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Studnanciering 

Datum 
07 oktober 10t4 

clettrontle 

TER ØE$LUITVORMINc 
Aan: M 

Par:Aaf CK;i1AWE 
Reeds afgestemd met 
Aantal pagma s 
1 

Parmf fiDi4S 
ratt.,11 

nota 
MEI 

Voorlopige vragen en antwoorden inbrer 	 fractte  
‘71'71:171;79%teutivr: w°er  9veZrgli'llitor::VVei 0 
Kelpie voor 

Wetsvoorstei Studievoorschot 

Aanleiding 

Vorige week hebben WO ter voorbereiding op de inbreng van de Tweede Kamer op 
het Wetsvoorstel Studtevoorschot al een de& van de vragen van de VVD.fractie 
ontvangen. U treft de antwoorden hierbij aary 

Kernpunten 

• Graag u cornmentaar op de antwoorden. 
• De PvdA-fractie heeft ook al vragen aangel vcrd Dc antwoorden daar op 

zult II nog deze week ontvangen. 
• 13 oktober ?kitten wij cc (resterend() vragef v n ale fracties ontaigen. 
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Datum 
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TER BESLUITV MING 

kin; M 

Minimum terugbetaalbedrag studievoorschot 

Paiao1. 0 	WE 

Dazu 	/
it:, 

 

	

:AA/ 	UtZt" Mee% 	pap-d- 
si-en veer' 4.)co ive.6112", 

	

v 	s 	1wA-17V r r11.2)v 

nota Bij a en 

Waft= 
Reeds afgestemd met 
DUO, WJZ 
Aantal pagina's 
3 

Aanleiding 
Wat een oud-student terugbetaalt, is afhankelijk van (1) zijn schuld en (2) zijn 
inkomen. Er is echter oak een minimum terugbetaalbedrag van circa €45 per 
maand voor mensen die voidoende inkomen hebben. Dit is met het wetsvoorstel 
studievoorschot niet gewijzigd, maar 	wij zijn van mening dat dat wei had 
gemoeten en aisnog moet gebeuren. 

Advies 
Advies is am het minimumbedrag te verlagen naar €15 voor studenten die straks 
under het studievoorschot vatlen en voldoende inkomen hebben (voor mensen in 
de draagkrachtregeling geldt geen minimumbedrag, nu en in de toekomst niet) en 
dit via een amendement te wijzigen. 

Kernpunten 
• Het minimum terugbetaalbedrag is geen beslispunt geweest in de overleggen 

over het studievoorschot. 
• Het huidige minimumbedrag past niet bij de beleidsredenering achter het 

studievoorschot. Door een minimum van € 45 zorgt de verlenging van de 
terugbetaaltermijn zarot voor een aanzienlijke groep niet yam-  de 'halvering 
van de maandlasten in het spitsuur van het !even'. 

• Daarnaast is in de memorie van toelichting het beeld geschetst dat bij een 
van C 5.000 een maandbedrag van € 18 boort, terwijI dit zonder aanpassing 
van de wet straks € 45 is (zie tahellen op de laatste pagina). 

• Fen minimumbedrag voorkomt dat mensen met relatief kleine schulden en 
met voldoende draagkracht relatief kleine bedragen terugbetaien en wordt 
bereikt je dat ze eerder van de studieschuld of zijn. Oak voorkomt een 
minirnumbedrag andoelmatige incassokosten. 
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Toelichting 
Inhoud - achtergrond 
• Op dit moment geldt een minimum terugbetaatbedrag van circa C 45 per 

maand op grond van de WSF 2000. Oud-studenten met voldoende 
draagkracht en een relatief lage schuld betalen niet het maandbedrag dat 
hoort bij de schuld maar dit minimum. Zo is voor oud-studenten met 
voldoende inkomen het berekende termijnbedrag van een schutd van € 2.000 
nu circa C 13,50 per maand maar in werketijkheid betaalt de oud-student 
door het minimum circa C 45 per maand. 

• Het minimumbedrag van € 45 per maand zorgt in het nieuwe stetset dat 
inkomens boven modaal met kleinere schutden hogere maandlasten hebben 
dan bij hun schutd hoort, want: 

bij een inkomen van meer dan € 33.000 (bijna modaal) is de 
draagkracht groter is dan C 45 per maand, 
bij een schuld lager dan C 12.500 hoort een maandtermijn van €45,-. 

• Deze combinatie van inkomen en schuld komt vrij vaak voor. Naar schatting 
gaat het om 25 tot 30 procent van alle oud-studenten met een studieschuld. 

Inhoud - aanpassing 
• Het minimum kan worden verlaagd of hetemaal afgeschaft. 
• Met het studievoorschot is ervoor gekozen om de maandlasten te verlagen. 

Het minimumbedrag staat hiermee op gespannen voet en verlagen ligt in de 
lijn der rede. 

• Bij verlagen of loslaten minimumbedrag treden er drie effecten op die op 
etkaar inwerken:.(1) er komt een groter bestand debiteuren na verloop van 
tijd (men betaalt Langer dan nu terug), (2) meer gebruik van flexibel 
terugbetaten, (3) invorderen in buitenland duurder: je zult achter kleinere 
bedragen aan moeten gaan. Per saldo leiden deze effecten tot een toename 
van de uitvoeringskosten van naar schatting (opgave DUO volgt). 

• Een minimumbedrag zorgt voor snetlere terugbetaling (`binnen is binnen', 
kleinere kans op overlijden, migratie etc). Met dit minimum is overigens geen 
rekening gehouden in de raming van de opbrengst van het studievoorschot, 
dus verlaging zorgt niet voor een tegenvaller. 

• Helemaal afschaffen van het minimumbedrag zorgt voor een grotere groep 
debiteuren dan verlagen en vergroot het debiteurenrisico. En bij zeer Cage 
maandbedragen van enkele euro's is de verhouding tussen uitvoeringskosten 
en terugontvangsten scheef. 

• Er is geen objectief logisch minimumniveau vast te stetlen. Dit is een 
arbitraire keuze. Voor mensen die in de draagkrachtregeling vatlen geldt geen 
minimum. 

Proces 
• Als u akkoord bent met verlaging van het minimumbedrag, resteert een 

aantal opties: 
1. Aankondigen in nota naar aanleiding van het verslag en later in wet 

wijzigen 
2. Nota van wijziging bij dit wetsvoorstet 
3. Amendement 

• Als we dit zien ats lets wat actief moet worden rechtgezet, kan zeif het initiatief 
worden genomen. Dit pleit voor2Alia-1 (nnavv) of 2 (nota van wijziging). Bij 
optie 1 zou in de Nota naar aanleiding van het verslag (bij antwoord op 

• 

Datum 
8 olaober 2014 
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vragen over flexibel terugbetalen bijvoorbeeld) kunnen worden aangekondigd 
dat het minimumbedrag wordt aangepast en dat dat wordt meenemen in een 
later wetstraject (pas vanaf 2018 gaat men onder studievoorschot 
terugbetalen en gaat flexibel terugbetalen van start). Dit kan we de 
vervolgvraag oproepen waarom dit niet nu in de wet was gewijzigd. Nota van 
wijziging op dit wetsvoorstel heeft dat nadeel niet (we zetten de fout dan nu 
zelf recht), maar dit heeft het risico op vertraging in zich. 

• Derde optie is om dit door middel van een amendement op dit wetsvoorstel 
regelen. Dit heeft niet de hierboven genoemde nadelen van de eerdere twee 
opties en heeft dus wat ons betreft de voorkeur. 

S 

Datum 
8 oktober 20:4 

label zoals in MO': 
Berekend 
maandbedrag 

Studieschuld o.b.v. sch,i1d 4  Feitelijk maandbedrag  o.b.v. draagkracht (iakomen)** 
mintmumloon 1 x modaal 	1,5 x modaal 	2 v modaal 2,5 x modal 	3 x modaal 

19.223 	33.200 € 	:0.220 	67,000 € 	83.20 #:. 	100.200 
€47 	€10.3 	€159 	€215 	€271  

	

5.000 
	

€18 	CO 	C18 	€18 	€18 	€18 	€19 
• 10.000 
	

€35 	CO 	CM 	€36 	€36 	€36 	€ 35 
€ 15.000 
	

€ 54 	€ 0 	€47 	€54 	€54 	€54 	€51 
• 20.000 	 72 	eo 	€ $7 	€ 7',: 	'es 72 	t770 	€72 
C 	25.000 	€90 	CO 	€47 	€ 96 	€90 	€90 	€92 
t 31..1.00U 	t....1li 	 t i? 	e20,s 	t Erd 	t 1(1•Y 	t Itri 
C 	35.000 	€126 	CO 	€17 	€103 	€ 126 	€126 	€125 

	

40,000 
	€144 	CO 	€47 	€101 	€ 144 	€144 	€141 

e 45.nn0 	e. 1 ic' 	 0 	F,S7 	if lin 	or sic) 	e us; 	€ /6:) 
€ 50.000 
	

€180 	 €47 	€103 	€ 159 	
	

C180 	€132 
Termq nbedrag bepaal 1 op basis an teligbetalingstermijn van .35 jaw' er' 2,5% rent?. 
Draagkracht alleenstaande op jaarbasis 4% van (verzam inkorn en .1.-100% WI'vt incl. vakantietoe.slag) 

Zelfde tabel rekening houdend met huidi9 minimumbedrag.  
Berekend 
maandbe drag 

Studieschuld o.b.v.  schule Feitelijk maandbe drag o.b.v. draagkracht (inkomen)" /  
rninimurnloon 1 x modaal 	1,5 :x modaal 	2 x modaal 	2,5 x modaal 	3 x rrtodaal 

C 19,253 € 	33.500 € 	50,250 € 	67.000 € 	83,750 € 	100.500 
€0 	C47 . €103 	€159 	€215 	€271 

	

5.000 	 €18 	 CO 	€45 	€45 	C45 	€ 45 	€ 45 

	

10.000 	 €36 	 CO 	€45 	 € 45 	€45 	€45 	€45 

	

15.000 	 €54 	CO 	€ 47 	€ 54 	€ 54 	€54 	€ 54 

	

20.000 	 €72 	 CO 	€ 47 	€ 72 	€72 	€72 	C72 
€ 	25.000 	 C90 	 CO 	€ 47 	C90 	 € 90 	€90 	€90 

	

30.000 	€ 108 	CO 	€47 	C103 	€ 108 	€108 	€ 103 

	

35,000 	€126 	 CO 	€47 	€103 	€ 126 	€126 	€126 

	

40.000 	€144 	 CO 	€47 	€103 	€14. 	€144 	€144 

	

45.000 	€162 	CO 	€ 47 	€.103 	 €159 	C162 	€162 
t 50.000 	€180 	 € 0 	€47 	€103 	€159 	€180 	€ 180 

* Terrmjnbedrag bep.a a! d op basis van terugbetalingsterrmjn van 35 jaar en 2,5% rente 
" Oraagkracht alleenstaande op jaarbasis =4% van (verzarnelinkomen -/- 100% WML incl. vakanttetoeslag) 

Er geldt een minirriaal terugbetaalbedrag van €545 per jaa, €45,42 per maand 
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Hager Onderwijs en 
Studiefinanciaring 

Van 
5.1.2e 

T 031 6 5.1.2e 

Datum 
10 oktcter 2014 

I 

Referentia 

nota Voorlopige v 	antwoorden inbrertg PvdA-fractie 
Wetsvoor-5.1.2 	oorschot 

Bitlagen 
Voarlopge vragen 
antwOO,den inbreng PvilA fraaie 
Wet:woo/510 vd,e, tithot 

Kople voor 

Reeds afgestemd met 
DUO, 14;18, U1. FiN mtiZK 

Aantal pagina's 
1 

Porasf 

Datefirt 	 Datum 

Vorige week hebben wij ter voorbereiding op de inbreng van de Tweede Kamer op 
het Wetsvoorstel Studievoorschot al een deel van de vragen van de PvdA -fractie 
ontvangen. U treft de antwoorden hierbij aan. 

Bestuit 
• Bent u akkoord met doze antwoorden? 
• En marge van het studentendebat en de hoorzitting van doze week meldde 

het LAKS dat 7ij nog niet met u hebben gesproken over dt wetsvoorstel 
(sinds de bestuurswssel). Wilt u net als eind vorig jaar een bestuurljk 
overieg met ISO, LSVb, JOB en LAKS over dt wetsvoorstel? Bijvoorbeeld na 
het Kamerdebat maar voor de geplande demorstratie op 14 november, 

Toelichting 
• 13 oktober zullei wij de (resterende) vragen van alle fracties ontvangen. 
• De PvdA-fractie heeft inmiddels ook aanvullende vragen ingebracht. Doze zult 

u eind volgende week met a!le andere (resterende) antwcorden ontvangen. 

Pagw,a 1 van 1 
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TER INFORMATIE 

Aan: M 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 
5.1.2e 
T 51231 6 51.2e 

nota 

Paraaf HO&S 

Datum 

Nota nav versiag wetsvoorstel Studievoorschot 

Datum 
17 oktober 2014 

Referentie 
685745 

Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd 
met 

Doel 	 Aantal pagina's 

- Hierbij treft u het eerste concept aan van de Nota naar aanleiding van het 
	2 

verslag van de Tweede Kamer bij het wetsvoorstel Studievoorshot. 
- Bij het opstellen van de NnavV is zo dicht mogelijk aangesloten bij de 

teksten die reeds eerder zijn geproduceerd (de Memorie van toelichting, 
het Nader rapport etc). 
Hieronder belichten we enkele punten die uw bijzondere aandacht waard 
zijn. 

Toelichting 

1) Evaluatiemoment effect toegankelijkheid 
• Door verschillende partijen wordt in het kader van de toegankelijkheid 

gevraagd op welke termijn de evaluatie van de wet studievoorschot wordt 
verwacht. Tot op heden is het wetsvoorstel hier nog niet concreet in. 

• In de NnavV is nu opgenomen dat de regering ná invoering van het 
studievoorschot zal starten met een effectmeting onder de eerste 
studenten die onder het studievoorschot gaan vallen. Dit zal onderdeel 
zijn van de jaarlijkse beleidsmaatregelenmonitor van ResearchNed. Dit zal 
ná studiejaar 2015/2016 kunnen leiden tot een eerste inzicht in de 
effecten van het studievoorschot. 

4 Deelt u deze lijn? 

2) Uitvoering 
• De leden van de SP-fractie vragen waarom het Programma Vernieuwing 

Studiefinanciering later wordt ingevoerd. Het antwoord op deze vraag Iigt 
gevoelig in verband met het recentelijk verschenen rapport van de 
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parlementaire onderzoekscommissie ICT (5.1.29, die zeer kritisch is op 
ICT-projecten bij de overheid. 

• Het conceptantwoord van DUO en HO&S samen luidt nu dat "PVS later 
wordt afgerond omdat, terwijl het programma al onderweg was, het 
nieuwe stelsel hierin moet worden ingebouwd. Om een en ander tijdig te 
kunnen realiseren wordt het programma momenteel herijkt. Deze 
herijking zal naar verwachting eind 2014 zijn afgerond, waarna er 
duidelijkheid zal zijn over de nieuwe einddatum. Voor DUO is de komst 
van het studievoorschot een complexe en omvangrijke veranderopgave. 
DUO zal de benodigde aanpassingen in het uitvoeringssysteem waar nodig 
zowel in het bestaande uitvoeringssysteem als in PVS inbouwen. Hierdoor 
is de uitvoering van het studievoorschot geborgd. De herijking van het 
programma heeft hierdoor bovendien geen gevolgen voor de invoering 
van het studievoorschot." 

4 Deelt u deze lijn? 

Datum 
17 oktober 2014 

• Het CDA verzoekt om de uitvoeringstoets en eventueel onderliggende 
rapporten. 

- Naar het oordeel van HO&S is het van belang om deze uitvoeringstoets en 
het onderliggende KPMG-rapport mee te sturen. er  lijkt geen goede reden 
om dit niet te doen. 

4 Wilt u de UT en het KPMG-rapport versturen? 

3) Kinderbijslag 
• Er zijn verschillende vragen over de aansluiting tussen kinderbijslag en 

studiefinanciering. 
• Met u is voorbesproken is dat hierover een amendement wordt ingediend 

door de 4. In het antwoord op de vragen kan daar echter nog niet op 
worden voorgesorteerd. In de antwoorden wordt de oplossing van het 
probleem wel gepresenteerd, maar in het midden gelaten hoe en wanneer 
het wordt opgepakt. 

