatieafspraken goed, maar niet voor hele bekostiging, en meer aandacht voor indicatoren. 
•Sociale binding student-instelling is essentieel. 
•Centraliseer de inschrijving. 
•HBO en WO moet uitdagender worden. Niveau daalt nu om ook (v)mbo'ers te accommoderen. Die 
tendens moet worden omgebogen. Bijvoorbeeld door meer inzet op differentiatie. 
•Maak hbo aantrekkelijker voor (v)wo'ers. 
•SIRIUS moet doorgezet worden, ook breed voor onderwijskwaliteitsinitiatieven. 
•Verbeter kennis en bewustzijn van arbeidsmarktperspectieven in het wo. 
•Meer aandacht voor alfa/gamma. 
•Compensatoir toetsen is een probleem, ondermijnt de waarde van de diploma's. 
•Verbeter de Engelse taalvaardigheden, beginnend bij het VPO. 
•Masters van een jaar zijn te kort; minimaal 90 ects zijn nodig. 

2. OV 

•Motto: kom niet aan mijn ov-kaart!! 
•OV-kaart is meer dan inkomensondersteuning, heeft inhoudelijk waarde (studiekeuze, profilering) 
•OV-kaart maakt Veerman mogelijk. Bezuinigen op de ov-kaart is bezuinigen op Veerman. 
•Eigen bijdrage mag niet worden ingezet om ov-kaart voor minderjarige mbo'ers te betalen. 
•I&M moet bijdragen aan de kaart, is immers ook stimulans voor ov. 
•Financiele maatregelen in het studiefinancieringsstelsel liever in basisbeurs dan in ov-kaart 
•Trajectkaart is geen optie, niet flexibel genoeg voor student. 
•In principe tegen eigen bijdrage voor ov-kaart, maar wil dit bezien icm maatregelen leenstelsel 

3. Sociaal Leenstelsel 

•Voorstander van rentezekerheid, binnen een bepaalde bandbreedte. 
•Eerste-fase-leenstelselstudenten moeten daar zelf ook iets voor terugkrijgen. 
•Maatregelen leenstelsel alleen maar bezien in combinatie met ov-kaart 
•Voorstander van uitbreiding kwijtscheldingsregeling meerjarige master naar onderwijs en zorg. 
•Ziet graag een systeem dat uitgaat van een collectieve schuld en een vlaktax, eventueel afgetopt 
op een maximale individuele bijdrage. Bijvoorbeeld in de vorm van een revolving fund, waaruit je 
tijdens je studie loon ontvangt, en via een fiscale opslag na je studie weer geld in terugstort. 
•Profijtbeginsel wordt te vaak bezien vanuit individueel profijt, in plaats van maatschappelijk profijt 
•Basisbeurs wordt nu opgebracht door alle belastingbetalers, groep zou verkleind moeten worden 
naar gebruikers van het ho. 
•Garantie dat investeringen terechtkomen in hoger onderwijs, niet in gat op de begroting 
•Draagkrachtgrens in huidige stelsel ligt te laag. 
•Collegegeld moet omlaag. 
•Verlengen terugbetaaltermijn is interessant idee. 
•Cohortgarantie is essentieel. 
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Hoofdlijnen Voorstel Sociaal Leenstelsel en Investeringsagenda Hoger Onderwijs 

Wij vinden het belangrijk dat: 

• Het stelsel van studiefinanciering een rechtvaardig en doelmatig stelsel is, dat een brede 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs waarborgt. 

• De overheid duurzaam en structureel investeert in het hoger onderwijs. 
• Het Nederlandse hoger onderwijs zich kan meten met de wereldtop; 

Daarom stellen wij het volgende voor: 

1. We schaffen de generieke inkomensondersteuning in de vorm van een basisbeurs af en 
bieden studenten daarvoor in de plaats de mogelijkheid om onder sociale voorwaarden van de 
overheid te lenen om zo hun studie te kunnen financieren. Dat betekent ook dat we: 

• de terugbetaaltermijn verlengen van 15 naar 40 jaar, zodat oud- studenten nooit meer 
dan 4 % van hun inkomen hoeven terug te betalen. 

• de drempel waaronder oud-studenten niet hoeven af te lossen, verhogen naar 104 % 
van het wettelijk minimumloon (voor alleenstaanden). 

• de bijverdiengrens afschaffen. 
• de mogelijkheden versoepelen om met terugwerkende kracht studiefinanciering aan te 

vragen en de mogelijkheden om bij een inkomensachteruitgang snel een (hogere) 
aanvullende beurs aan te vragen. 

• de partnertoeslag afschaffen en overhevelen naar SZW 
• studenten met een functiebeperking na het behalen van hun diploma een deel van hun 

studieschuld kwijtschelden. 

2. We investeren duurzaam in de kwaliteit van het hoger onderwijs en het aan onderwijs 
gerelateerd onderzoek, en bieden zo een krachtige impuls aan het hoger onderwijs langs de 
lijnen van het rapport van de Commissie Veerman. Dat betekent dat: 

• we een investeringsagenda formuleren uit de opbrengsten van de wijzigingen in de 
studiefinanciering die oploopt tot minimaal € 500 miljoen structureel. 

• we aan instellingen de ruimte bieden om deze investeringsmiddelen gedifferentieerd in te 
zetten, bijvoorbeeld in intensief en kleinschalig onderwijs, in het verbeteren van de 
overgangen in het onderwijs, in excellentieprogramma's, in flexibele leeromgevingen 
gebruik makend van nieuwe technologieen, in brede academische vorming en in 
verwevenheid van onderwijs, onderzoek en maatschappij. De student staat daarbij altijd 
centraal. 