4 Deelt u deze lijn? 
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TER INFORMATIE 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T5131 6  5.1.2e 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 
21 oktober 2014 

Referentie 

Kopie voor 

Aantal pagina's 
1 

nota Wetsvoorstel studievoorschot - herstel adviesrecht op de 
begroting 

Datum 	 Datum 

Aanleiding 

Met het wetsvoorstel studievoorschot wordt geYntroduceerd dat de 
medezeggenschap instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting krijgt. 
Op dit moment heeft de medezeggenschap al adviesrecht op de volledige 
begroting (artikel 9.33a, eerste lid sub b, en artikel 10.20a, eerste lid sub b, van 
de WHW). Abusievelijk is in de tekst van het wetsvoorstel studievoorschot het 
bestaande adviesrecht op de gehele begroting uit de wet geschrapt. 

Het voorstel is om geen nota van wijziging in te dienen maar via amendement te 
proberen het adviesrecht op de begroting te herstellen. 

Toelichting 

• Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting is op verzoek 
van D66 opgenomen in het wetsvoorstel studievoorschot. 

• Tijdens de onderhandelingen met D66 is niet expliciet gesproken over 
behoud of inruilen van het adviesrecht op de volledige begroting. 

• Het nieuwe instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting moet de 
bestaande rechten van de medezeggenschap aanvullen; het is niet de 
bedoeling dat de medezeggenschap met het wetsvoorstel studievoorschot 
rechten wordt ontnomen. 

• Het algemene streven bij het wetsvoorstel studievoorschot is om een nota 
van wijziging te voorkomen omdat het wetsvoorstel daardoor mogelijk 
vertraging oploopt. 

• Gelet op de voorgeschiedenis ligt het voor de hand dat het amendement 
wordt ingediend door D66. 

• Het lijkt verstandig via een snelle sondering bij de onderhandelings-
partners na te gaan of zij met deze lijn instemmen. 5.2e heeft 
aangegeven dit op te pakken). 
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Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T"31 6  5.1.2e 

nota 

Paraaf HO&S 

Datum 

Datum 
23 oktober 2014 

Referentie 

ELM 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 

Conceptagenda gesprek woordvoerders a.s. maandag 

Paraaf DGHBWE 

Datum 

• In de bijlage treft u de concept-agenda aan voor het gesprek met de 4 
woordvoerders van a.s. maandag. Bij die agenda zijn de volgende stukken 
gevoegd: 

- De 7 reeds ingediende amendementen (SP5 en CU 2). 
- Drie amendementen die de woordvoerders zouden kunnen indienen om 

wat losse eindjes op te lossen. 
- Een stuk over de relatie tussen het studievoorschot in relatie tot 

scholingsplicht voor jongeren tot 27 jaar. 
4 	Besluit: stemt u in met verzending van deze stukken naar 

de woordvoerders? 
• U krijgt morgen nog een inhoudelijke beoordeling van de 7 reeds 

ingediende amendementen. 
• Tevens wordt u morgen nader geInformeerd over het volgende: gisteren 

kwam bij de afstemming van de wetenschapsvisie het signaal binnen dat 
VNO-NCW het niet doorgaan van een compensatie voor meerjarige 
beta/techniekmasters in het kader van het studievoorschot wil gebruiken 
om een claim te leggen op een deel van de opbrengst van het 
studievoorschot voor het stimuleren van 'industrial doctorates'. 
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Gespreksverslag M - ISO 
12 november 2014 
Aanwezig: M, 5.1.2e 
	

(ISO) 

1. Voorlichting 

Voorlichting moet meer en beter. ISO heeft begrip voor klem waarin M zit in deze fase van de 
wetsbehandeling, maar vindt wel dat de informatievoorziening beter en vollediger kan. Op veel 
vragen zijn nu geen antwoorden te vinden, er is nergens een eenduidig informatiepunt waar men 
terecht kan, er wordt tegenstrijdige informatie verspreid. 

Actiepunten: 
M gaat met DG DUO in gesprek om voorlichting te versterken. 
ISO gaat voortaan rechtstreeks contact opnemen met 5.1.2e /DUO over klachten 
Voorlichting komt komend overleg (voor de kerst) terug op de agenda. 
5.1.2e zal DUO vragen het telefonisch menu aan te passen. 

2. Afbetalen 

ISO wil graag default in afbetaling naar 25 jaar ipv 35 jaar, en ook standaard beginnen meteen na 
afstuderen ipv na 2 jaar. M legt uit dat eerste ook past bij haar eigen beleid, en zeker iets is waar 
zij iets mee wil/kan. Meteen afbetalen is lastiger om als default-instelling te hanteren, maar ze zal 
er naar kijken. 

Actiepunt: 
In rekentool moet een besparingsoptie opgenomen kunnen worden: dat je ziet wat het je oplevert 
5.1.2e zet dit uit bij DUO/5.1.2e 

3. Investeringen 

ISO heeft signalen ontvangen dat die voorinvesteringen helemaal niet gaan plaatsvinden. Zou 
willen dat dit transparant gemaakt wordt, waar dit geld naartoe gaat. 

Actiepunt: 
M zegt toe een brief te sturen naar alle cvb's als straks de wet naar de TK is: uitleg over 
voorfinanciering instellingen, taskforce, met cc naar alle medezeggenschapsraden. 
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Hoger Onderwijs en 

TER VOORBEREIDING 
	 Studiefinanciering 

Aan: M 
	

Van 
5.1.2e 

T5'31 6  5.1.2e 

Datum 
21 november 2014 

Referentie 

3E3 
Bijlagen 
3 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
DUO 

Aantal pagina's 
1 

nota 	Overleg voorlichting studievoorschot met DG DUO 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 

Doel 

Op 26 november as spreekt u met DG DUO over de voorlichting rond de 
maatregelen in de studiefinanciering. Nu afronding van de parlementaire 
behandeling van het studievoorschot al in januari voorzien is, is het belangrijk dat 
DUO en OCW klaar zijn om voor de voorlichtingscampagne. 

1. Voorlichtingscampagne 

Zodra de wet aangenomen is, zal een voorlichtingscampagne van start gaan. Een 
bureau is op dit moment bezig met het uitdenken van het concept voor deze 
campagne. Het is daarnaast wellicht een idee om, zodra de wet definitief is, een 
mailing uit te doen naar iedereen die (mogelijk) met het studievoorschot te 
maken krijgen. Dit zou op korte termijn moeten worden voorbereid. De overige 
acties die gepland staan, vindt u in bijlage 3. Deze kunt u kort met DG DUO 
doorlopen en bekijken of de wederzijdse verwachtingen helder zijn. 

2. Webcare/ telefonische hulpverlening 

In een overleg heeft het ISO aangegeven de huidige informatievoorziening nog 
niet toereikend te vinden. Telefonische hulpverleners zouden onduidelijke of 
onvolledige antwoorden geven. Herkent DUO dit beeld en wat zou DUO kunnen 
doen om dit te verbeteren, en wat heeft DUO daarbij van u nodig? 

3. Uitvoeringsoverleg studievoorschot 

De invoering van het studievoorschot vraagt veel van de uitvoeringsorganisatie. 
Nu PVS ook in een volgende fase komt, is het zinvol het periodieke PVS-overleg te 
verbreden naar een uitvoeringsoverleg studievoorschot. Hierin zouden naast de 
voortgang van PVS ook de noodzakelijke veranderingen in de lifeline in het 
bestaande WSF-systeem en de voorlichting rondom het studievoorschot centraal 
moeten komen te staan. DUO komt voor het volgende PO PVS (van 18 december) 
met een voorstel voor de vormgeving van dit uitvoeringsoverleg nieuwe stijl. 
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Doel 

Morgen spreekt u met 5.1.2e 	over het studievoorschot. In deze nota vindt u 
kort wat punten ter voorbereiding op dit gesprek. Deze zijn gebaseerd op een 
eerder lijstje met zorgpunten dat wij ontvingen. U kunt dit gesprek vooral 
gebruiken om goed naar hem te luisteren, zodat hij zich gehoord weet. 

De twee structurele zorgen van 5.1.2e zitten op punten die helaas onlosmakelijk 
met de politieke deal verbonden zijn en geen bewegingsruimte kennen. Daarnaast 
heeft hij nog wat kleine punten. 

1. Gesplitste cohortgarantie 
Net als de RvS, heeft 5.1.2e  kritiek op de knip in de cohortgarantie. Hij vindt dat 
studenten die hun bachelor onder het huidige stelsel begonnen zijn, ook hun 
master moeten kunnen afronden op basis van de huidige regels. U kunt nog eens 
uw inhoudelijke reactie op de RvS herhalen, namelijk dat de WSF wel degelijk een 
onderscheid kent tussen de bachelor en de master, en dat studenten die alleen 
hun bachelor halen, ook alleen voor die bachelor studiefinanciering ontvangen. 
Maar wellicht is het zinvoller deze maatregel in het bredere politieke verband van 
het akkoord te plaatsen, en uit te leggen dat hierdoor de afgesproken 
investeringsreeks mogelijk is, waardoor het geld voor kwaliteitsverbeteringen 
eerder beschikbaar komt en studenten uiteindelijk ook eerder hiervan profiteren. 

2. Grondslag prestatiebekostiging 
Ook ga 5.1.2e voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer zijn steun aan 
voor het amendement van Schouten, om de grondslag voor kwaliteitsbekostiging 
te schrappen. U kunt hem nog eens goed beluisteren op dit punt, waarschijnlijk 
zit zijn zorg vooral bij het feit dat u de grondslag nu al opneemt, en daarmee 
voorbij gaat aan de evaluatie en voorlopige status van het experiment. 
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Naast het benadrukken van het politieke belang van dit punt voor het akkoord als 
geheel, kunt u nog eens uitleggen dat met het opnemen van deze grondslag in de 
wet, het laatste woord in deze discussie echt nog niet gezegd is. Een definitief 
besluit volgt pas na de evaluatie. Bij een positieve uitkomst is bovendien nog 
overleg nodig met de sector en vaststelling in een amvb. Wel wilt u de 
mogelijkheid openhouden om al vanaf 2018 de investeringen te koppelen aan 
kwaliteitsafspraken. Dat is alleen mogelijk als u nu al de wettelijke grondslag 
regelt. Daarbij zal de kwaliteitsbekostiging uitdrukkelijk aanvullende bekostiging 
zijn, en de reguliere bekostiging niet vervangen. Dit is ook de strekking van het 
aangenomen SGP-amendement. Er is dan ook geen sprake van een fundamentele 
wijziging van de bekostigingssystematiek. 

Datum 
01 december 2014 

3. Kleinere zorgen 
Tot slot heeft5.1.2e nog een aantal kleine zorgen. U kunt aanbieden op een aantal 
van deze punten in te gaan in de schriftelijke vragenronde, zodat u op schrift en 
in het publieke domein zijn zorgen weg kan nemen. 

Zo vindt 5.1.2e dat u teveel het rendementsdenken benadrukt. U kunt uitleggen 
dat dit rendement breder is dan financieel rendement alleen: het gaat juist ook 
om maatschappelijk rendement. En voor de student zelf staat het begrip ook in 
bredere context. Hij investeert niet alleen in een goed salaris, maar in algemene 
vorming, goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven in het algemeen. 

Ook vindt 5.1.2edat er voor studenten een perverse prikkel vanuit gaat om extra 
te lenen als de bovengrens bereikt is. Er is echter geen reden om te 
veronderstellen dat studenten zo met hun lening omgaan; in het huidige stelsel 
gebeurt dat niet, terwijI er toch grote bedragen geleend kunnen worden. 
Daarnaast wordt financieel bewustzijn een speerpunt in de voorlichting, en gaat u 
erop zetten dat studenten die eerder kunnen terugbetalen, dat ook doen. 

Verder heeft hij zorgen om de middeninkomens. U kunt hier nog de systematiek 
uitleggen van de telkinderen. De aanspraak op aanvullende beurs loopt tot 
€46.000, maar wanneer er meerdere kinderen in het gezin studeren, dan heeft 
dat gevolgen voor de veronderstelde ouderlijke bijdrage. Bij een ouderinkomen 
van € 60.000 bijvoorbeeld en 3 studerende kinderen, hebben deze straks recht op 
een aanvullende beurs van €149 p/m (nu is dat € 84). 

Ook vreest 5.1.2e dat er minder studenten gaan deelnemen als gevolg van 
leenangst, en vraagt hij zich of in welke inkomenscategorieen de ouders van deze 
afvallers zitten. U kunt hier nog eens benadrukken dat u ervan uitgaat dat 
leenangst zich vrijwel niet voor zal doen. Deelname-effecten zijn beperkt, en 
bovendien tijdelijk. De verwachte daling van 2% is berekend ten tijde van het 
oude voorstel, waarin de verhoging van de aanvullende beurs nog niet 
opgenomen zat, en bovendien de terugbetalingsvoorwaarden nog niet versoepeld 
waren. Met deze twee maatregelen verwacht u dat de effecten beperkter zullen 
zijn dan de eerder genoemde 2%. Natuurlijk gaat u ook goed monitoren. 

Tot slot heeft hij om de spreiding van de schulden gevraagd. Deze zit in de 
bijlage. 
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Verkennende analyse afnemende instroom hbo 2015 

Aan: MTHO&S 
Van: 5.1.2e 

19-11-2015 

Aanleiding 
De afgelopen maanden zijn er signalen geweest dat het aantal studenten dat zich in 2015 voor het 
eerst voor een hbo-opleiding aanmeldt fors lager is dan in 2014. De VH spreekt in haar laatste 
nieuwsbericht over de aanmeldcijfers (7 oktober) over een afname van 6,6%. Deze notitie geeft 
een eerste inzicht in de omvang en aard van de afname en is vooral gebaseerd op een analyse van 

de VH. De VH heeft o.a. aanmeldgegevens van Studielink gebruikt en voorlopige, nog niet 
gevalideerde inschrijvingsgegevens van DUO. 

Uitkomsten analyse VH 
De VH komt in haar analyse tot de volgende bevindingen: 

• De afname van de instroom verschilt behoorlijk tussen opleidingsvormen en —soorten. Het 
aantal aanmeldingen voor voltijd opleidingen is met 6,2% afgenomen, het aantal 
aanmeldingen voor deeltijd met 12,5%. De daling bij deeltijd-aanmeldingen is veel sterker 
bij bacheloropleidingen dan bij associate degree-opleidingen. 

• Er lijken minder studenten van opleiding te wisselen. Op dit moment is echter nog niet te 
zeggen of de afname in het aantal studiewisselaars betekent dat meer studenten hun 

studie vervolgen (positief resultaat) of dat meer studenten het ho hebben verlaten 
(negatief resultaat). 

• Op basis van aantallen gediplomeerden en slagingspercentages bij de vooropleidingen van 
het hbo — havo, vwo en mbo — is geconstateerd dat de ontwikkeling van het aantal 
gediplomeerden geen verklaring geeft voor de afgenomen hbo-instroom. 

• In 2013 en 2014 is een boeggolf in de directe doorstroom vanuit de vooropleidingen 
opgetreden i.v.m. de geplande en uitgestelde invoering van het studievoorschot. De 
vrwachting was dat de directe doorstroom in 2015 weer zou teruggaan naar het 'normale' 
niveau. Het scenario van terugkeer naar de trends voor de aankondiging van het 
studievoorschot zou naar schatting een afname van 3,4% in de totale hbo-instroom kunnen 
verklaren. 

• De instroom in de lerarenopleidingen is met 35% afgenomen, veel meer dan door het 
boeggolfeffect kan worden verklaard (4%). Hier zullen de aangescherpte toelatingseisen 
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. De verwachting is dat een deel van de potentiele 
pabo-instromers voor een andere opleiding heeft gekozen. Geschat wordt dat zo'n 0,8% 
van de totale hbo-instroomdaling gerelateerd kan zijn aan de nieuwe toelatingseisen bij de 
pabo's 

• De veel lagere instroom van vwo-ers in het hbo (-21%) kan niet verklaard worden door 
terugval na de boeggolf of andere gesignaleerde trends. Het is mogelijk dat minder vwo-
ers ongediplomeerd overstappen van het wo naar het hbo. 

• Er moet een kanttekening worden geplaatst bij het in het nieuwsbericht van 7 oktober 

genoemde groeipercentage voor de sector techniek (6,4%). Bij de herindeling van het 
opleidingenaanbod zijn namelijk enkele opleidingen uit de sector economie opgegaan in 



een brede technische bachelor. Indien daarvoor wordt gecorrigeerd, komt de groei uit op 

2,6%. 
• Er wordt vaak gedacht dat de situatie op de arbeidsmarkt van invloed is op de doorstroom 

van mbo-ers naar het hbo. De volgende drie constateringen - geen aangetoond verband 
tussen werkloosheid en doorstroom, stabiele werkloosheid mbo- gediplomeerden en 
geringe afname jeugdwerkloosheid - doen vermoeden dat de verbeterende economie geen 
erg grote invloed op de ontwikkeling van de hbo-instroom heeft gehad. 