• de medezeggenschap een instemmingsrecht krijgt op de hoofdlijnen van de begroting, in 
aansluiting op de bestaande praktijk bij diverse hogescholen. 

3. We stimuleren het Leven Lang Leren, en komen tegelijkertijd tegemoet aan de eerste groep 
studenten die zijn basisbeurs inlevert, door: 

• de bestaande mogelijkheden voor collegegeldkrediet uit te breiden naar de volgende 
doelgroepen: 

o ho-deeltijd (bekostigd en niet-bekostigd) 
o ho-voltijd en ducal (30 jaar en ouder) 
o ho- tweede studie 
o mbo (30 jaar en ouder) 

• onderwijsvouchers te ontwikkelen die zij kunnen inzetten voor onderwijsdoeleinden na 
het afstuderen. 
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• met de instellingen afspraken te maken over investeringen in de kwaliteit van het 
onderwijs uit hun eigen middelen, vooruitlopend op de opbrengsten die in een oploop 
vrijkomen door invoering van het sociaal leenstelsel. 

• eventueel via een beperkte kasschuif middelen naar voren te halen om tegelijkertijd met 
de invoering van het sociaal leenstelsel al te kunnen investeren in de kwaliteit van het 
onderwijs, in aanvulling op de investeringen van instellingen zeif. 

4. Om een brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen, en het studiesucces 
voor alle studenten te vergroten, zullen we: 

• extra maatregelen nemen voor die groep studenten met een lagere sociaal economische 
status, waaronder met name de doorstromers van mbo naar hbo. 

• krachtig blijven inzetten op de verbetering van de Loopbaanorientatie en Beroepskeuze 
in het voortgezet onderwijs, en de financiele voorlichting onder (aanstaande) studenten 

2 
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1. Uitwerking Regeerakkoord 

Studiefinanciering. De regeerakkoordmaatregelen op het gebied van de studiefinanciering en de 
ov-studentenkaart zijn uiterst complex. Een eerder voorstel tot invoering van een sociaal 
leenstelsel in de masterfase is op verzoek van de Tweede Kamer aangehouden - in afwachting van 
een nieuw voorstel. Dit nieuwe voorstel zal zien op de invoering van het leenstelsel in de bachelor-
en masterfase, en maakt onderdeel uit van een integrale visie op het hoger onderwijs, waartoe ook 
de ov-kaart en de investeringsagenda behoren. Het is de bedoeling dat dit voorstel voor de zomer 
aan de Tweede Kamer verstuurd wordt. Gesprekken hierover zijn gaande. Zie bij onderdeel 2. 

2. Eigen specifieke aandachtspunten minister: onderdeel sociaal leenstelsel 

• Over de vormgeving van een leenstelsel lopen op dit moment gesprekken met twee 
oppositiepartijen. De inzet van deze gesprekken is om een voorstel te formuleren, dat kan 
rekenen op voldoende politieke steun in Tweede en Eerste Kamer, en op maatschappelijke 
steun (instellingen, studenten). Besluitvorming is echter zeer complex. 

• De angel in de besluitvorming van het sociaal leenstelsel, zit in de balans tussen 
opbrengsten en kosten. De opbrengsten van invoering van een leenstelsel komen namelijk 
niet direct vrij, maar pas na een aantal jaar. Studenten moeten echter wel direct hun 
basisbeurs inleveren. Compensatie hiervoor zorgt op de korte termijn juist voor extra 
kosten. Dit ligt politiek moeilijk. 

• De lijn waarlangs de gesprekken nu worden gevoerd, is: modernisering van een 
ondoelmatig stelsel van studiefinanciering, om te kunnen investeren in de kwaliteit van het 
hoger onderwijs en in toegankelijkheid en studiesucces voor elke student. 
Het voorstel zal hoogstwaarschijnlijk in ieder geval de volgende drie elementen bevatten. 

o Het huidige stelsel van studiefinanciering is ondoelmatig. Te veel studenten die dit 
niet nodig hebben, ontvangen nu toch financiele ondersteuning in de vorm van een 
basisbeurs. De basisbeurs wordt daarom per 1 september 2015 afgeschaft. Ook 
wordt de studentenreisvoorziening in dit licht aangepast. De onderhandelingen met 
de vervoersbedrijven zijn hierover echter ook nog gaande. 

o Uit de opbrengsten van deze aanpassingen, formuleren we een investeringsagenda 
die oploopt tot € 800 miljoen structureel. Deze middelen investeren we in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs en aan onderwijs gerelateerd onderzoek. 

o Teveel jongeren die via het mbo doorstromen naar het hbo, vallen nu uit. Om het 
studiesucces van deze groep te vergroten, zouden we aan hogescholen middelen 
ter beschikking moeten stellen voor dit doel. 
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Studiefinanciering kan doelmatiger, eerlijker en socialer: de kennisbasis 

Hoofdlijn: 
- Studenten, ouders en de overheid hebben alle drie een rol om er aan bij te dragen dat 

jongeren hoger onderwijs kunnen genieten. 
- Het doel van studiefinanciering is om studenten in het hoger onderwijs de financiele 

mogelijkheden te bieden om onderwijs te kunnen volgen. De basis- en aanvullende beurs 
beogen de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs te borgen, ongeacht de financiele 
achtergrond van studenten. 

- Het is de vraag of de beurzen van de overheid nodig zijn om dit doel te bereiken, bij de 
juiste groepen terecht komen, of ze voor de juiste groepen voldoende zijn en of ze eerlijk 
en sociaal zijn. 

- Studiefinanciering kan doelmatiger, eerlijker en socialer. Minder generieke 
inkomensondersteuning en specifiekere inzet op borgen toegankelijkheid lage 
inkomensgroepen. 

De huidige basisbeurs is ondoelmatig: 
Van de € 7 miljard op de onderwijsbegroting voor hoger onderwijs en studiefinanciering 
wordt een groot deel ingezet voor generieke inkomensondersteuning aan studenten: € 3 
miljard 

- Een internationale vergelijking laat zien dat Nederland met zijn relatief hoge budget voor 
studiefinanciering flink uit de pas loopt met andere landen, waar de toegankelijkheid van 
het onderwijs even goed gegarandeerd is (bron in NnavV toevoegen). 

- Uit verschillend zijn aanwijzingen te vinden dat mensen ook zonder basisbeurs zouden gaan 
studeren. Daarbij is niet vooraf aan te geven wat aankomend studenten precies zouden 
doen, maar wet is er ex ante ‘zeg-gedrag' in beeld gebracht en zijn er ex post 
internationale effecten gemeten. 
Uit onderzoek van SCP (De studie waard) blijkt dat alle vwo'ers en havisten zeggen gewoon 
te zullen gaan studeren bij invoering van een sociaal leenstelsel. Zij hebben blijkbaar de 
ondersteuning in de vorm van een basisbeurs hiervoor dus niet nodig. 

- Eerdere versoberingen in de basisbeurs (en verhogingen van collegegeld) hebben niet 
geresulteerd in lagere deelname. 

- Het CPB heeft berekend dat in het hbo het totale aantal studenten zou afnemen met 7.700 
studenten (2,2%) en in het wo met 3.000 studenten (2,1%). Dat betekent een 
instroomafname van circa 2.700 studenten per jaar. 

- Uit internationaal effectonderzoek blijkt, dat er hoogstens een beperkte en tijdelijke dip te 
verwachten is bij verhoging van de private bijdrage. Deelnamepatronen herstellen zich 
doorgaans na een jaar al weer (CHEPS). 

- Uit recente gegevens uit het VK blijkt dat ondanks ingrijpende collegegeidverhogingen in 
2012, dat de deelname ondertussen hoger is dan ooit (tijdschriftartikel Ron). 
Er zijn aanwijzingen dat de basisbeurs geen of weinig verschil lijkt te veroorzaken in 
onderwijsdeelname van studenten uit hogere en lagere inkomensgroepen. 

- Uit het eerder genoemde rapport van het SCP blijkt dat alle aankomende studenten uit vo 
zeggen te gaan studeren, ongeacht inkomensachtergrond. 

- Daarnaast blijkt uit CBS-gegevens dat er weinig verschil is tussen de inkomensgroepen in 
de doorstroom van vo naar ho. De verschillen in onderwijsdeelname zijn volgens deze 
gegevens vooral te verkiaren door verschillen die al op de middelbare school ontstaan. 

De studiefinanciering is niet eerlijk en sociaal genoeg 
- 	Het is de vraag of de beurzen van de overheid bij de juiste groepen terecht komen, of ze 

voor de juiste groepen voldoende zijn en of ze eerlijk en sociaal zijn. Het is de vraag of de 
huidige beurzen aansluiten bij de rot die is toebedacht aan studenten, ouders en de 
overheid. 
Studeren is een investering die persoonlijk profijt oplevert. Een afgestudeerde met ho-
diploma verdient 1,5 tot 2 keer zoveel (CBS). 

- Er gaat generieke inkomensondersteuning naar mensen die later tot de hogere inkomens 
gaan behoren: de stager betaalt voor de toekomstige advocaat. 



- Dit wordt versterkt doordat het vooral jongeren uit de hogere inkomensgroepen zijn die het 
hoger onderwijs bevolken, waarbij verschillen in vooral te verklaren door verschillen die al 
op de middelbare school ontstaan (CBS: zie hierboven). 

- Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de meeste studenten uit lagere inkomensgroepen ook 
zonder basisbeurs zouden gaan studeren, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek 
dat het bestaan van sociale elementen wel belangrijk is (inkomensafhankelijke beurzen en 
sociale terugbetaalvoorwaarden). Er is namelijk meer risicoaversie onder groepen met een 
lage sociaaleconomische status dan onder de hogere ses. 

- Ten aanzien van de aanvullende beurs is in de Heroverweging hoger onderwijs in 2010 
geconstateerd dat de feitelijke werking van de aanvullende beurs afwijkt van de 
oorspronkelijk opzet. Met name bij middeninkomens waar de aanvullende beurs nihil wordt, 
geven veel ouders minder dan de op grond van de wet veronderstelde ouderlijke bijdrage. 
Ouders van kinderen met een volledige aanvullende beurs dragen gemiddeld juist meer bij 
aan de studie dan de veronderstelde ouderlijke bijdrage. 

- De Heroverwegingswerkgroep heeft opgemerkt dat het aanbeveling verdient om verder 
onderzoek te doen naar de noodzaak en mogelijkheid om de aanvullende beurs beter op 
die studenten uit middengroepen te richten en of te stemmen op andere 
inkomensafhankelijke regelingen. Dit verdere onderzoek is o.a. wegens kabinetsval niet 
verricht. 