Conclusie: 
Van de totale afname van de hbo-instroom van 6,6% zou 3,4% kunnen samenhangen met de 
terugval op de oude trends na de boeggolf in 2013 en 2014 door de geplande en uitgestelde 
invoering van het studievoorschot. Daarnaast zou 0,8% gerelateerd zijn aan het effect van de 

nieuwe toelatingseisen bij de pabo. De overige 2,4% instroomdaling kan misschien voor een klein 
deel worden toegeschreven aan een afname van de afstroom van ongediplomeerde vwo-ers van 
het wo naar het hbo, maar het grootste deel van de restcategorie zal vermoedelijk samenhangen 
met terughoudendheid door het studievoorschot. 

Uitkomsten doorstroomcijfers DUO 
Hieronder is een tabel opgenomen met directe en indirecte (na 1 jaar) doorstroompercentages van 

gediplomeerden van vwo, havo en mbo naar het hbo. De kolommen in de tabel dienen als volgt te 
worden gelezen: van alle gediplomeerden in een bepaald diplomajaar is aangegeven welk 
percentage direct doorstroomt naar het hbo en welk percentage een jaar later. 

Doorstroom van gediplomeerden van vwo, havo en mbo naar hbo 
diplomajaar 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Direct naar het hbo 

vwo 	 14% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 12% 11% 10% 
havo 	 78% 78% 78% 79% 78% 78% 77% 82% 83% 76% 
bol-voltijd niveau 4 	 52% 	51% 	49% 	50% 	49% 	47% 	46% 	49% 	48% 	41% 

Indirect naar het hbo na 1 jaar 
vwo 	 2% 	2% 	2% 	2% 	2% 	3% 	3% 	2% 	1% 
havo 	 7% 8% 9% 9% 9% 9% 11% 7% 6% 
bol-voltijd niveau 4 	 5% 	5% 	6% 	6% 	6% 	6% 	7% 	6% 	5% 

Bron: voorlopige inschrijvingsgegevens DUO, november 2015 

De boeggolf in de directe doorstroom van havo en in mindere mate mbo naar hbo is duidelijk te 
zien. Van de havo-gediplomeerden van 2012/13 en 2013/14 stroomde 82% respectievelijk 83% 
direct door. In voorgaande jaren lag dit percentage rond de 78%. Het diplomacohort 2014/15 komt 
met 76% iets onder het 'normale' niveau. Bij het mbo is het moeilijker om het 'normale' niveau te 
benoemen. De afname in de directe doorstroom van het meest recente diplomacohort 2014/15 lijkt 

groter dan op basis van een terugkeer naar het 'normale' niveau mag worden verwacht. Dit kan 
een effect van het studievoorschot zijn. 
De dalende trend in de directe doorstroom van vwo naar hbo zet zich - afgezien van een kleine 
opleving bij het diplomacohort 2012/13 - gewoon door. 
Ook de indirecte doorstroom van het diplomacohort 2013/14 laat voor alle vooropleidingen een 
kleine dip zien. 



r en Wetensdhap, 

Ministerie van Onderwijs. Cult 	en 
Wetenschap 

89 

>Petouradr-  Postbus -1637S 2500 81 Dil 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten,Generaal 
	

Hoger Onderwij$ en 

Postbus 20018 
	

Stucliefinormieting 

2500 EA DEN HAAG 
	

14i)nstraal 
Di Haag 
Postbus -16375 
250081 Dec Haag 
wvvw.rijksovetheid.r1 

Onze referentie 
51 2e 

Datum 	20 april 2018 
Betreft 	Antwoord op vragen van het lid Bisschop (SGP) en Futselaar (SP) over 

'onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten 
(ingezonden t3 april 20181' 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bisschop (SGP) en 
Futselaar (SP) over onrecht Ms gevolg van de invoering van het leenstelsel voor 
studenten (ingezonden 13 april 2018)' 

De vraoen werden mntoe9czondcn bij uw bovcnaangeraalde brief met kenmerk 
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JOY:A 

Vragen van de 1eden l3isschop (SUP) en Futselaar (SP) aan de minister van 
Onderwijs, CuItuur en Weteaschap over onrecht als gevolg van de invoering 

in bet lecnstelsel 	or studenten (ingetonden 13 april 2018) 

1 
Bent u bekcnd net het antwoord van UNV ambtsvoorganger dat ouders en bun 
kinderen cc Met op acbteruit),aan op het moment dat mindeijarige studenten 
gian studercti in het hoger olderwijs? 1) 

Ja, daar ben ik wee bekend. Dat was een deel van het antwoord op de vraag 
*deelt u de mening dat outlets en hurt kinderen crop aehteruitoaan als de 
kinderbijslag wordt omgezet in een studieschuldT 

\ 	1.1 inzichtelijk m;tken \vat op jaarbasis de financiele go °igen zijn voor 
student en otiders \‘',.tnneer n 17 uig niar het hoger onderwijs gaat zo,Nel 
in gezinncn nkt en als me' ouders, hij een inkomen van 47,000 euro en 
uitgaande an de kinderhijslag. het kindgebonden budget de alleenstlande-
ouderkop, het coilegegeld. k aanv (Mende beurs en de veronderstelde 
N.S et td 	ouderbijdragc? 

riieronder v,(ai.tcn tk alters gepresenteerd inetusief id-kg en aatmnicsbij 
de cijfers, 

De conclusic die Mt de curers volgt. is eat voor de gent 	posted de 
situatie na het reNcrakkoord op jaarbasis SO cunt voordeliger ititpakt voor 
een tweeoudergezin k‘aarin het 17-iarige kind in het hogcr onderw ijs 
ttideren ten orziehte van de situatie voor het regeerakkoold Voor het 

Len.)aderezin i due vooruitgang op jaarbasis 945 euro, 

label 1 toont de bedragen voor cen giro met twee ouders en voor een gezin 
met ec'n ouder itt Ic situ itie voor het ret2,eentkkoord. De kolom vo k'  it de 
bedraaen du.. gelden op het moment dat de 17-jari:Je niet ineesehreven is in 
1K bog r onderwijs De kolom ho i luTer onder) be‘ at de hedragen 
\\.irineer dit .e1 het i.:seval is. In beide kolommen gaat het om de jl.tarb!:kirLigen 
Van cen gezin waarin 	i d aanwe/ig is die het hele ja u 17 jaar oud k. 
is in beide gcfiflst)p4..t uagL i in an cen gefinsinkomen van 47.000 curo. 
)ok N er\an uitgegaan dat a in 	voorwaarden voor de betretiende 

regelingen i voldaan die Met expliciet zijn benoemd. Voor ant! regolingen 
zijn de normbedragen en parameters tilt 2018 gebruikt en de hedragen urn 
algerond op he euro's_ De veronderstelde ‘vettelijke ouderbijdrage is als 
extra post in de tabel opgenomen.. omdat deze geen invIoed heeft op het saldo 
in het gezin: bet is een verondersteide bijdrage van de ouder(s) aan de student 
die met. \\ cegt  in de berckening van de boogtc van de aanvullende hems, niaur 

Paqrna 2 vj 6 



niet verptieht is. Dc reisvooreiening is ook opgenomcn oindat deft: net als de 
aanvullende heurs onderdeel is Nan de prestatiebeurs in het hoger onderwijs. 
Naast genoemde poteit zijn er ook nog bet collegegeldkrediet en het 
studievooNchot. !kik: /On niet opgenomen in het o\erzicht. niaar de student 
in het hoger ondemijs kart .an den voorfieningen gebruik maken tegen 
sor i al e leen von mar& n 

ciPt,:st!sit.„. 

Tab0 bedres9en uoct RA 	L 	tweeoudergezin 
vo ho verschil 

	

-1.149 1.149 	0 	1.149j 
0 t 	0 2.882 	 -2.8821 

-2060 	2O0 	0 -2.060 	2.06O 

eenotidergezin 
ho 	vet Nchil 

514_9 	 1.149 
I kintigebonden  t44p9et..- 
collgicseld 

laanvultentle beurs 
I wparcle  reisvoorziehing__ 
iTotaal 

I extra:  vervhderstelde ouderti3Vira9ei_  4.007 	 2:91.11 4.007 
atleenstaande ouderkop tikf het eenoudergezin 

Wanneer alleen naar deze posten wordt gekeken gaat het twecoudergezin er 
op jaarbasis per saldo 1.440 Quo op achteruit als het I 7-jarige kind in hLt 
hoger onderwijs gaat studeren. Dit worth ‘erooriaakt door het wcp alien van 
dc kinderbijslag., hut hetal en van collegegeld en het ontvangen van de 
aanvullende hours en de reisvoorziening. 
I let kt.x.i.noudergcfin gaat cr 3.225 curt) op achteruit als het 17-jarige kind 111 het 
hoger onderwijs gaat studeren. Dit wordt \erooriaakt door dezelfde factoren 
als hij het osecoudergezin, xinuevuld met het wegvallen van het 
kindgebonden budget inclusiefalleenstaande ouderkop. 

fahel 2 taunt de bedragen \ oor dezehde gezinnen, maar vanuit de nanname 
dat de maatregelen uit het regeerakkoord altemaal in .rking zijn getreden. 
let gaat otu dt. halvering van het col legegeld., de \ crliogin van de 

kinderbijslag en de verhogin:2 van de atbouwgrens voor paren in het 
kindgebonden budget. IX in het regeerakkoord verineldde indieaties \ oor de 
wijzigingen njn toegepast op de normen en parameters die gelden voor 2018, 
Dc hedrauen zijn hierdoor \crgelijkbaar met tabel 1 en hevatten niet de 
uiteindelijke e\acte hedragen. Niet al ie revecrakkonrchnztatregclen zijn 
narnelijk voorticn voor 2018. 

Tabel 2* bedrassen na RA 	 Iweeoudergezin  	eenoudergezin -- vo 	ho 	verschil 	vo 	ho I verschil 
Lkitylef-bvn 	 L234 	0 	 .„1,..-, 234 	0 I 

Ind_gebpngen budget' 	 895 ; 	0 	-895 I 2.8821 0 	-2.882 
cotekeeki 	 J&-1,030 	-1.030 I 	01 -1.030A 	-1030 

	

79 	911 766 	1  .7661 
waarcle reisvoorziening 	 01 1.099 I 	1.0991 	0 	1.099 	1.099 

t Totaal 	 -1.389 I 	3 	-2,2801 
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',extra: veronderstelde ouderbijdrage 	01 4.007 	4:007 
* rnct alleenstaande ouderkop tij het eenoudergezin 

Wanneer opnieuw alto naar deze posten wordt gekeken gaat het 
tweeoudergezin Cr op jaarbasis per saldo 1.389 euro op achteruit als het 17-
jarige kind in het hoger onderwijs pat studeren. Dit is 50 euro minder ten 
opzichte van de situatic voor het regeerakkoord. Dit wordt veroorzaakt door 
de halvering \ an het collegegeld en gemitigeerd doordat de kinderbijslag 
hoger worth en 1i,.! par in vanmerking komt voor kindgebonden budget. 

Ilet eenottdergezin gaat er 2.280 euro op achteruit als het 17-jarit...,e, kind in het 
hoger omierwijs gaat silkier:AL Dit is 94$ euro minder ten opzichte van de 
situatie voor het regeerakkoord. Dit wordt veroorzaakt door de halverint.,! van 
het collegegeld n gemitige -,trd door de hogere kinderbijslag. 

Wilt u inzichtelijk tnaken vtat het verschil is in jaarlijkse Inland& 
ondersteuning op rijksniveau tussen students die als 17-jarige en 18-jarigc in 
het hoger ondersipgaan stideren, zowel in gezittnen met ea als twee 
(Alders bij eon inkomen van 47.000 euro n uitga:.ittde an de kinderbijslag, 
het kindgebonden budget, de alleenstaande-ouderkop het collegegeid.de 
aanvullende heurs en de veronderstelde Mettetijke ouderbiidrage? 

I r zijn geen verschilien lfl c'e jtarlijkse tinanciele ondersteuning van ecn 17-
jarige en eon 18-jarige student in het hoger onderwijs. Zowel de ouders van 
de 17-jarige als de 18-jarige hebben geen rccht op kinderhijsIzig en 
kindgebonden budget. Onk dint in beide gevallen hetzelfde bedrag aan 
collegegeld betaald le ykorden. De berekeningen voor aanvullende hours en 
veronderstelde wettelijke ouderbijdrage zijn identiek voor /owe] de 17-jarige 
als de 18-jarige. 

4 
Wilt u inzichtelijk maken wat het versehil is in jaarlijkse financiele 
ondersteuning op rijksniveau tussin studenten die als 17-jarige rtaar het 
middelbaar beroepsondemijs en het hoger ondenkijs p&n. zowel in gezinnen 
met cn als twee ouders, bij 	mkomen k an 47.000 turn en ungtmnde N in 
de kinderbijslag, het kindgebonden hudgu dc alleenstaande-ouderkop. het 
collegegeld, de aanvullende hours en de veronderstelde wettelijke 
ouderbijdrage? 

Fort 17-jarige die naar het middelhaar beroepsondenkiis pat, !weft geen reeht 
op studietinanciering, met uitzondering van de reisvoorziening. maar betaalt 
ook nog geen lesgeld. De ouders hebben reeht op kinderbijslag en eventucel 
kindgebonden budget. Voot de gerraagde regelingen is de 17-jarige mho'er 
dus vergelijkbaar met cvn 17-jarige in het voortgezet onderwijs, met 

2.911 
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uitiondering san de reisl. oorziening, Dc verbeteringen in de situatie na het 
regeerakkoord ten opziehte van de situatie voor het regeerakkoord. zoals in 
het tweede antwoord weergzgeven, blijven ongewijtigd. 

Wilt u bij de berekeningen in de voorgaande viagett eveneens onderscheid 
niaken tussen de situatie op basis van de huidige rcgelingui en d sirs 
zoals die na uitvocring van het regeerakkoord /Al bestaan? 

a 

6 
Kunt u aangeven int welke passages bij de behandeling an het leenstelsel 
blijkt dat de voile omvang van de rinancii'le gevolgen van de samenloop 
tussen de kindregelingen en de studiefinanciering voor minderjarigen 
nadrukkeli !'K a de orde is geweesten dat door regering en parlement 
desondanks welbewust voor de bestmnde atbakening you zijn gekozen? 

De aansitiiting an de kinderbijslag op de studielinanciering Your 
minderjarige studenten en de gevolgen van de ION ocrituz san het 
studievoorsehot voor mimic rjarige studenten is aan de orde gewcest in de 
schriftelijke voorbereiding van de wetsbehandelin4 in de Tweede Kamer.' in 
de ilnetkie ring door de Tweede Karner:' in de plenaire behztndeling vIrt het 
wetsvoor4e1 door de Tweede Kamer,' en in de sehriftelijke voorberelding 
van de wetsbehandeling in de Ecrstc Kanicr.4  

7 
Bent ti herod de vragen L beantwoorden voor de pLn ur h.h iJt. mi van 
Iu.t 	it I k erhiagd v,ettelijk colleeegeld 2i 

a. daartce be ik bereid, 

Aanhz:..gsel :Handel ingen, v'ergaderjaar 20 6-20 .7, r.-tr. 1587 

- Nota naar aanleiding van het versiag, Kamerstukken U 2014/15, 34 035, nr. 13, p.27, 29, 
49, 121, 122. 168. 
Nota naar aanteiding var het niider yenta& Kamerstukken U 2014/15, 34 035. or. 18, p.45, 

50, 53-54, 
Aangenornen arnendement 	c.s., Karnerstukken ii 2014/15, 34 035, nr. 27, 

Verworpen subamendement Bisschop, Kamerstukken 3 2014/15, 34 035, nr. 60, 
Brief over de ingeciende amendementen tot en met nr. 34, Kamerstukken H 2014/15, 34 

035, nr. 58, p.5. 
flandelingen II 2014/15, nr. 19, item 21, p.47, 

Hanclefingen U 2014/15, nr. 20, item 9, p.14-15. 
4  Memorie van antwoord, Kamerstaken I 2014/15, 34 035, D, p.94-95, 
Nadere rnemorie van antwoord, Karrerstukken I 2014/15, 340 3 5, F, p.15. 
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Beantwoording commissiebrief over tijdstip sturen 
tussentijdse evaluatie studievoorschot 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 
december jl. per brief gevraagd naar het tijdstip waarop u de tussentijdse 
evaluatie van het studievoorschot naar de Kamer stuurt. 

Samenvatting van de brief 

In uw reactie geeft u aan de beleidsdoorlichting van Artikel 11: studiefinanciering 
uiterlijk 1 juni naar de Kamer te sturen. 