- In Nederland is in het bijzonder de doorstroom van mbo-studenten uit de lage ses naar hbo 
een aandachtspunt. 
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5.1.2e 

1. Uitgangspunten: 

Minimaal 600 miljoen investeren 
SF ondoelmatig 
Toegang belangrijk, doorstroom mbo-hbo is aandachtspunt 
Lage drempel voor lage ses 
30 % niet studiegerelateerde reizen is ondoelmatig 
Lage lasten zij belangrijk tegen Ieenangst en toegankelijkheid 
Studenten moeten weer inspraak krijgen 

2. Maatregelen: 

Sls 
Aanpassingen sf 
Investeringen: brede investeringen 600 miljoen, uitgangspunten notitie en mbo-hbo voorzieining 
Ov eigen bijdrage 30 euro per maandag 
Voucher om tijdelijk gat to dichten: na studie eerste cohorten vouchers als experiment, 150 
miljoen 
Instemmingsrecht 

5.1.2e 

1. Uitgangspunten: 

Zittende student moet profiteren 
600 miljoen investeren 
Sf is ondoelmatig 
Toegang voro mbo-hbo is risico, moet voorziening komen 
Lage drempel voor lage ses 
30 procent ov is niet doelmatig 
Leenangst bestrijden met lage lasten 

2.  
Basisbeurs wordt leenstelsel 
Terugbetalen 40 jaar 
Investeren 600 miljoen op basis van uitgangspunten 
Toegankelijkheid mbo-hbo 
Ab ophogen 
Ov eigen bijdrage 
Vouchers 150 miljoen experiment eerste Iichting leenstelsel 
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Planning wetsvoorstel AZ 

• Op woensdag 28 mei is met D66 en GroenLinks een akkoord gesloten over de 
hervormingen in de studiefinanciering en de bijbehorende investeringsagenda: het 
Stud ievoorschot. 

• Het is van cruciaal belang dat het bijbehorende wetsvoorstel nog voor de Provinciale Staten 
verkiezingen in de Eerste Kamer wordt behandeld. In de huidige samenstellingen heeft het 
wetsvoorstel 40 van de 75 stemmen. 

• Teruggerekend vanaf deze deadline, volgen daaruit de volgende mijlpalen: 

o 11 juli 2014: 	MR (8 juli REZIM, aanleveren 4 juli) 
o Zomerreces 2014: 	Raad van State (spoedprocedure) 
o September 2014: 	Aanbieding wetsvoorstel en nader rapport aan TK 
o Oktober 2014: 	NnavV TK 
o Nov/dec 2014: 	WGO, stemmingen en doorgeleiding naar EK 
o Jan/feb 2015: 	Nnavv EK 
o Maart 2015: 	WGO en stemmingen EK 
o 1 september 2015: 	Inwerkingtreding 

• Dit betekent dat er tussen akkoord en aanleverdatum REZIM slechts een krappe zes weken 
over zijn voor het omwerken van het akkoord naar een gedegen voorstel, en dit voorstel te 
laten toetsen door V&J en DUO (de uitvoerder). 

• OCW kan de totstandkoming van het wetsvoorstel in deze korte tijd bewerkstellingen, 
maar moet daarvoor de tijd die er rest zo efficient mogelijk benutten. Met AZ is daarom al 
bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een alternatieve afstemmingsroute, omdat bij 
afstemming van het voorstel via de reguliere CEZIM op 24 juni het tijdspad in gevaar komt. 

• AZ heeft aangegeven wel te hechten aan de REZIM op 8 juli, maar alternatieven voor de 
CEZIM een goede optie te vinden. Ons voorstel is daarom om een aparte CEZIM (of een 
DG-overleg met daarbij de meest relevante DG's) te organiseren op maandagochtend 7 
juli. Aanlevering voor CEZIM kan dan plaatsvinden tegelijkertijd met aanlevering voor de 
REZIM op uiterlijk vrijdagmorgen 4 juli. 

• Met een CEZIM op 7 juli en een REZIM op 8 juli, maken we optimaal gebruik van de tijd die 
er is voor het wetsvoorstel zelf en de formele toetsen, maar kunnen we tegelijkertijd de 
conclusies van de CEZIM onderdeel maken van bespreking in de REZIM. De DG's hebben in 
deze planning immers op maandagmiddag nog de tijd om hun bewindspersonen inhoudelijk 
bij te praten op basis van de conclusies in de CEZIM. 
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Wensenlijstje per partij 

VVD 

•Nut van een brede onderwijsvisie ten grondslag aan de investeringsagenda. GL noemt 
daarbij met name het belang van Bildung in het hoger onderwijs. 

•Nut en noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, langs de 
lijnen van het rapport Veerman. 

•Toegankelijkheid voor meerjarige masters. Daarbij zijn er vragen of de voorgestelde 
regeling voor de meerjarige techniekmasters wel het effectieve instrument is. 

•Graag verkennen plan 5.1.2e 	en toetsen op zijn merites. 

•Zou de bijverdiengrens niet afgeschaft moeten worden? 

•Aandacht voor schuldenlast en afsluiten hypotheek voor starters 
4 VVD heeft specifiek om overleg tussen M en Blok gevraagd over leenstelsel irt 

hypotheken en startersleningen 

•Mogelijkheid tot rente,langer vastzetten. 

•Verbeter de voorlichting over de aanvullende beurs; geen van de respondenten in een 
onderzoek wist van het behoud ervan . 

•Zorg voor duidelijke voorlichting over studiekeuze-instrumenten als de studiebijsluiter 
en financiele voorlichting en verbetering van de aansluiting tussen vo en ho. 

•Leren lang leven is belangrijk 

•VVD: AD is to vrijblijvend 

•Miljard investeringen op huidige budget is mooie kwaliteitsimpuls (VVD) 

1 



PvdA 

•Nut van een brede onderwijsvisie ten grondslag aan de investeringsagenda. GL noemt 
daarbij met name het belang van Bildung in het hoger onderwijs. 

•Nut en noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, langs de 
lijnen van het rapport Veerman. 

•Toegankelijkheid voor meerjarige masters. Daarbij zijn er vragen of de voorgestelde 
regeling voor de meerjarige techniekmasters wel het effectieve instrument is. 

•Graag verkennen plan 5.1.2e 	en toetsen op zijn merites. 

•Experimenten met collegegelddifferentiatie (voor excellentieprogramma's) moeten 
passen in de visie op het hoger onderwijs en studiefinanciering en zullen dus worden 
aangehouden en worden bezien in het licht van de visie op hoger onderwijs en 
studiefinanciering ->Is al geregeld. 

•Zorg om doorstronners nnbo - hbo, graag gerichte oplossingen 

•Zou de bijverdiengrens niet afgeschaft moeten worden? 

•Aandacht voor schuldenlast en afsluiten hypotheek voor starters 

•Instandhouding regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders (PvdA, GL, D66) 

• Zorg om diploma-inflatie. Moet iedere jongere toegang hebben tot het hoger onderwijs, 
of moet het hoger onderwijstoegankelijk zijn. HO is teveel aangepast aan de massa 
(50% hoger opgeleid wringt). 

•Verbeter de voorlichting over de aanvullende beurs; geen van de respondenten in een 
onderzoek wist van het behoud ervan (PvdA, VVD) 
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D66 

•Nut van een brede onderwijsvisie ten grondslag aan de investeringsagenda. GL noemt 
daarbij met name het belang van Bildung in het hoger onderwijs. 

•Nut en noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, langs de 
Iijnen van het rapport Veerman. 

•Toegankelijkheid voor meerjarige masters. Daarbij zijn er vragen of de voorgestelde 
regeling voor de meerjarige techniekmasters wel het effectieve instrument is. 

•Graag verkennen plan 5.1.2e 	en toetsen op zijn merites. 

•Experimenten met collegegelddifferentiatie (voor excellentieprogramma's) moeten 
passen in de visie op het hoger onderwijs en studiefinanciering en zullen dus worden 
aangehouden en worden bezien in het Iicht van de visie op hoger onderwijs en 
studiefinanciering ->Is al geregeld. 

•Zorg om doorstromers mbo - hbo, graag gerichte oplossingen 

•Graag oplossingen voor renterisico's of andere inkomensrisico's die op termijn kunnen 
optreden. 

• Instandhouding regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders 

•De ov-kaart moet blijven 

•Aandacht voor de Iichting studerenden die met het leenstelsel to maken krijgt, maar op 
korte termijn nog niet direct profiteert van de opbrengsten van het leenstelsel en dus de 
onderwijsinvesteringen. Het duurt namelijk even voor de opbrengsten van het 
leenstelsel oplopen 

•Medezeggenschap moet worden versterkt 

•Anderhalf miljard aan investeringen in het onderwijs 

•Hanteer redelijke termijn tussen aanname wet en invoering leenstelsel 

•D66 ontvangt graag van de minister een update over de beschikbaarheid van de 
studentenwoningen. Dit speelt een rol bij de besluitvorming over de ov-kaart. 
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GL 

•Nut van een brede onderwijsvisie ten grondsiag aan de investeringsagenda. GL noemt 
daarbij met name het belang van Bildung in het hoger onderwijs. 

•Nut en noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, langs de 
lijnen van het rapport Veerman. 

•Toegankelijkheid voor meerjarige masters. Daarbij zijn er vragen of de voorgestelde 
regeling voor de meerjarige techniekmasters wel het effectieve instrument is. 

•Graag verkennen plan 5.1.2e 	en toetsen op zijn merites. 

•Experimenten met collegegelddifferentiatie (voor excellentieprogramma's) moeten 
passen in de visie op het hoger onderwijs en studiefinanciering en zullen dus worden 
aangehouden en worden bezien in het licht van de visie op hoger onderwijs en 
studiefinanciering 

•Zorg om doorstromers mbo - hbo, graag gerichte oplossingen: verlaging collegegeld en 
verhoging aanvullende beurs 

•Graag oplossingen voor renterisico's of andere inkomensrisico's die op termijn kunnen 
optreden. 

•Aandacht voor schuldenlast en afsluiten hypotheek voor starters. 

• Instandhouding regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders. 

•De ov-kaart moet blijven. 

•Aandacht voor de lichting studerenden die met het leenstelsel to maken krijgt, maar op 
korte termijn nog niet direct profiteert van de opbrengsten van het leenstelsel en dus de 
onderwijsinvesteringen. Het duurt namelijk even voor de opbrengsten van het 
leenstelsel oplopen. 

•Zorg om diploma-inflatie. Moet iedere jongere toegang hebben tot het hoger onderwijs, 
of moet het hoger onderwijstoegankelijk zijn. HO is teveel aangepast aan de massa 
(50% hoger opgeleid wringt). 

4 
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Geannoteerde agenda overleg fractievoorzitters 	 ndag 26 mei - 1L uur op OCW 

Doel overleg 

• De afgelopen maanden is er met de onderwijswoordvoerders van WD, PvdA, D66 en 

Groeritinks toegewerkt naar een conceptakkoord met concrete budgettaire effecten. 
• Dit overleg dient om de laatste benodigde beslissingen te nemen. 
• Daarnaast kunnen we doornemen hoe we de presentatie van het akkoord inrichten. 

Agendapunten 

1. Akknordtekst Het studievoorcchot fbillacie 1) en de financiele tabel (biilaae 21  

De afgelopen maanden is hard gewerkt met de woordvoerders om het eens te warden over een 
nieuw steisei. Het resultaat daarvan is weergegeven in de concepttekst van het akkoord en de 

bijbehorende financiele tabel. Dus op de grijs gearceerde zinnen in de tekst na, is dit waar we het 

al over eens zijn. We hoeven het in principe alleen te hebben over de punten under 2. 

Beslispunt: zijn jullie het eens met de akkoordtekst en de de financiele tabel? 

2. ©nenstaande punten fbiilaue 31  

De notitie in bijiage drie bevat een toelichting bij de laatste drie openstaande punten. Deze punten 

hebben alte drie een besluit nodig. Gaarne puntsgewijs bespreken. 