Besluiten door ondertekening 

Als u akkoord bent wordt de brief naar de Kamer gestuurd. 

Toelichting 

• De beleidsdoorlichting is een doorlichting van het hele begrotingsartikel 
studiefinanciering (dus ook SF voor MBO (met basisbeurs) en de 
aanvullende beurs en de reisvoorziening). Belangrijkste beleidswijziging is 
uiteraard de invoering van het studievoorschot, dus hiermee wordt ook de 
motie 5.1.2e (tussentijdse evaluatie) uitgevoerd. Verzending was 
toegezegd voor de zomer van 2020. Die termijn nu concretiseren naar 
'uiterlijk 1 juni' maakt het mogelijk om de uitkomsten desgewenst bij de 
voorjaarsbesluitvorming te betrekken. Zowel vanuit de Kamer als eerder 
vanuit uzeif is die wens geuit. 
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Bespreking beleidsdoorlichting studiefinanciering met 
studentenbonden 

Doel 
Woensdag spreekt u met de studentenbonden (ISO, LSVb, JOB en LAKS) over de 
beleidsdoorlichting studiefinanciering. De bonden hebben de beleidsdoorlichting 
gelezen en willen de voor hen belangrijkste inzichten met u bespreken. Hierbij 
vindt u een korte voorbereiding op het gesprek. Ook gaan we in op de 
behandeling in de CWIZO en op een paar openstaande punten uit het 
Verdiepingsoverleg van 9 juni ji. 

Toelichting 
• Het rapport is vorige week woensdag onder embargo met de bonden gedeeld. 

Maandag 15 juni vond een bespreking met de onderzoekers plaats, waarin de 
bonden vragen konden stellen over de uitkomsten. 

• Er werden relatief veel vragen gesteld over studentenwelzijn en de invloed van 
het leenstelsel op studenten met financiele problemen. 

• Mogelijk wordt de betrokkenheid van de bonden in het hele proces nog 
besproken. 

CWIZO 
• In de CWIZO (16/6) was brede weerstand tegen de genoemde maatregelen 

gericht op de doorstroom mbo-hbo en middeninkomens. TerwijI de 
beleidsdoorlichting aangeeft dat vervolgonderzoek nodig is/komt, wordt al wel 
voorgesorteerd op het nemen van maatregelen. Dat past niet in een 
beleidsarme reactie, was de consensus (ingebracht door FIN, SZW, VWS, EZK 
en JenV). 

• We hebben aangegeven dat de kabinetsreactie nog politiek wordt gesondeerd. 
De kabinetsreactie gaat vanwege bovenstaande bezwaren niet naar de MR van 
26 juni, maar naar de RWIZO van 30 juni en de MR van 3 juli. 

Gesprek met bonden 
U wordt ambtelijk ondersteund door 5.1 .2e 	en 5.1.2e 
Voor het gesprek achten wij de volgende onderwerpen van belang: 

Studentenwelzijn 
• De beleidsdoorlichting concludeert dat "er een verband bestaat tussen ervaren 

stress en zorgen over de toekomst, en niet met lenen als zodanig." Het gaat 
dan om zorgen over de financiele toekomst en de arbeidsloopbaan. 

• Eind 2019 bleek uit onderzoek van Van der Velden e.a. dat in de afgelopen tien 
jaar psychische problemen onder studenten niet zijn toegenomen. Ook stellen 
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de onderzoekers vast dat psychische problemen bij studenten even vaak 
voorkomen als bij niet studerende jongeren. 

• U kunt aangeven nu geen verband te zien tussen het leenstelsel en stress, en 
vooral oprtoepen om de uitkomsten van het brede RIVM-onderzoek naar 
mentale druk onder jongeren of te wachten. Dit verschijnt medio 2021. 

Financiele problemen 
• De beleidsdoorlichting concludeert dat er "geen aanwijzing is dat meer 

studenten financiele problemen ervaren na de invoering van het leenstelsel." 
Wel ligt het percentage studenten dat financiele moeilijkheden ervaart hoger in 
de laagste inkomenssegmenten. In de lagere inkomensklassen is bovendien 
het percentage studenten dat financiele moeilijkheden ervaart in 2018 
vergeleken met 2013 toegenomen. In het hoogste inkomensniveau is dit 
percentage afgenomen. 

• U kunt aangeven de oorzaken hiervan in het Studentenonderzoek van het 
Nibud verder uit te willen laten zoeken. Dat onderzoek start naar verwachting 
dit najaar. 

• Verder zullen de bonden - in lijn met het SER-Jongerenplatform - mogelijk 
ingaan op het effect van een studieschuld op de toekomst van jongeren op de 
woningmarkt en arbeidsmarkt. De beleidsdoorlichting heeft hier geen 
onderzoek naar gedaan, maar bevat wel een passage waarin wordt 
aangegeven dat "er consensus in de literatuur is over het felt dat de 
studieschuld een negatief effect heeft op korte en lange termijn 'financial well-
being'. De auteurs wijzen erop dat er niet meer vanuit mag worden gegaan dat 
hoogopgeleiden een financieel goede oude dag zullen hebben." De 
onderzoekers gaven daarbij wel aan, dat dat geen nieuwe constatering is, en 
er geen link met het leenstelsel is te leggen; schulden waren er immers al. 

• U kunt aangeven de zorgen van jongeren te begrijpen. Het kabinet heeft dat 
ook aangegeven in de reactie op het SER-advies Hoge Verwachtingen. 
Maatregelen die genomen worden zijn o.a. het invoeren van een 
generatietoets en versterken van de positie van jongeren op de woningmarkt. 

Betrokkenheid bonden bij proces 
• De moties 5.1.2e en 5.1.2e 	roepen op om studenten actief te betrekken 

bij (5.1.2e dan wel een rol te geven bij het vaststellen van opzet en 
monitoring van de invoering van het studievoorschot (5.1.2e 	Dat deden 
we al bij de jaarlijkse Monitor Beleidsmaatregelen. 

• Die betrokkenheid hebben we als volgt vormgegeven: 
- De beleidsdoorlichting hebben we vorig jaar zomer aangekondigd in een 
gesprek met de bonden en onze opzet toegelicht. 
- We hebben de brief met de opzet van de beleidsdoorlichting met de bonden 
gedeeld, en hier is contact over geweest. In de brief hebben we aangegeven 
dat het onderzoek wordt begeleid door een ambtelijke begeleidingscommissie, 
met het CPB als onafhankelijk deskundige. 
- Ook hebben bonden input kunnen geven aan de onderzoekers op vragen 
voor enquete aan studenten. 
- Ook zijn ze uitgenodigd voor een expertsessie in februari. 
- We hebben de resultaten van de beleidsdoorlichting gedeeld 
- Studentenbonden hebben technische vragen kunnen stellen aan de 
onderzoekers 

• We hebben bonden nooit toegezegd om tussentijds resultaten te delen, en 
daar is ook niet om gevraagd. De expertsessie in februari was bedoeld om 
input te verzamelen voor de richting van de opties voor beleidsaanpassingen. 

• LSVb gaf na de expertsessie aan niet tevreden te zijn met hun rol tot dusverre 
en wilde graag tussentijds resultaten inzien en meedenken over de opties voor 
beleidsaanpassingen. We hebben daarop aangegeven dat zeker de bedoeling 

Datum 
15 juni•2020 
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was om de resultaten van de beleidsdoorlichting met ze te bespreken. Dat is 
afgelopen maandag gebeurd. 

• Verder hebben LSVb en FNV Young momenteel een raadpleging over 
alternatieven voor het leenstelsel uit staan. Ze zijn van plan de resultaten op 
vrijdag 26 juni te presenteren. U kunt de bonden vragen wat volgens hen de 
grootste problemen binnen het stelsel zijn. Wat is het precieze probleem met 
de verhoogde studieschuld? 

• Tijdens het gesprek kunt u aangeven dat het rapport een breed palet aan 
opties biedt, ook opties die niet direct uit de analyses volgen, maar die wel 
waardevol kunnen zijn in de politieke discussie, waaronder de herinvoering van 
de basisbeurs. Uiteraard kunnen aan de formatietafel net andere varianten of 
combinaties van maatregelen worden voorgesteld, maar dit geeft een beeld 
van de opties. 

Openstaande punten Verdiepingsoverleg 
• U vroeg of de toename van het aantal mbo-studenten dat een associate 

degree is gaan volgen mogelijk van invloed is op de sterkere daling mbo-hbo. 
Navraag bij de onderzoekers leert dat ook deze studenten zijn meegenomen in 
de statistieken en dus niet van invloed zijn op de daling van de doorstroom. 

• De onderzoekers kijken nog welke achtergrondkenmerken (opleiding, inkomen 
ouders) horen bij studenten met hoge schulden. 

Datum 
15 juni 2020 
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Van 
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Aanleiding 

Datum 
18 juni 2020 

Referentie 

Bijlagen 
1. Aanbiedingsformulier MR 
2. Kabinetsreactie 
3. Track changes versie 
kabinetsreactie. 
4. Beleidsdoorlichting 
5. Oordeel CPB 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
COM, DUO, FEZ, KENNIS, MBO 

MR stukken kabinetsreactie beleidsdoorlichting 
studiefinanciering 

De kabinetsreactie op de beleidsoorlichting studiefinanciering wordt op 30 juni in 
de RWIZO en 3 juli in de MR besproken. Bijgevoegd vindt u de MR-stukken. Naar 
aanleiding van de bespreking in de CWIZO van 16 juni en coalitieoverleg van 17 
juni is de kabinetsreactie op een aantal punten aangepast. 

Samenvatting van de brief 

De kabinetsreactie is een beleidsarme appreciatie van de beleidsdoorlichting. Het 
kabinet is tevreden dat het stelsel de financiele toegankelijkheid van mbo bol en 
hoger onderwijs borgt en dat de invoering van het studievoorschot nauwelijks 
effect heeft gehad op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 
Aandachtspunten zijn de doorstroom mbo-hbo, de relatief hoge ouderbijdrage van 
middeninkomens en de kennis van studiefinanciering. Het kabinet kondigt geen 
maatregelen aan en noemt niet welke maatregelen genomen kunnen worden. 

Besluiten door ondertekening 

• Bent u akkoord met het noemen van het overwegen om de 1 februari 
regeling aan to passen, indien het mbo-hbo doorstroomonderzoek daar 
aanleiding toe geeft (dit najaar beschikbaar)? 

• Na ondertekening worden de stukken verstuurd naar de RWIZO van 30 
juni. 

Toelichting 

• In de CWIZO was brede weerstand tegen het voorsorteren op bepaalde 
maatregelen in een beleidsarme kabinetsreactie. 

• Gezien de verwachting dat er geen breed politiek draagvlak is voor het doen 
van grote aanpassingen op de korte termijn, wordt in de kabinetsreactie niet 
meer genoemd welke maatregelen genomen kunnen worden voor de 
middeninkomens. 

• Er wordt nu wel genoemd dat - als het mbo-hbo onderzoek daar aanleiding 
toe geeft - het kabinet beziet of de 1 februari regeling kan worden 
aangepast. Dit kan mogelijk op politieke weerstand stuiten richting de MR. 

Aantal pagina's 
2 
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• De CWIZO vroeg ook om duidelijker aan te geven dat het bij de opties voor 
beleidsaanpassingen niet mogelijk was om een causaal effect op de 
doelmatigheid en doeltreffendheid te benoemen (bv. op de doorstroom naar 
hoger onderwijs). Dit is nu in de brief verwerkt. 

Datum 
18 juni 2020 
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Studiefinanciering 

Van 
5.1.2e 
T"31 6 5.1.2e 

Datum 
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Referentie 
512e 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
COM, DUO, FEZ, KENNIS, 
MBO 

Aantal pagina's 
Aanleiding 	 2 

De beleidsdoorlichting over Artikel 11: Studiefinanciering is afgerond. Aan de 
Kamer is toegezegd om de beleidsdoorlichting voor de zomer te versturen. Bij 
deze nota vindt u het rapport, een concept kabinetsreactie en de planning voor 
het proces tot aan versturing aan de Kamer. 

Kernpunten 
• Bent u akkoord met de concept-kabinetsreactie en verzending ervan naar de 

CWIZO? We spreken hierover in het verdiepingsoverleg van 9 juni, maar 
omdat het tijdpad voor verzending naar CWIZO zeer krap is (10 juni) 
vernemen wij graag daaraan voorafgaand uw reactie op de kabinetsreactie. 

Toelichting 

Hoofdconclusies beleidsdoorlichting 
• Het studiefinancieringsstelsel borgt de financiele toegankelijkheid van mbo bol 

en hoger onderwijs. De invoering van het studievoorschot heeft geen effect 
gehad op de doorstroom naar hoger onderwijs vanuit het vo. 

• De doorstroom mbo-hbo is gedaald na invoering van het studievoorschot, wat 
niet wil zeggen dat dit direct gevolg daarvan is. De aantrekkende 
arbeidsmarkt kan by. ook een rol hebben gespeeld. Na de zomer verschijnt 
onderzoek naar doorstroom mbo-hbo, waarin verkiaringen worden gegeven. 

• Ouders met een middeninkomen lijken een relatief hoog bedrag aan 
ouderbijdrage te betalen. 

• Bij invoering van het leenstelsel was de verwachting dat de gemiddelde 
studieschuld circa 21.000 euro zou gaan bedragen. Hoewel nog te vroeg, is de 
prognose van de onderzoekers dat de schuld richting 18.000 euro gaat, maar 
wel met een grote spreiding. Doordat circa 28% niet leent, gaat de verwachte 
gemiddelde schuld van alleen de leners richting 25.000 euro. 

Het rapport wordt deze week nog op enkele punten redactioneel aangepast. 

Kabinetsreactie 
• Op 18 maart zijn de uitkomsten van de beleidsdoorlichting en opties voor 

beleidsaanpassingen al met u besproken. Toen heeft u aangegeven, gezien de 
huidige omstandigheden, het rapport met een beleidsarme kabinetsreactie te 
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willen versturen, zodat evt. besluitvorming over wijzigingen in het 
studiefinancieringsstelsel op de formatietafel plaatsvindt. 

• In de kabinetsreactie wordt daarom geen nieuw beleid aangekondigd, maar 
de doorstroom mbo-hbo en middeninkomens zijn aandachtspunten. 

Datum 
28 mei 2020 

Beter Benutten 
• Voor de zomer moeten we reageren op motie Van der Molen/Futselaar (25 

268, nr. 179) die oproept om definitieve duidelijkheid te geven over de 
uitkomst van Beter Benutten. Ons advies is om dat in deze kabinetsreactie te 
doen. In het Verdiepingsoverleg kan hier verder over besloten worden. 

• Ons advies is om het budgettaire doel los te laten. Dus wel blijven inzetten op 
spreiding en daar de huidige ervaringen rondom de herstart voor te 
gebruiken, maar niet met de intentie om geld te besparen op de 
reisvoorziening. Om geld te besparen maakt het tijdstip van die reizen 
immers niet uit, dan moet er minder worden gereisd. Het is niet mogelijk om 
200 min. te besparen op de reisvoorziening zonder het recht van studenten 
aan te passen. 

• In de brief kan daarvoor een passage worden opgenomen waarbij we ook 
verwijzen naar de huidige spitsmijdingsplannen, en de 
beschikbaarheidsvergoeding maar daarnaast ook aangeven dat het 
budgettaire doel ook voor Corona al niet te bereiken bleek. 

• Dit moet nog wel worden afgestemd met FIN. We verwachten dat bespreking 
(met FIN) in de onderraden dan lastiger wordt. 

• Actuele ontwikkelingen rondom gebruik ov zullen tijdens het 
Verdiepingsoverleg worden besproken. 

Planning 
• Er is reeds toegezegd om het rapport met de studentenbonden te bespreken. 

Door de opgelopen vertraging valt die bespreking in een strak tijdspad, met 
weinig ruimte voor aanpassingen. 

• De SER is bezig met een advies over het leenstelsel, waar nog niet veel over 
bekend is. In uw gesprek met het SER-Jongerenplatform op 23 april is 
aangegeven elkaar op de hoogte te houden over de resultaten. 

Actie 
	

Wanneer afgerond? 
Dinsdag 2 juni Start lijn met rapport en outline kabinetsreactie 

Bespreken rapport 5 '  kabinetsreactie in 
Verdiepingsoverleg 

Dinsdag 9 juni 

Rapport verzenden aan studentenbonden  Dinsdag 9 juni 
Kabinetsreactie delen met CWIZO 4. 10/11 juni 

5. Bespreken rapport met studentenbonden  Vr 12 of Ma 15 juni 
6. Bespreking rapport 5'2  kabinetsreactie CWIZO 
7. Verzenden stukken MR  

Dinsdag 16 juni 
Woensdag 17 juni 

8. 	Bespreking rapport"' kabinetsreactie in MR 
Verzending naar Kamer  

Vrijdag 26 juni 
Vrijdag 26 juni 

Indien CWIZO bespreking in RWIZO noodzakelijk acht - in de regel alleen als 
nieuw beleid wordt aangekondigd - zal RWIZO op 30 juni zijn, gevolgd door MR 
van 3 juli (net reces). 
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Beantwoording inbreng voor het schriftelijk overleg over 
de Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering 

Aanleiding 
Op 25 september jl. heeft de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer in het 
kader van een schriftelijk overleg een aantal vragen gesteld inzake de 
beleidsdoorlichting van artikel 11 van de OCW-begroting (Studiefinanciering). 

Samenvatting van de brief 
Er zijn circa 100 vragen gesteld door de fracties van de VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP, naar aanleiding van de 
beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering. 

• De vragen hebben - kort samengevat - betrekking op het volgende: 
o De mate waarin wordt geleend / leengedrag studenten. 

Hierbij wordt door een aantal fracties de vraag gesteld wat het 
verschil tussen het geraamde gemiddelde leenbedrag (21.000 euro) 
en het daadwerkelijke gemiddelde leenbedrag (een prognose van 
18.000 gemiddeld over alle studenten en 25.000 euro gemiddeld bij 
studenten die lenen) veroorzaakt. Ook wordt gevraagd wat de 
consequenties van corona zijn in relatie tot het leengedrag van 
studenten. 

o Het financiele plaatje dat hoort bij de verruiming van de aanvullende 
beurs, en bij de herinvoering van de basisbeurs; 

o Aanpassing van de 1-februariregeling; 
o Bekendheid met studiefinanciering, en de verbetering van de 

informatievoorziening; 
o Niet-gebruik van de aanvullende beurs; 
o Effecten op doorstroom mbo-hbo; 
o Kwaliteitsafspraken; 
o Stand van zaken Beter Benutten; 
o Stress en mentale druk onder studenten. 

• De beantwoording is feitelijk en bevat herhalingen van eerder met de 
Kamer gedeelde standpunten. 

Besluiten door ondertekening 
Indien u akkoord bent, graag uw handtekening onder de begeleidende brief, 
waarna deze brief inclusief de beantwoording, naar de Tweede Kamer zal worden 
gestuurd. 
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Referentie 

Bijlagen 
CPB-notitie (embargo) 

Kopie voor 

nota CPB-notitie niet gebruik aanvullende beurs 

Doel 
Het CPB publiceert woensdag 2 december een notitie over het niet-gebruik van de 
aanvullende beurs in het hoger onderwijs. OCW heeft hier opdracht voor gegeven, 
mede naar aanleiding van de beleidsdoorlichting studiefinanciering waarin het 
niet-gebruik niet kon worden gekwantificeerd. In deze nota vindt u een toelichting 
bij de CPB-notitie en de voorgestelde reactie. 

Toelichting 

CPB-notitie 
• Het niet-gebruik van de aanvullende beurs was lastig vast te stellen: we 

kennen wel het gebruik, maar de berekening van wie er ook recht op zou 
hebben, is complex (inkomens ouders, studieschuld ouders, andere 
studerende kinderen etc). In de beleidsdoorlichting is alleen opgenomen 
welke studenten er dachten voor in aanmerking te komen, maar of die 
aanname klopte bleek daar niet uit. Daarom heeft OCW het CPB gevraagd om 
dit verder uit te zoeken en hier een notitie over op te stellen. 

• Een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht 
hebben op een aanvullende beurs, maakt volgens dit onderzoek daar geen 
gebruik van. Deze circa 8.650 studenten lopen naar schatting gemiddeld 175 
euro aan maandelijkse beurs mis. Opvallend genoeg maakt 41% van deze 
studenten wel gebruik van leenfaciliteiten van DUO. 

• Het CPB noemt als mogelijke oorzaken dat studenten niet goed op de hoogte 
zijn van hun recht, van de aanvraagprocedure en/of van de voorwaarden van 
de beurs. 

• Mogelijke oplossingen zijn volgens het CPB het automatisch uitkeren van de 
beurs of een geautomatiseerde controle op het recht en de hoogte van de 
beurs, en studenten vervolgens hierover actief te informeren. Privacyaspecten 
maken dit mogelijk lastig. Ook zal de WSF 2000 moeten worden aangepast 
omdat in de wet expliciet is opgenomen dat de aanvullende beurs moet 
worden aangevraagd. Minder vergaande opties zijn aanpassingen aan het 
aanvraagscherm en meer of andere voorlichting aan de student. 

• Het CPB merkt op dat voor invoering van het leenstelsel het niet-gebruik van 
de aanvullende beurs in het hoger onderwijs lets hoger was dan nu. 

Reactie 
• Het niet-gebruik van de aanvullende beurs is zorgelijk, zeker omdat een deel 

van deze groep wel geld leent bij DUO. 

Reeds afgestemd met 
COM, DUO, KENNIS 

Akkoord van externen 
CPB 
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• Daarom heeft u al een aantal acties in gang gezet om studenten beter te 
wijzen op de mogelijkheid om de aanvullende beurs aan te vragen: 

o DUO wijst studenten al nadrukkelijker op de website, in Mijn DUO en 
op social media op de mogelijkheid om een aanvullende beurs aan te 
vragen. 

o De beleidsdoorlichting studiefinanciering gaf al een indicatie van 
substantieel niet-gebruik van de aanvullende beurs. In juli heeft u in 
de kabinetsreactie van deze doorlichting aangegeven dat DUO een 
experiment uitvoert om te onderzoeken wat effectieve manieren zijn 
om studenten te wijzen op het aanvragen van de aanvullende beurs. 
Uit dat gedragsexperiment kwam naar voren dat het aanvragen van 
de aanvullende beurs toenam, na het sturen van een goed getimed 
bericht met daarin gedragstechnieken gericht op redenen van niet 
gebruik. DUO gaat dit bericht nu volgend jaar naar een grotere groep 
(aankomend) studenten sturen. 

• Daarnaast onderzoeken we nu wat er nodig is om het gebruik van de 
aanvullende beurs te vergroten, door: 

o ook in het aanvraagscherm te stimuleren de aanvullende beurs aan te 
vragen door middel van het toepassen van gedragstechnieken 
(gericht op mogelijke redenen voor niet-gebruik). 

o Studenten pro-actief te informeren over of en op welk bed rag aan 
aanvullende beurs ze recht hebben; 

o automatisch de aanvullende beurs te verstrekken. 
• Voor de laatste twee opties is een wetswijziging nodig, omdat de wet 

voorschrijft dat de student een aanvraag voor een aanvullende beurs moet 
doen. Het is niet toegestaan dat DUO op eigen initiatief inkomensgegevens bij 
de Belastingdienst opvraagt om dit pro-actief te kunnen doen. 

• Bij het automatisch verstrekken van de aanvullende beurs speelt mee dat het 
om een prestatiebeurs gaat, die een definitieve schuld wordt als de student 
niet binnen 10 jaar een diploma behaalt. Daarom is het raadzaam dat de 
student hier bewust voor kiest. Deze optie wordt dan ook niet genoemd in de 
woordvoeringslijn. 

Datum 
27 november 2020 
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1. Een partij wil de basisbeurs opnieuw invoeren. 

a) Wat zouden de kosten hiervan zijn in 2025? 
• Het herinvoeren van de basisbeurs als prestatiebeurs vanaf studiejaar 2023/2024 kost in 

2025 ongeveer 70 miljoen euro. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen uitwonende (€ 
300,69 per maand) en thuiswonende (€ 108,00 per maand) studenten. 

• Omdat DUO sinds de invoering van het leenstelsel niet meer bij houdt wie uitwonend is en 
wie thuiswonend, is de aanname gedaan dat de verhouding uit- en thuiswonend ongeveer 
gelijk is aan voor het leenstelsel. 

• Verder is aangenomen dat de basisbeurs vanaf 2023/2024 beschikbaar komt voor de 
studenten die zich bevinden in de nominate studieperiode. 

• De kosten in 2025 zijn nog relatief laag, omdat die alleen betrekking hebben op studenten 
die in 2024 zijn afgestudeerd en in 2023/2024 voor het eerst een basisbeurs hebben 
ontvangen. 

b) 	Wat zijn de verwachte structurele kosten en in welk jaar worden die bereikt? 
• De verwachte structurele kosten bedragen ongeveer 1 miljard euro en worden rond 2065 

bereikt. 
• Er is in de berekening uitgegaan van de prestatiebeurssystematiek waarbij de basisbeurs 

alleen wordt omgezet in gift als binnen 10 jaar het diploma wordt gehaald. Circa 90 procent 
van het totale basisbeursbedrag wordt omgezet in gift. 

• Verder is aangenomen dat de aanvullende beurs niet wijzigt. Bij het afschaffen van de 
basisbeurs per 2015 is de aanvullende beurs opgehoogd, maar dat wordt in deze berekening 
dus niet teruggedraaid. 

c) Wanneer is een substantieel deel van de structurele kosten (95%) al bereikt? Standaard gaan wij 
namelijk uit van een lineair ingroeipad, maar dat lijkt hier niet realistisch. Mogelijk wordt 
bijvoorbeeld het volledige structurele bedrag pas bereikt in 2065 maar misschien wordt in 2032 
al 95% van het bedrag bereikt? 

• De kosten zijn pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan plaatsvinden. 
• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, waardoor rond 

circa 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

d) Zijn er eerste-orde-gedragseffecten meegenomen in de berekening van het budgettaire effect 
van deze maatregel? Mogelijk gaan er meer mensen studeren als gevolg van deze maatregel. 
• Uit de beleidsdoorlichting studiefinanciering blijkt dat er niet minder mensen zijn gaan 

studeren na de invoering van het leenstelsel. Daarnaast betreft dit een begunstigende 
maatregel, waardoor de basisbeurs voor alle studenten beschikbaar komt en niet alleen voor 
nieuwe studenten. Hierdoor zijn eventuele gedragseffecten in de beginperiode 
waarschijnlijk klein en niet meegenomen in de berekening. 

2. Een aantal partijen wil de 'leenstelselgeneratie' compenseren. Partijen stellen verschillende 
varianten qua vormgeving voor, zoals kwijtschelding van studieschulden of het toekennen van 
de basisbeurs met terugwerkende kracht. In de antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld 
tijdens de begrotingsbehandeling OCW 2021 is berekend dat de kosten voor het met 
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terugwerkende kracht toekennen van een thuiswonende basisbeurs voor studenten over de 
studiejaren 2015/16 tot en met 2020/21 ongeveer 3 mrd bedragen en 8 mrd bij een uitwonende 
beurs. 

a) Klopt het dat de doelgroep in deze berekening studenten zijn die tussen 2015/16 tot en met 
2020/21 voor het eerst studiefinanciering ontvingen? 

• Nee dat klopt niet, in die berekening zitten ook masterstudenten die in de bachelor wel 
recht hebben gehad op een basisbeurs en al voor studiejaar 2015/16 studiefinanciering 
hebben ontvangen. 

b) In deze berekening is uitgegaan van een vast bedrag voor de hele doelgroep. In hoeverre is het 
voor jullie mogelijk om te varieren met bedragen, afhankelijk van het aantal studiejaren in het 
leenstelsel? Sommige studenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun bachelor van drie jaar een 
basisbeurs ontvangen en vielen alleen in hun master onder het leenstelsel. 
• Bij de berekeningen die leidden tot 3 miljard euro en 8 miljard euro is per jaar gekeken 

hoeveel studenten onder het leenstelsel vielen en die aantallen zijn vermenigvuldigd met de 
prijs van de basisbeurs. Daarmee is er in die bedragen dus rekening gehouden dat iemand 
die maar een jaar onder het leenstelsel viel, ook maar een jaar basisbeurscompensatie krijgt, 
en iemand die daar vier jaar onder viel ook vier jaar compensatie krijgt. 

• Qua berekeningen is het verder mogelijk om onderscheid te maken tussen studenten die 
een bachelor en / of een master hebben gedaan in het leenstelsel. Overigens maakt een 
dergelijke variatie in bedragen de uitvoering van een compensatieregeling wel complex en 
dus duurder. 

c) In deze berekening is uitgegaan van een vast bedrag voor de hele doelgroep. In hoeverre is het 
voor jullie mogelijk te varieren met bedragen, afhankelijk van inkomen? Een partij wil, 
afhankelijk van de kosten, compensatie voor inkomens tot 100.000, 75.000, of 50.000 euro. 

• Gaat het hier om de inkomens van ouders of van de (oud-)studenten zelf? 

• Sommige studenten zullen nog studeren als er sprake is van compensatie, terwijl anderen al 
(een tijdje) afgestudeerd zijn. 

• Gegevens over het inkomen van de ouders van (oud-) studenten zijn niet voor alle (oud-) 
studenten beschikbaar bij DUO, daarvoor moet een aanvraag bij de Belastingdienst worden 
gedaan. Bij DUO zijn alleen de inkomensgegevens van de ouders van (oud-)studenten met 
een aanvullende beurs beschikbaar. 

• EER studenten kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering als zij tenminste 56 uur 
of meer werken in Nederland. Van EER studenten zijn ook geen inkomensgegevens 
beschikbaar bij de Belastingdienst, daarvoor moet een aanvraag bij andere landen worden 
gedaan. 

• Een dergelijke compensatieregeling, afhankelijk van de inkomens van ouders over de 
afgelopen jaren, is daarom uiterst complex en zeer lastig uitvoerbaar. 

• Inkomens van de oud-studenten zijn alleen beschikbaar wanneer zij in de terugbetaalfase 
zitten. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een studieschuld en dat het minstens twee 
kalenderjaren geleden moet zijn dat men is afgestudeerd. Dat betreft dus een beperkte 
groep. 



• Ook een compensatieregeling die gebaseerd is op de inkomens van (oud-)studenten is 
daarmee moeilijk uitvoerbaar. 

• Bovendien vallen daarmee automatisch oud-studenten zonder studieschuld buiten de boot. 
• Daar komt nog bij dat gemiddeld de inkomens stijgen naarmate men langer geleden is 

afgestudeerd, wat vragen kan opleveren over de rechtvaardigheid van een dergelijke 
regeling. 

• OCW heeft op dit moment geen gegevens voorhanden om ramingen te maken van 
dergelijke compensaties gebaseerd op het inkomen. 

3. Een partij wil 200 mln structureel uitgeven om de aanvullende beurs uit te breiden. Zij wil dit 
doen door de afbouw te verleggen tot 2,5x modaal. Met andere woorden: bij een inkomen van 
2,5x modaal is de hoogte van de aanvullende beurs nihil. Het eventueel resterende bedrag kan 
gebruikt worden om het inkomen waar de afbouw start te verleggen. 

a) Komt dit overeen met maatregel 2f uit de beleidsdoorlichting studiefinanciering? 
• Het komt het niet precies overeen met maatregel 2f uit de beleidsdoorlichting. Met een 

grens op 2,5 keer modaal foopt de aanvullende beurs iets langer door dan in maatregel 2f. 
• Volgens het CPB bedraagt een modaal inkomen ongeveer € 36.000 euro. g. In maatregel 21 

heeft een student tot een ouderlijk inkomen van € 80.000 recht op aanvullende beurs, in dit 
voorstel heeft een student tot een ouderlijk inkomen van € 90.000 (2,5x modaal) recht op 
aanvullende beurs. 

i. Indien de maatregel overeenkomt met maatregel 2f, wordt het structurele bedrag in 2065 
bereikt. In welk jaar wordt dit bedrag voor bijv. 95% benaderd? 

• De kosten, zowel voor 2f als voor de voorgestelde maatregel, zijn pas structureel rond 2065 
door de kwijtscheldingen die dan plaatsvinden. 

• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, waardoor rond 
circa 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

ii. Indien de maatregel niet overeenkomt met maatregel 2f, waarin wijkt de maatregel dan af of 
vergt de maatregel nadere invulling? 

• Wanneer dezelfde inkomensgrens voor een maximale aanvullende beurs als in maatregel 2f 
wordt gekozen, dan wijkt dit voorstel als volgt af; 

• Maatregel 2f kent de volgende parameters: 
o Kosten: € 200 mln. structureel 
o Maximaal aanvullende beurs: € 403,17 
o Inkomen waarbij afbouw start: ongeveer € 32.800 
o Inkomen tot waar aanvullende beurs afloopt: € 80.000 

• Maatregel tot 2,5 modaal kent de volgende parameters: 
o Kosten: € 250 mln. structureel 
o Maximaal aanvullende beurs: € 403,17 
o Inkomen waarbij afbouw start: ongeveer € 32.800 
o Inkomen tot waar aanvullende beurs afloopt: € 90.000 



b. 	Wat zijn de verwachte structurele kosten en in welk jaar worden die bereikt? 
• De verwachte structurele kosten bedragen € 250 miljoen, deze worden bereikt in 2065. 

c. Wanneer is een substantieel deel van de structurele kosten (95%) al bereikt? Standaard 
gaan wij namelijk uit van een Iineair ingroeipad, maar dat Iijkt hier niet realistisch. Mogelijk 
wordt bijvoorbeeld het volledige structurele bedrag pas bereikt in 2065 maar misschien 
wordt in 2032 al 95% van het bedrag bereikt? 