Beslispunt: aanvullende beurs 

Beslispunt: ©V-kaart 

buiten reikwijdte 

btitter't ret 	t 
3. Betrekken instellinuen, studenten en andere fracties 

3a Instellingen 

Zo snel mogen na ons overleg krijgen de koepels van hbo- en wo-instetlingen (Vereniging 

Hogescholen en VSNU) onder strikte vertrouwelijkheid inzage in het akkoord. 

Dit is nodig omdat zij na inzage tijd nodig hebben om hun formele commitment op de door ons 
gevraagde voorinvesteringen per brief kenbaar te maken. Zij krijgen daarvoor tot 
woensdagochtend de tijd. 

Beslispunt: zijn jullie akkoord met deze werkwijze? 



3b Studenten 

Er is afgesproken met de woordvoerders dat ook de studentenbonden ISO en LSVb, 

scholierenbonden LAKS en JOB iets eerder dan de rest van de wereld inzage krijgen in het akkoord. 

Mijn voorstel is om hen een dag van te voren informeren over de procedure, en hen enkele uren 

van te voren de stukken op OCW ter inzage te geven. 

Beslispunt: zijn jullie akkoord met deze werkwijze? 

3c Betrekken CU en SGP 

De SGP heeft eerder laten weten geneigd te zijn een leenstelsel in de masterfase te steunen, maar 

aarzelingen te hebben voor een leenstelsel in de bachelorfase. 

Wellicht is het wenselijk hen en ook de ChristenUnie bij te praten voorafgaand aan de presentatie 

van het akkoord. 

Beslispunt: informeren we de SGP voorafgaand aan het akkoord? 

4. Presentatie akkoord (Job aanvullen)  

Als we dan tot overeenstemming zijn gekomen en na het formele commitment van de instellingen, 

zou mijn voorstel zijn dat we het akkoord woensdag 26 mei bekendmaken. Het is goed om het 

alvast over de presentatie te hebben. Ik stel voor dat de voorlichters van de vier fracties samen 

met de OCW-voorlichter en mijn politiek assistent hiervoor een voorstel doen: voor een 

persbericht, de locatie en het tijdstip van de presentatie, de rolverdeling tijdens de presentatie en 

verdeling van de nieuwsrubrieken die avond. 

Mijn gedachten gaan in de richting van een gezamenlijke presentatie in het nieuwscafe op het 

ministerie van OCW, direct na de laatste bijeenkornt met de fractievoorzitters. Bij voorkeur is dit 

begin van de avond zodat de grote nieuwsrubrieken het allemaal kunnen meenemen. Ook wil ik 

voorstellen een fotograaf opnames te laten maken tijdens het laatste overleg. Foto's kunnen 

onmiddellijk na het akkoord worden verspreid. 

Beslispunt: zijn jullie akkoord met deze werkwijze? 

5. Aanbiedincisbrief Tweede Kamer 

Direct nadat het akkoord is bekend gemaakt, kunnen het akkoord (bijlage 1) en de financiele tabel 

(bijlage 2) worden aangeboden aan de Tweede Kamer met bijgaande procedurele aanbiedingsbrief 

(bijlage 5). 

Beslispunt: zijn jullie akkoord met de procedurele brief in bijlage 5? 

2 
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Opvangen rentenadeel bij verlenging terugbetaaltermijn — Iijn OCW 

Bij de berekeningen gelden er wat OCW betreft drie uitgangspunten: 
1) De discussie zou moeten gaan over de werkelijke kosten van de Staat en niet over de 

rentesubsidie die de student ontvangt. Het voordeel dat de student ontvangt vertaait zich 
namelijk niet direct door in kosten voor de Staat. 

2) De discussie zou moeten gaan over het verschil in kosten tussen een terugbetaaltermijn 
van 20 jaar en 40 jaar. Een terugbetaaltermijn van 20 jaar is reeds onderdeel van het 
wetsvoorstel masterleenstelsel dat in de Kamer ligt. 

3) Bij een reparatie van de extra kosten voor de Staat treedt een verlies aan rentevoordeel 
voor de student op en beide aspecten moeten worden afgewogen. 

De grondsiagen voor het berekenen van kostenplaatjes moeten dan zijn: 
- Toename van totale schuld van bedraagt 7 miljard. Namelijk: als de terugbetaaltermijn van 

20 naar 40 jaar gaat, dan neemt de schuld toe van 29 naar 36 miljard. Zie grafiek 
hieronder. 
Een rentevoordeel van 0,7%. Namelijk: dit is het verschil tussen de rente die de overheid 
gemiddeld op de kapitaalmarkt betaalt (7-jaarstarief) en die een student werkelijk betaalt 
(3-5 jaarstarief). 
Nadelen voor de Staat manifesteren zich pas in de voile omvang rond 2050. Zie grafiek 
hieronder. 

Indicatie ontwikkeling totale studieschuld 
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Conclusie: 
- 	Het nadeel van de Staat neemt daardoor rond 2050 in een geleidelijke oploop toe naar € 50  

milioen. Namelijk: dit is 0,7% van 7 miljard. 
Tegenover dit nadeel voor FIN van het leenstelsel staan extra belastingontvangsten ter 
hoogte van € 19 min door afschaffen aftrek scholingsuitgaven door studenten. 