• De kosten zijn pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan plaatsvinden. 
• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, waardoor 

rond circa 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

4. 	Een partij wil de duur van de OV-studentenkaart inkorten naar nominale studieperiode. In nr. 48 
van de ombuigingslijst levert dit 100 mln structureel op. 

a. Zijn er eerste-orde-gedragseffecten meegenomen in de berekening van het budgettaire 
effect van deze maatregel? 

• Nee, we verwachten geen significante eerste-orde-gedragseffecten van deze maatregel. 
• Overigens is in deze berekening ook geen rekening gehouden met het feit dat in de 

concessie tussen IenW en de NS (die loopt tot 2025) is vastgelegd dat de NS bij een 
besparing op het studentenreisproduct als gevolg van een beleidswijziging 
gecompenseerd wordt voor het netto-effect van die wijziging. 

b. 	Volgens de ombuigingslijst wordt het structurele bedrag bereikt in 2065. In welk jaar wordt 
dit bedrag al grotendeels benaderd (bv. 95% van het struc bedrag)? Standaard gaan wij 
namelijk uit van een Iineair ingroeipad, maar dat lijkt hier niet realistisch. 
• Bij een invoering van de maatregel in studiejaar 2023/2024 wordt de structurele situatie 

rond circa 2030 benaderd. 

5. Een partij wil de studievouchers voor de leenstelselgeneratie afschaffen. In Kamerstuk 24 724 
nr.167 staat vermeld dat circa 650 mln euro beschikbaar is gesteld voor de vouchers. 

a. Klopt het dat het afschaffen van de studievouchers incidentele ombuiging is van 650 min 
euro? 

Het klopt dat er hier sprake is van een incidentele ombuiging, naar prijspeil 2020 
bedraagt deze in totaal ca. € 648 min. Dit is de reeks zoals deze nu in IBOS staat en 
in het basispad zit (zie onder). 

NB: OCW en FIN spreken momenteel nog over de precieze hoogte van de reeks. De 
extrapolatietool berekent namelijk geen Ipo over reeksen. Hieronder staat de 
hoogte van de OCW-reeks waar wel de Ipo van de afgelopen jaren meerjarig is 
doorgetrokken. 

b. Zo ja, in welk jaar komt dit bedrag beschikbaar? 
Dit bedrag komt vanaf 2021 beschikbaar en loopt t/m 2035, en wel als volgt: 
IBOS-reeks in de extrapolatietool: 



Totaal 2034 2035 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2022 2023 2024 2025 2021 

6 1 648 118 135 124 76 39 20 11 3 1 28 82 0,2 4 

Totaal 2035 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2022 2023 2024 2025 2021 

9 6 4 679 121 139 127 80 42 23 14 0,2 1 28 82 4 

Dit bedrag is dus niet direct volledig beschikbaar. 

NB: Ocw-reeks inclusief met terugwerkende kracht berekende Ipo na de 

begrotingshorizon. 



Herinvoeren basisbeurs € 200 C 1.150 

Terugbetaalvoorwaarden - C 50 

2025 Struc. 

Uitbreiden aanvullende 
beurs C 40 € 150 

Totaal C 240 C 1.250 
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In de beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering staat dat alle bij alle getoonde opties is 
uitgegaan van invoering per studiejaar 2023-2024. Een aantal partijen wil de basisbeurs 
opnieuw invoeren en gaat echter uit van invoering per studiejaar 2022-2023. Het jaar van 
invoering is relevant omdat een aantal partijen studenten die onder het leenstelsel vielen wil 
compenseren. Is het haalbaar om de basisbeurs in te voeren per 2022-2023? 
• Nee, dit is niet haalbaar. De systeemaanpassingen bij DUO zouden clan in april 2022 

gereed moeten zijn, omdat studenten vanaf die periode aanvragen voor 
studiefinanciering moeten kunnen doen. Voor DUO kost het aanpassingstraject 
ongeveer 15 maanden, waardoor de specificaties van de nieuwe studiefinanciering in 
januari/februari 2021 bekend moeten zijn bij DUO. Pas op basis van het concreet 
uitgewerkte beleidsvoornemen kunne werkelijk reele invoeringstermijnen genoemd 
worden. De termijn van 15 maanden is in ieder geval niet in te kosten, Dus is het niet 
haalbaar gegeven de verkiezingen in maart. 

• Daar komt nog bij dat met deze uitgangspunten reeds geplande (en deels noodzakelijke) 
uitvoeringswerkzaamheden bij DUO moeten worden geherprioriteerd. 

• Ook voor wetgeving staat standaard een doorlooptijd van twee jaar, waardoor 
2023/2024 het vroegst haalbaar is. 

• Uitvoering van de compensatie van studenten die onder het leenstelsel vielen, zou bier 
overigens nog bovenop komen die oak door de uitvoering zal moeten warden 
gerealiseerd. 

2. Een partij wit een nieuwe variant van de basis/aanvullende beurs in het hoger onderwijs 
invoeren. Studenten in het hoger onderwijs hebben hier recht op voor de nominate 
studieduur (bachelor" master). Het bedrag is 600 euro per maand voor uitwonende 
studenten met ouders met een inkomen van maximaat 40.000 euro. Daarna loopt het 
bedrag terug naar 300 euro per maand voor inkomens van 2 keer modaal. Voor 
thuiswonenden zijn de bedragen respectievetijk 450 en 150 per maand. De partij wil de 
aanvullende beurs laten vervallen, omdat deze verweven zit in deze nieuwe variant. 
Daarnaast wit de partij wil terug naar de terugbetaalregels van de studiefinanciering die 
golden tussen 2012 en 2018. 

a. Wat zouden de budgettaire effecten van deze maatregeten (invoeren van de nieuwe 
beurs, afschaffen van de aanvullende beurs, en teruggaan naar de oude 
terugbetaalregels) zijn in 2025? 

• De kosten van deze maatreget bedragen in 2025 240 mitjoen. 

*Bedragen x min. 

• Doordat het in dit voorstel een inkomensafhanketijke basisbeurs wordt, zijn 
de volgende aannames gedaan; 



o In het huidige stelsel krijgt een student de eerste 5 maanden 
aanvullende beurs als gift. In de berekening is er van uitgegaan dat 
dit ook geldt voor de nieuwe inkomensafhankelijke basisbeurs. 

o Het niet-gebruik van de aanvullende beurs is lager. De meeste 
studenten zullen de beurs immers aanvragen en daarmee ook het 
inkomensafhankelijke deel ontvangen. Hiermee is rekening 
gehouden. 

b. Wat zijn de verwachte structurele budgettaire effecten van deze maatregelen en in 
welk jaar worden die bereikt? 

• De verwachte structurele kosten bedragen € 1.250 miljoen, deze worden 
bereikt rond 2040. In deze maatregel wordt de terugbetaaltermijn korter en 
vallen de kwijtscheldingen dus eerder. Daardoor wordt de structurele 
situatie eerder bereikt dan in de maatregelen waarbij de 
terugbetaalsystematiek ongewijzigd blijft. 

c. Wanneer is een substantieel deel van de structurele kosten (95%) van deze 
maatregelen al bereikt? Standaard gaan wij namelijk uit van een Iineair ingroeipad, 
maar dat lijkt hier niet realistisch. Mogelijk wordt bijvoorbeeld het volledige 
structurele bedrag pas bereikt in 2065 maar misschien wordt in 2032 al 95% van het 
bedrag bereikt? 

• De kosten zijn structureel rond 2040 door de kwijtscheldingen die dan 
plaatsvinden. In deze maatregel wordt de terugbetaaltermijn korter en 
vallen de kwijtscheldingen dus eerder. Daardoor wordt de structurele 
situatie eerder bereikt. 

• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, 
waardoor rond circa 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

d. Zijn er eerste-orde-gedragseffecten meegenomen in de berekening van het 
budgettaire effect van deze maatregelen? Mogelijk gaan er meer mensen studeren 
als gevolg van deze maatregel. 

• Doordat het in dit voorstel een inkomensafhankelijke basisbeurs wordt, 
wordt het niet-gebruik van de aanvullende beurs deel lager. Hiermee is 
rekening gehouden in de raming. 

• Verder zijn eventuele gedragseffecten op de onderwijsdeelname niet 
meegenomen. Uit de beleidsdoorlichting studiefinanciering blijkt dat er niet 
minder mensen zijn gaan studeren na de invoering van het leenstelsel. 
Daarnaast betreft dit een begunstigende maatregel, waardoor de beurs voor 
alle studenten beschikbaar komt en niet alleen voor nieuwe studenten. 

3. 	Een partij wil de basisbeurs voor de bol schrappen en de aanvullende beurs voor wo, hbo en 
bol gelijktrekken. De partij wil het bedrag dat nu van toepassing is op de aanvullende beurs 
in het ho halveren van ruim 400 naar ruim 200 euro. Deze aanvullende beurs van ruim 200 
euro gaat dus gelden voor hbo, wo en bol. 

a. Wat zouden de opbrengst hiervan zijn 2025? 



• De opbrengsten hiervan bedragen in 2025 in totaal € 160 miljoen. Hierbij is de 
aanname gedaan dat de versobering in studiejaar 2023-2024 ingaat met 
cohortgarantie. Dit houdt in dat het versoberde stelsel in 2023-2024 alleen voor 
nieuwe studenten in het bol en ho geldt. Hierdoor zijn de opbrengsten in de eerste 
jaren ook lager. 

b. 	Wat zijn de verwachte structurele opbrengsten en in welk jaar worden die bereikt? 
• De verwachte structurele opbrengsten van deze maatregelen bedragen €590 

miljoen en worden in 2065 bereikt. 

2025 Struc 

BB 
	Bol 1-2 
	

C -45 
	

C -60 
Bol 3-4 
	

€ -200 
HO 
	

C -25 
	

C -190 
AB 
	

Bol 1-2 
	

C -30 
	

C -40 
Bol 3-4 
	

C -60 
	

C -100 
Afgerond 
	

C -160 
	

C-590 
* Bedragen x min. 

C. Wanneer is een substantieel deel van de structurele opbrengst (95%) van deze 
maatregel bereikt? Standaard gaan wij namelijk uit van een lineair ingroeipad, maar 
dat lijkt hier niet realistisch. Mogelijk wordt bijvoorbeeld het volledige structurele 
bedrag pas bereikt in 2065 maar misschien wordt in 2032 al 95% van het bedrag 
bereikt? 

• De kosten zijn pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan 
plaatsvinden. Dit verandert het structurele bedrag echter niet heel veel, waardoor 
rond 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

d. 	Zijn er eerste-orde-gedragseffecten meegenomen in de berekening van het 
budgettaire effect van deze maatregel? Mogelijk gaan er minder mensen studeren 
als gevolg van deze maatregel. 

• Binnen de studiefinanciering wordt uitgegaan van vaste budgetten die studenten 
nodig hebben om rond te komen, de zogeheten normbudgetten (zie tabel). Die zijn 
gebaseerd op de kosten voor levensonderhoud die studenten gemiddeld hebben. 
Studenten van ouders uit lagere- en middeninkomens in het mbo lopen door deze 
maatregel tot € 451,78 (afschaffen basisbeurs € 277,84 verlagen max. aanvullende 
beurs met € 173,94) aan studiebeurs mis per maand. In het ho loopt een student tot 
€ 203,17 (verlagen max. aanvullende beurs) per maand mis aan studiebeurs. 

schoolsoort 	basisbeurs rekenmax. max. AB 	max. RL 	maandbudget 
RL 

uitwonend 	€ 277,84 	€ 185,46 € 373,94 	€ 559,40 	€ 837,24 
Mbo - thuiswonend 	€ 85,13 	€ 185,46 € 351,46 	€ 536,92 	€ 622,05 
ho 	 €0,00 	E 494,39 E 403,17 	€ 897,56 	 € 897,56 

In deze variant hebben studenten niet voldoende middelen om in hun kosten van 
levensonderhoud te voorzien. We kunnen dat niet kwantificeren, maar het ligt in de 



rede dat dat ook effect heeft op de onderwijsdeelname en dat dat zwaarder geldt 
voor studenten van ouders uit lagere en midden-inkomensgroepen. Deze eerste 
orde gedragseffecten zijn nog niet meegenomen. 

• De invoering van het leenstelsel in het ho ging gepaard met een verhoging van de 
aanvullende beurs en een verhoging van de leenruimte. Deze maatregel wil het 
afschaffen van de basisbeurs combineren met een force verlaging van de 
aanvullende beurs. Hiermee hebben studenten niet meer dezelfde normbudgetten 
tot hun beschikking. Vergelijkbare effecten op de onderwijsdeelname, zoals bij 
invoering van het leenstel, gaan voor deze maatregel dus niet op. 

4. Een partij wil de aanvullende beurs uitbreiden. De afbouwgrens blijft ongewijzigd (op zo'n 
38k) en het einde van de afbouw is €100.000. 

a. Wat zouden de kosten van deze maatregel zijn in 2025? 

• De kosten van deze maatregel bedragen in 2025 circa € 70 miljoen. 

b. 	Wat zijn de verwachte structurele kosten van deze maatregel en in welk jaar worden 
die bereikt? 

• De verwachte structurele kosten bedragen circa € 310 miljoen, deze worden 
bereikt rond 2065. 

c. Wanneer is een substantieel deel van de structurele kosten (95%) van deze 
maatregel bereikt? Standaard gaan wij namelijk uit van een lineair ingroeipad, maar 
dat lijkt hier niet realistisch. Mogelijk wordt bijvoorbeeld het volledige structurele 
bedrag pas bereikt in 2065 maar misschien wordt in 2032 al 95% van het bedrag 
bereikt? 

• De kosten zijn pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan 
plaatsvinden. 

• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, 
waardoor rond circa 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

d. Zijn er eerste-orde-gedragseffecten meegenomen in de berekening van het 
budgettaire effect van deze maatregel? Mogelijk gaan er meer mensen studeren als 
gevolg van deze maatregel. 

• We hebben onvoldoende gegevens om eventuele gedragseffecten to 
kwantificeren. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de berekeningen. 

5. Een partij wil oud-studenten uit de periode september 2015-augustus 2022 compenseren, 
omdat zij onder het leenstelsel vielen. De partij gaat ervan uit dat het in deze periode gaat 
om 621.000 studenten. Dit volgt uit de aanname van OCW dat in de jaren september 2015 
tot augustus 2019 355.000 studenten hun diploma halen 
(https://www.rijksoverheid.nl/binarieskijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/19/b  
illage-inbreng-so-svv-ao-duo/billage-inbreng-so-svv-ao-duo.pdf ).Voor de totale periode van 
7 jaar gaat het dan om naar schatting dus om (355.000/4) x 7 = 621.000 studenten. 



Vervolgens wil de partij deze 621.000 studenten 4.000 euro toekennen. Bruto is voor deze 
maatregel 621.000 x 4.000 euro = 2,484 mld nodig. Studenten kunnen deze 4.000 euro 
gebruiken om hun studieschuld te verminderen. Indien zij geen studieschuld hebben, 
kunnen zij de 4.000 inzetten als studievoucher. De partij wil voor de bekostiging 
gebruikmaken van het gereserveerde budget voor de studievouchers, van 652 miljoen. Dus 
resteert een benodigd incidenteel budget van 2,484 — 0,652 = 1,832 mid. 

a. Klopt de berekening van het incidentele budget? Zo nee, welke parameters zijn 
onjuist? 
Nee, de volgende parameters kioppen niet: 

• De verwachting is dat er t/m 2022-2023 845.000 studenten onder het leenstelsel 
zullen studeren. Het aantal studenten groeit namelijk, dus de cohorten zijn niet 
even groot. 

• Indien dezelfde voorwaarden worden gehanteerd als bij de studievouchers 
(begonnen aan een bachelor in het leenstelsel en binnen 10 jaar een diploma 
behaald), gaat het in totaal om ongeveer 670.000 afgestudeerde studenten . 

• Bij een compensatie van €4.000 kom je dan op een totaal bedrag van € 3,4 mid 
uit als er geen diploma-eis is, en €2,7 mid als er wel een diploma-eis geldt. 

• Herinvoering van de basisbeurs is echter niet mogelijk per september 2022, dus 
dat zou betekenen dat ook studenten in 2022/2023 onder de compensatie vallen 
(zie 5b). 

• Het gereserveerde budget voor de studievouchers, van 648 miljoen, komt vanaf 
2021 beschikbaar en loopt op t/m 2027 en daarna weer of t/m 2035: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totaa I 

0,2 1 4 28 82 118 135 124 76 39 20 11 6 3 1 648 

• Het is daarom niet mogelijk om dit gehele bedrag in 1 keer te gebruiken voor de 
compensatie. 

b. In deze maatregel worden studenten tot augustus 2022 gecompenseerd, ervan 
uitgaand dat de basisbeurs wordt ingevoerd in studiejaar 2022/2023 (zie vraag 1). 
Indien de basisbeurs pas in 2023/2024 kan worden ingevoerd, met hoeveel stijgen 
de incidentele kosten van de compensatie dan? 
• Wanneer de compensatiegroep met 1 cohort wordt uitgebreid, komen ongeveer 

975.000 studenten in aanmerking wat neerkomt op een totaal bedrag van €3,9 
mid (stijging van ongeveer € 500 min). 

• Wanneer de diploma-eis geldt, komen t/m studiejaar 2022/2023 ongeveer 
770.000 afgestudeerden in aanmerking, wat neerkomt op een totaal bedrag van 
€3,1 mid (stijging van ongeveer €400 min). 

c. Zijn er uitvoeringsvraagstukken waarmee rekening moet worden gehouden bij deze 
maatregel? 
• In deze berekening is er vanuit gegaan dat alleen de studenten die aan een 

bachelor starten/zijn gestart gedurende het studievoorschotstelsel, en dan een 



diploma behalen, in aanmerking komen voor compensatie. Er zijn echter ook 
studenten die alleen voor de master onder het leenstelsel vallen, en deze groep 
wordt nu niet gecompenseerd. 

• Als er voor de diploma-eis wordt gekozen, kent deze regeling een lange looptijd. 
Dit betekent namelijk dat studenten die gestart zijn in studiejaar 2022/23 nog 
maximaal 10 jaar de tijd hebben om een diploma te behalen, waardoor de 
uiteindelijke compensatie uitgaven pas in 2032 bekend zijn. Dit leidt ook tot 
hogere uitvoeringskosten bij DUO. 

• Wanneer studenten met een studieschuld verplicht worden om met de € 4.000 
compensatie hun studieschuld te betalen, dan zou DUO dit automatisch kunnen 
doen (het geld gaat naar DUO ipv de student). Wanneer het 'overgebleven' deel 
moet worden uitbetaald aan de student, vergt dit een hybride systeem met 
hogere uitvoeringskosten. 

• Wanneer er een nieuw studiefinancieringsstelsel per 2023/2024 wordt 
ingevoerd, gaan wij er vanuit dat dit direct voor alle studenten beschikbaar komt 
indien het gaat om een begunstigende maatregel (studenten gaan er op 
vooruit). In dat geval zijn er ook studenten die bijvoorbeeld in 2022/23 beginnen 
aan een studie onder het leenstelsel, die in aanmerking komen voor deze 
compensatie regeling, maar vervolgens ook vanaf hun tweede studiejaar recht 
hebben op de nieuwe studiefinanciering. In deze berekening krijgen ook zij 4000 
euro op het moment dat zij een diploma behalen. 

• Studenten die in bachelor wel een basisbeurs hebben ontvangen, maar in de 
master niet, zijn in deze berekeningen niet meegenornen. 

• Voor de uitvoering is onderscheid naar woonsituatie tijdens de studie niet 
mogelijk, dit is sinds invoering van het leenstelsel niet bijgehouden omdat het 
onderscheid voor de AB niet relevant is. 

• Uitvoering van een dergelijke compensatieregeling heeft een grote impact op 
DUO, de uitvoeringskosten zijn niet meegenomen in deze berekening. Hier komt 
nog bovenop dat dit per definitie zal samenvallen met een stelselwijziging in de 
studiefinanciering die ook door de uitvoering zal moeten worden gerealiseerd. 
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1. Een partij wil structureel 200 miljoen uitgeven om de aanvullende beurs als volgt aan te 
passen: bij 73.000 euro moet de beurs volledig (op nihil) afgebouwd zijn. De rest van het 
budget (van 200 miljoen) moet ingezet worden voor het verleggen/verhogen van de 
afbouwgrens. 

a. Op welke manier moet de afbouwgrens worden verlegd/verhoogd om te komen op 
het totaalbedrag van 200 min? 

• Om te komen tot een totaalbedrag van € 200 miljoen moet de afbouwgrens 
verlegd worden van ongeveer € 32.800 naar € 40.800. 

• Dat betekent dat de maximale aanvullende beurs langer doorloopt en ook 
studenten van ouders met inkomen tussen 32.800 en 40.800 recht krijgen op de 
maximale aanvullende beurs. 

b. Wat zouden de kosten van deze maatregel zijn in 2025? 

• De kosten van deze maatregel bedragen in 2025 € 50 miljoen. 

c. Klopt het dat de kosten pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan 
plaatsvinden, en dat het structurele bedrag in 2030 benaderd wordt? 

• De kosten zijn pas structureel rond 2065 door de kwijtscheldingen die dan 
plaatsvinden. 

• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veel, 
waardoor rond 2030 de structurele situatie al benaderd wordt. 

2. Een partij wil alle studenten compenseren die sinds de invoering van het leenstelsel onder 
het leenstelsel vielen en nog een schuld open hebben staan. Compensatie bestaat uit het 
kwijtschelden van deze schuld. Inkomensafhankelijkheid ziet erop dat boven een bepaalde 
inkomensgrens (indien de oud-student thuiswonend is dan geldt het huishoudinkomen van 
ouders, indien uitwonend het eigen inkomen) niet wordt gecompenseerd. De partij 
overweegt 3 inkomensgrenzen op huishoudniveau: 50.000, 75.000, 100.000 euro. 

a. Jullie gaven aan dat jullie op dit moment geen gegevens voorhanden hebben om 
ramingen te maken van dergelijke compensaties gebaseerd op het inkomen. Dat 
begrijpen we. Is het wel mogelijk om een (grove) schatting te maken van de kosten? 

• Het is mogelijk om een schatting te geven van het totaalbedrag aan studieschuld 
waar het om gaat. Dat is dan de kostenpost als er onafhankelijk van inkomen 
wordt kwijtgescholden (zie ook antwoord b). Een verfijning naar 
inkomensgrenzen kunnen we niet geven. 

• Een paar aandachtspunten hierbij nog: Omdat het gaat over een groep mensen 
op het snijvlak van studie en werk is het erg bepalend welke peildatum wordt 
gehanteerd voor het inkomen. Die kan in het ene jaar onder een grens zitten en 
in een volgend jaar erboven. Mogelijk kan dit ook tot gedragseffecten leiden. 
Ook het thuis- of uitwonend zijn heeft groot effect op het huishoudinkomen wat 
ook tot gedragseffecten zou kunnen leiden als het om een substantiele 
studieschuld gaat. 

• Voor de uitvoering is inkomensafhankelijke compensatie, zeker gecombineerd 
met inkomens van ouders en oud-studenten zo goed als onuitvoerbaar. 
Onderscheid naar uit- en thuiswonend wordt niet meer bijgehouden, dat is een 



van de vereenvoudigingen die in de uitvoering is doorgevoerd. Ook moeten er 
inkomens van ouders en oud-studenten worden opgevraagd. Dit vergt 
gegevensuitwisseling met het BRP en controle- en handhavingscapacititeit, 
waarvan het niet zeker is of alle gegevens verkrijgbaar zijn. Hier komt nog 
bovenop dat dit per definitie zal samenvallen met een stelselwijziging in de 
studiefinanciering die ook door de uitvoering zal moeten worden gerealiseerd. 

b. 	Indien het antwoord op de bovenstaande vraag ja is. De partij wil de studenten 
compenseren tot de basisbeurs weer is ingevoerd. We hebben eerder een vraag 
gesteld over wanneer dit mogelijk is. Is het mogelijk de kosten van deze maatregel in 
te schatten voor de volgende twee situaties: 

i. De basisbeurs wordt weer ingevoerd vanaf het studiejaar 2022/2023. 
• De basisbeurs invoeren per studiejaar 2022/23 is niet haalbaar. 
• De totale studieschuld zal dan ongeveer 12,5 miljard euro zijn. Hierbij is 

ervan uitgegaan dat het leengedrag in de komende jaren ongeveer gelijk 
blijft aan het huidige leengedrag. 

• Als echter bekend wordt dat de studieschuld kwijtgescholden gaat worden, 
zal dat ongetwijfeld tot grote gedragseffecten leiden bij studenten die nog 
kunnen lenen. 28% van de studenten leent nu niet. Ook studenten die niet 
maximaal lenen, kunnen hun lening verhogen. Hiermee is geen rekening 
gehouden in de raming. 

• Voor studenten die eerst nog recht hadden op een basisbeurs en daarna 
onder het leenstelsel vielen (voor hun master, bijv) is alleen rekening 
gehouden met de studieschuld die is opgebouwd in de leenstelselperiode. 

ii. De basisbeurs wordt weer ingevoerd vanaf het studiejaar 2023/2024. 

• De totale studieschuld zal dan ongeveer 15 miljard euro zijn. Verder gelden 
hier dezelfde opmerkingen als bij i. 

3. In de antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling OCW 
2021 is berekend dat de kosten voor het met terugwerkende kracht toekennen van een 
thuiswonende basisbeurs voor studenten over de studiejaren 2015/16 tot en met 2020/21 
ongeveer 3 mrd bedragen en 8 mrd bij een uitwonende beurs. Een aantal partijen wil de 
studenten compenseren tot de basisbeurs weer is ingevoerd. We hebben eerder een vraag 
gesteld over wanneer dit mogelijk is. Is het mogelijk de kosten van deze maatregel in te 
schatten voor de volgende twee situaties: 

i. De basisbeurs wordt weer ingevoerd vanaf het studiejaar 2022/2023. 
• Dit houdt in dat er een cohort bij komt, bovenop de berekening uit de 

Kamervraag bij de begrotingsbehandeling. 
• Sinds de invoering van het leenstelsel houdt DUO niet meer bij of een 

student uit- of thuiswonend is. Het is niet mogelijk om daar met 
terugwerkende kracht onderscheid in te maken. Dit houdt in dat alle 
studenten in deze maatregel of een uitwonende beurs krijgen toegekend of 
dat alle studenten een thuiswonende beurs krijgen toegekend. 

• De kosten zijn 3,6 miljard voor de thuiswonende beurs en 9,8 miljard voor 
de uitwonende beurs. 



• Het is mogelijk om onderscheid to maken tussen studenten die een bachelor 
en / of een master hebben gedaan in het leenstelsel. Overigens maakt een 
dergelijke variatie in bedragen (de compensatie per student is afhankelijk 
van het aantal jaren dat een student onder het leenstel heeft gestudeerd) 
de uitvoering van een compensatieregeling wel complex en dus duurder. 

ii. De basisbeurs wordt weer ingevoerd vanaf het studiejaar 2023/2024. 

• Dit zijn twee cohorten extra. De kosten zijn 4,2 miljard voor de 
thuiswonende beurs en 11,6 miljard voor de uitwonende beurs. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

5 1 

beantwoordingRE. 	CPS over invoeringsdata SF-aanpassingen 
dinsdag 14 september 2021 08:27:36 

minocw.nl> 
minacw.nl>5. 

minocw.nl>; 

Akkoord, uiteraard onder voorbehoud dat ook dgduo akkoord is. DUO is wat mij betreft 
leidend in inschatting uitvoerbaarheids. 
Laatste zin antwoord 1 loopt overigens niet. 

Gr 
5.I.2e 

Van:51-2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 2021 17:14 

Acca:n5:5.41
.2-2ee 
	 @minocw.nl> 

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

@minocw.nl>; 
5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: beantwoording CPB over invoeringsdata SF-aanpassingen 

Dag 5.1.2e 

Het CPB heeft, in het kader van de doorrekening van een tegeribegroting van en 
politieke partij, een tweetal vragen aan ons gesteld dat betrekking heeft op de 
invoeringsdata van SF-voorstellen. Beide vragen hebben betrekking op de 
invoeringsdata van aanpassingne. Met DUO hebben wij het volgende antwoord 
afgestemd, dat wij graag morgenochtend aan het CPB zenden. (Dat was de uiterste 
deadline van het CPB - we hebben al gerekt). Zijn deze antwoorden wat jou betreft 
akkoord? 

1k CC DG-Control, voor het geval zij hier observaties bij hebben. 5.12e legt dit voor aan 
de directeur FEZ en neemt contact op met FIN. En parallel gaat dit antwoord naar 
DGDUO. 

1. Een partij wit de aanvullende beurs uitbreiden/verbreden zodat studenten met ouders met 
een hoger verzamelinkomen nog recht hebben op een aanvullende beurs. Voor de 
tegenbegroting is het relevant dat maatregelen al in 2022 ingevoerd kunnen warden (en er 
dus in 2022 al een budgettair effect is). Tijdens de doorrekening van de 
verkiezingsprogramma's hebben we al van OCW vernomen dat het invoeren van de 
basisbeurs op z'n vroegst pas in 2023 mogelijk is, is het op bovengenoemde wijze aanpassen 
van de aanvullende beurs wel al 2022 mogelijk? En in het geval dat dit niet mogelijk is, 
waarom is dit niet mogelijk? 

5.1.2i 

2. Een partij wil studenten die onder het studievoorschotstelsel vallen/vielen compenseren door 
met terugwerkende kracht studenten een basisbeurs voor thuiswonenden toe to kennen, 



conform de variant die in de antwoorcien op Kamervragen die zijn gesteld tijdens de 
begrotingsbehandeting OCW 2021 is berekend. Is dit uitvoerbaar in 2022? En in het geval dat 
dit niet mogelijk is, waarom is dit niet mogelijk? 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 al I Den Haag 

M: 06 5.1.2e 
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Van: 	 5.12e 
Aan: 	 5A .2e 
Cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	211101 Formanevraag - varianten inkomensalbankelijke beurs 750 min v2.docx 
Datum: 	 dinsdag 2 november 2021 10:43:42 
Bijlagen: 	211101 Formatievraag varianten inkomensarhankelijke beurs 750 min v? docx 

Dag512e en 5:1.2e , 
Zie bijgevoegd de laatste versie van het antwoord op de formatievraag. 
De passage over de planning heb ik aangepast op basis van het telefoongesprek van 
zojuist. 

1k hoar graag voor 11:00 of jullie akkoord zijn of dat deze tekst nog wijzigingen nodig 
heeft. 

Groeten, 
5.I.2e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
211101 Formatievraag - varianten inkomensafhankelijke beurs 750 mln_v2.docx 
dinsdag 2 november 2021 11:11:49 
211101 Formatievraag - varianten inkomensafhankeliike beurs 750 min v2.docx 

103 

Ha 5.1.2een 5.1 .2e , 

Zie bijgevoegd een nieuwe versie - aanpassingen in het planning deel en een voetnoot 
op pagina 2 (op verzoek van de IRF). 

Groeten, 
5.1.2e 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	211101 Formabevraag - varianten inkomensafhankelijke beurs 750 min vIdocx 
Datum: 	dinsdaq 2 november 2021 11:23:35 
Bijiagen: 	?111 Forroat-Tvrpag -yananten irkrIrrK-nse=ankeliike hours 750 rrin v2..docx 

En dan - wederom - een nieuwe versie. 
Wijzigingen in de planningsparagraaf. 

Groeten, 
5.1.2e 
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5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	woensdag 3 november 2021 09:35 
Aan: 	 Formatie 
CC: 
Onderwerp: 	Re: Opmerking M.FIN op antwoord inkomensafhankelijke beurs 
Bijlagen: 	211101 Formatievraag varianten inkomensafhankelijke beurs 750 min v2.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met viag 

Overigens; mijn advies zou zijn dit te laten gaan maar het is niet prettig principieel omdat bier ambtelijk via de 
politieke lijn lets wat DIRF perse wilde alsof erin fietsen. Het is nu een relatief minor punt maar wel in het kader van 
samenwerken en vertrouwen en gunnen niet fijn 

Daar is mijn counterpart het overigens mee eens 

Op 3 nov. 2021 am 09:20 heeft Formatie•1.2e @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 5.1.2e n 
	e 

Zojuist hebben we van FIN begrepen dat M.FIN nog een opmerking heeft op het gemaakte 
antwoord, hij wil er expliciet een opmerking in over de doelmatigheid van een basisbedrag van €60. 
Onderstaande tekstsuggestie komt van FIN, zie bijgaand het gewijzigde antwoord. Wij willen 
voorstellen om, na jullie akkoord, dit antwoord nog expliciet voor te leggen aan M.00W. 