Als OCW de kosten zou moeten opbrengen, dan kan dit op drie manieren: 
De rentekosten worden ten laste gebracht van de opbrengsten van het leenstelsel. De 
opbrengsten van het leenstelsel manifesteren zich net als de rentekosten pas op lange 
termijn. Op de korte termijn heeft dus niemand er last van. 
De rente voor de student wordt langer vastgezet, bijvoorbeeld voor 10 jaar in plaats van de 
huidige 5 jaar. Dat levert niet direct een dekking op voor de 50 miljoen, maar de 
voorspelbaarheid van de rentekosten nemen zonder meer toe. Dat kan gunstig zijn voor de 
Staat. We kunnen FIN vragen dit uit to rekenen. 
Het rentetarief voor studenten wordt op hetzelfde niveau gebracht als het tarief dat de 
staat op de kapitaalmarkt betaalt. Er wordt dan aangesloten bij de 7-jaars in plaats van de 
(huidige) 3-5-jaarsrente. Het nadeel is dat studenten dan het volledige voordeel van 0,7% 
kwijtraken. Studenten raken dan over een totale uitstaande schuld van € 36 miljard circa € 
250 miljoen kwijt. Dit weegt niet op tegen de kosten van € 50 min. 
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Argumenten voor de voorgestelde aanpassing in de aanvullende beurs 

De voorgestelde variant en de variant van de Vereniging Hogescholen (variant 5.1 .2e 
gaan uit van eenzelfde basisgedachte: de aanvullende beurs wordt in meerdere of mindere 
mate opgehoogd. 
De voorgestelde variant is echter soberder dan de variant van de VH. In de voorgestelde 
variant wordt de bestaande a.b. voor iedereen met circa € 100 per maand opgehoogd, 
terwijl in de variant VH de a.b. voor thuiswoners wordt opgehoogd met het bedrag van de 
thuiswonende basisbeurs (ca € 100 p/m) en voor uitwonenden met de uitwonende 
basisbeurs (ca € 280 p/m). 
Daarmee is de voorgestelde variant ook aanzienlijk goedkoper dan de VH-variant (ca € 
150 min vs. ca € 270 min structureel) 
Dit is een beperkte prijs, in de wetenschap dat de steun voor het leenstelsel breed 
versterkt zal worden: ophoging van de aanvullende beurs wordt warm ontvangen door de 
overige woordvoerders, de studenten en door de VH (ook al is het niet hun oorspronkelijk 
voorgestelde variant). 
Ook de middeninkomens profiteren van de hogere aanvullende beurs. Waar men 
momenteel tot een inkomen van max €46.000 aanvullende beurs ontvangt, zal dat na de 
verhoging tot een inkomen zijn van € 50.000. 
De voorgestelde variant levert een bijdrage aan een efficienter functionerende overheid. Er 
wordt een stevige vereenvoudiging doorgevoerd, doordat het onderscheid tussen uit- en 
thuiswonende studenten wordt afgeschaft. Deze vereenvoudiging levert een besparing op 
de apparaatskosten bij DUO op van 5 fte. 
Doordat er in het normbedrag voor ho-studenten in het geheel geen onderscheid meer is 
tussen uit- en thuiswonende studenten, is er in het hoger onderwijs geen risico meer op 
misbruik met de uitwonendenbeurs en hoeven er geen controles meer to worden 
uitgevoerd. 
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Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek behoren in 2025 tot de absolute wereldtop. Het stelsel 
kenmerkt zich door zijn gedifferentieerde structuur, uitdagende onderwijsaanbod en ambitieuze 
studiecultuur. Nederlandse studenten onderscheiden zich wereldwijd door hun sterke 
ondernemerschap, hun brede academische vorming, probleemoplossend vermogen en creatieve, maar 
kritische blik. Ze zijn nooit uitgeleerd, maar blijven zichzelf succesvol ontwikkelen in antwoord op de 
voortschrijdende vragen van onze kennisintensieve maatschappij. Ons stelsel van hoger onderwijs 
faciliteert dit, dankzij zijn flexibele en responsieve karakter, en zijn levendige verbinding met de 
arbeidsmarkt en de wetenschap. Want onderwijs is meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Het is een bron van toerusting, een motor van emancipatie en een investering in menselijk kapitaal. 

Maar bij het benoemen van de ambitie alleen, mag het niet blijven. Willen we deze mooie woorden 
omzetten in daden die voor zich spreken, dan moeten we aan het werk. De partijen in dit akkoord 
willen gerichte afspraken maken om het excellente hoge onderwijs te realiseren dat Nederland waard 
is. Dat betekent: modernisering van het stelsel van studiefinanciering, investeringen in de kwaliteit van 
het onderwijs en verhoging van de toegankelijkheid en studiesucces voor iedereen. 

Modernisering van de studiefinanciering 
We willen een stelsel van studiefinanciering dat ervoor zorgt dat studiesucces in het hoger onderwijs 
voor iedereen is weggelegd die over de juiste capaciteiten beschikt en bereid is om -naar vermogen- in 
zijn eigen opleiding en ontwikkeling te investeren. Een stelsel dat doelmatig en efficient is, en een 
brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs waarborgt. Extra aandacht moet er zijn voor die 
studenten voor wie de gang naar het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend is: omdat zij dit van huis 
uit niet hebben meegekregen bijvoorbeeld, of omdat zij fysiek extra uitdaging hebben. 

• Het huidige stelsel van studiefinanciering is ondoelmatig. Te veel studenten die dit niet nodig 
hebben, ontvangen nu toch financiele ondersteuning van de overheid in de vorm van een 
basisbeurs. En dertig procent van de reizen die een student maakt met zijn ov-kaart, is niet aan 
de studie gerelateerd. De basisbeurs wordt daarom per 1 september 2015 afgeschaft (voor OV-
kaart zie punt 1 van de oplegger). 

• Studenten krijgen in plaats van de basisbeurs de mogelijkheid om maandelijks een hoger 
bedrag van de overheid te lenen, tegen gunstige voorwaarden en een lage rente. Studenten 
krijgen meer verantwoordelijkheden, maar ook meer ruimte om hun eigen keuzes te maken. 
Hiertoe wordt de bijverdiengrens afschaft. En we versoepelen de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht studiefinanciering aan te vragen. De partnertoeslag wordt afgeschaft en 
de middelen overgeheveld naar SZW. 

• Om brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verzekeren en de rol van leenangst bij 
de studiekeuze te minimaliseren, garandeert de overheid dat studenten na afloop van hun 
studie nooit meer dan vier procent van hun inkomen hoeven in te zetten voor aflossing van hun 
studieschuld. De terugbetaaltermijn wordt daarom verlengd van 15 naar 40 jaar. Maar 
studenten die liever sneller terugbetalen, kunnen eenvoudig kiezen voor een kortere periode. 
Met de aanstaande vernieuwing van de uitvoeringssystemen, is de uitvoering flexibel genoeg 
om elke student die afbetalingswijze te bieden die het beste bij hem past (zie punt 2 van de 
oplegger) 

• Kijken we naar de vertegenwoordiging van jongeren uit de verschillende inkomensgroepen in 
het hoger onderwijs, dan zien we een scheve verdeling. De lagere inkomensgroepen zijn nu nog 
ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. Om leenangst onder deze groep te voorkomen, 
wordt de drempel waaronder niet hoeft worden terugbetaald, verhoogd naar 104% (voor 
alleenstaanden) van het wettelijk minimumloon (WML). Bij een inkomensachteruitgang van de 
ouders, kunnen studenten voortaan makkelijker snel een (hogere) aanvullende beurs 
aanvragen (zie punt 2 van de oplegger). 

• Studenten met een functiebeperking krijgen na het behalen van hun diploma een deel van hun 
studieschuld kwijtgescholden. 

Investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs 
Investeren in het studiesucces van elke student, doen we samen: de overheid, ouders, en studenten 
zelf. Want een overheid die zich hardmaakt voor het beste onderwijs, en daarin duurzaam investeert, 
mag dat ook van zijn studenten vragen. Studeren is immers een investering die niet alleen 
maatschappelijk profijt oplevert, maar ook individueel loont. In een gunstige positie op de 
arbeidsmarkt met bijbehorend salaris, in een betere gezondheid en in een hogere kwaliteit van leven in 
het algemeen. 
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- Uit de opbrengsten van de aanpassingen in de studiefinanciering, formuleren we een 
investeringsagenda die oploopt tot € 600 miljoen structureel (exclusief nadere maatregel op 
OV-kaart, ca 800 miljoen met OVkaart maatregelen erbij). Deze middelen investeren we in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs en aan onderwijs gerelateerd onderzoek (zie punt 3 van de 
oplegger). 

• Met deze middelen stellen we instellingen in staat om (bijvoorbeeld) te investeren in intensief 
en kleinschalig onderwijs, in het verbeteren van de overgangen in het onderwijs 
(schakelklassen zullen tegen maximaal wettelijk collegegeld worden aangeboden), in 
excellentieprogramma's, in flexibele leeromgevingen gebruik makend van nieuwe 
technologieen, in brede academische vorming en in verwevenheid van onderwijs, onderzoek, 
maatschappij (bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal Centres of Expertise in 
maatschappelijke sectoren). De student staat daarbij altijd centraal. 

• Studenten krijgen in ruil voor hun hogere eigen bijdrage meer zeggenschap over het 
(financiele) beleid van de instelling waaraan zij studeren. Hierdoor kunnen ook de huidige 
studenten al profiteren van dit akkoord. Gedacht kan worden aan instemmingsrecht op de 
hoofdlijnen van de begroting van een instelling (zie punt 4 van de oplegger). 

• Instellingen krijgen de ruimte om de investeringsmiddelen gedifferentieerd in te zetten, en op 
eigen wijze invulling te geven aan de maatregelen ter verhoging van de onderwijskwaliteit en 
het studiesucces. 

• Om het leven lang leren te stimuleren, gaan we het collegegeldkrediet voor de volgende 
doelgroepen uitbreiden: 

o ho - deeltijd (bekostigd en niet-bekostigd) 
o ho - voltijd en duaal - 30 jaar en ouder 
o ho - tweede studie 
o mbo - boven de 30 

De voorwaarden voor volwassenen om onderwijs te volgen worden daarmee meer in lijn 
gebracht met die voor de jonge student. Zo geven we een concreet gevolg aan de oproep van 
de commissie Rinnooy Kan om het Leven Lang Leren te stimuleren. Tegelijkertijd laten we 
daarmee zien dat Leven Lang Leren onderdeel uitmaakt van ons stelsel, en dat ons onderwijs 
ook voor volwassenen goed toegankelijk is. De maatregel dient tot slot ook als tegemoetkoming 
aan de eerste generatie leenstelselstudenten die al wel meer bijdragen aan hun studie, maar 
nog niet direct profiteren van de kwaliteitsverbeteringen. 

Waarborging toegankelijkheid 
Het onderwijs heeft in Nederland een sterk emanciperende functie. Toegankelijkheid is een van de 
kernwaarden. Alle leerlingen hebben gelijke kansen op ontplooiing en studiesucces, zodat een slechte 
positie bij de start niet doorwerkt in ongunstige levenskansen later. Dat betekent overigens niet dat in 
ons stelsel elke leerling hetzelfde niveau bereikt, maar wel dat elke leerling gaat voor het hoogst 
haalba re. 

• Binnen de groep studenten met een lagere sociaal economische status, verdienen de 
doorstromers van mbo naar hbo extra aandacht. Teveel jongeren die via het mbo doorstromen 
naar het hbo, vallen nu uit. Om de toegankelijkheid voor en het studiesucces van speciaal deze 
groep te vergroten, stellen we aan hogescholen middelen ter beschikking die gericht voor dit 
doel kunnen worden ingezet. 
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