Gisteravond hebben we overigens al het antwoord aangeleverd bij 5.1.2e 	, maar wel under 
voorbehoud van akkoord met M.FIN (dit was zo afgesproken met de IRF). We hebben nog de ruimte 
aan de formatietafel/AZ een gewijzigd antwoord aan te leveren. 

Mocht een van jullie nog even willen bellen, is dat uiteraard mogelijk. 

Groet en dank, 
5,1 2e 

Tekstsuggestie M.FIN: 
Een basisbeurs van €60 is relatief laag. Het is de vraag of een dergelijk bedrag voor een student een 
betekenisvol verschil maakt. Overwogen kan warden niet uit te gaan van een basisbedrag voor 
iedere student, en deze besparing in te zetten am de (hogere) aanvullende beurs voor een grater 
deel van de studenten beschikbaar te stellen. Studenten van ouders met een relatief huger inkomen 
krijgen dan Been beurs, maar een grater deel van de middeninkomens krijgt wel een beurs. 
Eveneens is het de vraag of het beperkte verschil (minder dan € 100) tussen uit- of thuiswonend een 
materiels tegemoetkoming betekent in de kosten van uit huis wonen en derhalve of dit verschil 
doelmatig is. 
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.2e Op 3 nov. 2021 om 09:34 heeft 5. 
volgende geschreven: 

minocw.nl> het 
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5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	woensdaq 3 november 2021 10:41 
Aan: 	 5.1.2e 
CC: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Opmerktng M.FIN op antwoord inkomensafhankelijke beurs 
Bijlagen: 	211101 Forrnatievraag varianten inkomensafhankelijke beurs 750 min v2.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolcien 
Viagstatus: 	Met viag 

Eens me 	.24e 	Jammer dat het zo is gelopen, maar laten we het voor deze keer maar zo doen. 

Groet, 
5.1.2e 

5.1.2e 
5 1..2e 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 ED Den Haag 

T: L  317c5.1.2e 

5.1.2e minocw.nl 

www.rijksoverheid.nliocw.  

Op 3 nov. 2021 om 10:35 heeft 5. .2e 	@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Akkoord. Door dit proces is in ieder geval helder dat deze opmerking van Fin komt. 

Overigens; mijn advies zou zijn dit to laten gaan maar het is niet prettig principieei 
omdat bier ambtelijk via de politieke lijn jets wat DIRF perse Wilde alsof erin fietsen. 



Het is nu een relatief minor punt maar wel in het kader van samenwerken en 
vertrouwen en gunnen niet fijn 

Daar is mijn counterpart het overigens mee eens 

Op 3 nov. 2021 om 09:20 heeft Formatie <5.1.2e @minocw.nl> 
het volgende geschreven: 

Dag5.1.2e en  5.1.2e 

Zojuist hebben we van FIN begrepen dat M.FIN nog een opmerking 
heeft op het gemaakte antwoord, hij wil er expliciet een opmerking 
in over de doelmatigheid van een basisbedrag van €60. 
Onderstaande tekstsuggestie komt van FIN, zie bijgaand het 
gewijzigde antwoord. Wij willen voorstellen om, na jullie akkoord, 
dit antwoord nog expliciet voor te leggen aan M.00W. 

Gisteravond hebben we overigens al het antwoord aangeleverd bij 
Irene Jansen, maar wel onder voorbehoud van akkoord met M.FIN 
(dit was zo afgesproken met de IRF). We hebben nog de ruimte aan 
de formatietafel/AZ een gewijzigd antwoord aan te leveren. 

Mocht een van jullie nog even willen bellen, is dat uiteraard 
mogelijk. 

Groet en dank, 
5.1.2e 

Tekstsuggestie M.FIN: 
Een basisbeurs van €60 is relatief Iaag. Het is de vraag of een 
dergelijk bedrag voor een student een betekenisvol verschil maakt. 
Overwogen kan worden niet uit te gaan van een basisbedrag voor 
iedere student, en deze besparing in te zetten om de (hogere) 
aanvullende beurs voor een groter deel van de studenten 
beschikbaar te stellen. Studenten van ouders met een relatief hoger 
inkomen krijgen dan Been beurs, maar een groter deel van de 
middeninkomens krijgt wel een beurs. Eveneens is het de vraag of 
het beperkte verschil (minder dan € 100) tussen uit- of thuiswonend 
een materiele tegemoetkoming betekent in de kosten van uit huffs 
wonen en derhalve of dit verschil doelmatig is. 
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5.1.e 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5.1.2e 
woerisdaq 22 december 2021 18:32 
5.1.2e 	 5.1.2e Marian 
0.1 .fie 
RE: Besluiten t T OCW special Regeerakkoord 
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Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met vlag 

Ha 5- 2E? 

Zoals ook zojuist besproken, ik had uit de eerdere teksten het beeld dat we wouden adviseren dat compensatie zo 
onuitvoerbaar is. 
Redenen, 
- Capaciteit van WJZ, beleid en DUO gaat eerst ingezet worden voor invoering nieuwe leenstelsel en kan niet ook 
gelijktijdig voor compensatie ingezet worden. Bovendien is de complexiteit van compensatie veel grater. 
-compensatie gaat dan dus ook pas na invoering nieuwe leenstelsel uitgewerkt en ingevoerd worden. 
-genoemde bedrag is te laag om iedereen te compenseren. Was ook geraamd voor de "boeggolr 
-je ziet al enorme druk ontstaan van andere groepen die waarschijnlijk niet onder deze formulering voor 
compensatie vallen en wel de druk opvoeren om ook in aanmerking voor compensatie te komen. Zelfs als daar niet 
aan tegemoet gekomen gaat warden is daar wel uitvoeringscapaciteit voor nodig. (Verzoeken afwijzen vraagt ook 
inzet en zal ook tot beroepsprocedures leiden). 

Weet niet of advies onuitvoerbaar iiberhaupt een haalbaar traject is, maar je zou deze argumenten in elk geval mee 
moeten nemen bij het delen van de zorg en het komen tot een notie van harde afspraak dat 1 miljard dan echt 
het maximum bedrag is. 

voorstel om dit morgen met Marjan te besproken en daarna tekst definitief maken lijkt me prima! 

Groet 5.1 2e 

Van: 5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Datum: 22 december 2021 om 18:03:56 CET 
Aan:5.1.2e 
	

@minocw.nl>25.12e 
cc:5.1.2e 	Marjan 5.1.5.1.2e 	minocw.nl>, 5.1.2e 

@owinsp.nl>,5. 1.2e 
	

@minocw.nl>,5.12e 
@minocw.nl>, 5.1.2e 	 @minocw.nl>, 5.1.2e 

@minocw.nl>, 5.1.2e 
	

@minocw.nl>,5.1.2e 
@minocw.nl>, 5.12e 	@minocw.nl> 

@minocti .nl> 
@duo.nl>, 5. .2e 

@minocw.nl>, -28  

Onderwerp: RE: Besluitenlijst MT OCW special Regeerakkoord 

Ha alien, 

• De tegemoetkoming t.a.v. de studiefinanciering zou ik toch graag willen meegeven om in te laten brengen door 
M.00W. Zie onderstaand een tekst die daarvoor benut kan worden. 

Spreektekst tegemoetkomingsregeling studiefinanciering 

• Er is afgesproken om studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest, de keuze te geven tussen 
korting op hun studieschuld of een studievoucher. 



• De maatschappelijke verwachtingen zullen huger zijn dan het gereserveerde bedrag van 1 miljard. Er zal 
derhalve druk komen om zowel de hoogte als de doelgroep van de tegemoetkoming te maximaliseren, wat een 
aanzienlijk financieel risico vormt. lk zou hier willen afspreken dat de 1 miljard voor de coalitie echt het plafond 
vormt voor deze regeling. 
• Daarnaast legt de keuzevrijheid tussen een afboeking van de schuld en een voucher grote druk op de 
uitvoering. Het uitvoeren van de voucherregeling is op zichzelf al gecompliceerd en deze complexiteit neemt sterk 
toe als hier ook nog de keuze wordt geboden voor een voucher of afboeken op schuld. ik zou daarom willen inzetten 
op een generieke regeling voor het afboeken van schuld, ook indachtig de bredere aanpak schuldenaanpak van dit 
kabinet. Wanneer de schuld lager is dan het bedrag van de tegemoetkoming zou het resterende bedrag bij voorkeur 
in cash moeten worden uitgekeerd. 
• Tot slot kan DUO de vereiste aanpassingen voor een dergelijke compensatie pas kunnen doorvoeren na 
(her)invoering van de basisbeurs. 

Van:5- 1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 22 december 2021 15:31 
Aan:5.1.2e @minocw.nl> 
cc:5.1.2e 	arian5.1.415.1.2e 	minocw.nl>., 5.1.2e 	 @duo.nr>;5.1.2e 

owinsp.nl>.,b.i .2e 	 @minocw.n1>-, 5.1.2e 	 @minocw.nt>; 
5.1.2e 	 @minocw.nl>., 5.1.2e 	 @rninocw.ni>; 5.1.2e 

@minocw.nl>.• 5.1,2e 	- 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.ni>; 5-1.2e  e. 
@minocw.n1>; Formatie3.1.1e @minocw.nl> 

Onderwerp: Re: Besluitenlijst MT OCW special Regeerakkoord 

Hi 5.1 .2e, 

Vanuit de DGCM directies krijg ik nog de volgende aandachtspunten mee: 

Groningen  

Het RA voorziet geen extra middelen voor de compensatie van de Groningers die getroffen zijn door de 
aardbevingen, terwiji de middelen aflopen voor de regelingen voor restauratie van monumenten die beschadigd 
zijn. Dit zal voor de Groningers een bittere pil zijn. 

Archiefwet 

•::= De wijziging van de Archiefwet en de consequente implementatie daarvan (pag. 3) vraagt een goede 
samenwerking tussen de BWP OCW Cultuur en Media (als de Archiefwet hier komt te liggen) en de ministers 
en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dossiers open op orde en digitalisering). 

Financiering lokale omroepen 

Om eea helder te krijgen is het goed om eerst met BZK te bespreken wat de huidige en gewenste aanpak is 
voordat we met de VNG en de omroepen om tafel gaan, aangezien deze overheveling bij gemeenten ook als een 
bezuiniging gevoelt kan gaan worden. 

Wat mij betreft zijn dit geen punten om actief in te brengen, maar wel om kort te benoemen in de nota bij 'Overige 
aandachtspunten'. 

Hartelijke groet, 

5.1.2e 
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minor 
owinsp.nk  5 

5.1.2e 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T: 070-5.1.2e 
E:5.1.2e @minocw.n1  

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 21 dec. 2021 om 13:56 heeft 5.1. 	 cz 'nocw.n  > het volgende 
geschreven: 

Beste MT-leden, 

Mede n.a.v. het MT-OCW van afgelopen vrijdag, zijn we tot bijgaande voorbereiding voor het 
constituerend beraad gekomen. Graag horen we of jullie nog opmerkingen/aandachtspunten 
hebben die in deze note moeten landen. Wij adviseren om slechts een of twee punten actief in te 
laten brengen, waarbij ons advies zou zijn m.n. te focussen op de twee openstaande tekorten op 
hoger onderwijs (totaal € 267 miljoen, structureel). We streven er naar deze voorbereiding voor het 
kerstreces af te ronden, zodat we in de week van 3 januari enkel hoeven te focussen op de laatste 
aandachtspunten m.b.t. de portefeuilleverdeling en specifieke dossiers (zoals kinderopvang). 

Daarnaast wordt door het team kabinetswissel gewerkt aan de voorbereiding voor het eerste 
gesprek van Marjan met de nieuwe BWL, daar komen wat breder aandachtspunten in terecht, die 
o.a. afgelopen vrijdag in het MT-OCW zijn genoemd. 

Zien jullie kans om uiterlijk woensdag aan het eind van de dag aan te geven of jullie akkoord zijn met 
bijgaande nota of dat er nog opmerkingen/aandachtspunten zijn? Op die manier hopen we een 
verregaand concept voor het reces af te ronden. Veel dank! 

Groet, namens het Formatieteam, 
5.1.2e 

van:5.1.2e 	@minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 13:51 
Aan:5.1.2e 	 @duo.ni>;  5.1.2e 
5.1.2e 	Marjan 5.1.5.1.2e 	minocw.n1>;  5.1.2e 
b.1.2e 	@minocw.nl>; 5.1.2e 
5.1.2e 	 @minocw.n i>;5. 1.2e 

pminocw.n1>;  5.1.2e 
Pminocw.n1>;  5,1.2e 

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

pminocw.nis-,5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 

Ominocw.n1>; 
Powinspenl>; 

pminocw.nl> 
Pminocw.nl>; 
inocw.nl>; 5.1. 

5.1.20 minocw.nl> 
Onderwerp: Besluitenlijst MT OCW special Regeerakkoord 
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5.1.2e 
cc:5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 

Pminocw.n1>; 
@rninocw.n1>; 

pminocw.n1>;  5.1.2e 
pminoclAt.n1>;5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
duo.n1>;5.1.2e 

	 1.2e 

p owinsp.n I›; 
@minocw.nl>, 
Pminocw.nl>; 

prninocw.nl>., 
minocw.ni> 



Beste alien, 

Hierbij ontvangen jullie de besluitenlijst van de MT OCW special over het Regeerakkoord van 
afgelopen vrijdag. 

Groet, 
5.1.2e 



U' 
5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	maandaq 3 januari 2022 15:54 
Aan: 	 5.1 .2i 
Onderwerp: 	Constituerend beraad def.docx 
Bijiagen: 	Constituerend beraad def.docx 

In cursief spreektekst. 

(in versie zat er spreektekst bij 2e  deel maar niet in le  deel.) 
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5.1 .2e 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

5.1.2e 
maandad51 januari 2022 15:14 
Holman, • e  
Fwd: Constituerend beraad def.docx 
Constituerend beraad def.docx 
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Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met vlag 

Ha, zie bijgaand de definitieve versie. Groet! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

van: '5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Datum: 3 januari 2022 om 15:11:40 CET 
Aan: 	 @minocw.n1> 
Kopie:5.1.2e 	 @duo.nl> 
Onderwerp: Constituerend beraad def.docx 

Ha 5.1.2e, bijgaand meest recente versie met de opmerking van 5.' .2e verwerkt, kan je deze aan 
5.12°  voorleggen? 
Gr" 
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5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	woensdaq 12 januari 2022 1745 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Nota uitwerking studiefinanciering na coalitieakkoord.docx 
Bipagen: 	Nota uitwerking studiefinanciering na coatitieakkoord.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Viagstatus: 	Met vlag 

Ha 5.1.2e 

Bijgaande SF-nota zit bij mij in Proza, in de kantiijn heb ik enkele opmerkingen geplaatst. Zullen we 
hier morgen even bij stilstaan in het postblok? De nota is bedoeld voor het overleg van volgende week 
woensdag en heeft dus geen megaspoed. 

Groet, 
5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
aan: 	 5.1.2e 
cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 
	Re: Argumenten voor en tegen prestatiebeurs 

Datum: 	vrijdag 14 januari 2022 14:29:06 

Dank je.5-1  -2e mooi dat we deze info hebben. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 jail. 2022 om 09:00 heeft 5.1.2e 
aiminocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha& 

Het is natuurlijk lastig om de groep te monitoren die niet gaat studeren, want daar hebben we 
geen cijfers over. 

Wat we wet zien is dat de instroom vanuit havo/vwo niet claalt of stagneert, ook niet bij de 
groep die de AB gebruikt. We zien wet een stagnatie bij de doorstroom van het mbo naar het ho. 
Vervotgonderzoek heeft daar laten zien dat daar meerdere redenen voor zijn. Denk daarbij aan 
een aantrekkende arbeidsmarkt, geen zin meer am verder te leren, maar ook ieenangst. 
Overigens kan je je bij die taatste nog afvragen of dat komt door het leenstetsel, dat afwijkt van 
het systeem in het mbo, of door de prestatiebeurs. Voor die doorstroom van mbo naar ho 
hebben we nu oak het wetsvoorstei voor de wijziging van de 1-februariregeling liggen. 

Uit de beleidsdoorlichting over het niet-gebruik van de aanvullende beurs is oak gekeken naar 
de reden van het niet-gebruik. Uit dat onderzoek: 'In het hoger onderwijs geeft ongeveer zeven 
procent can dot ze geen gebruikmaken van de aanvullende beurs maar bier wel recht op te 
hebben. Hierbij is nagegaan in hoeverre de angst voor schulden een rol speelt Dit is bij achttien 
procent het geval. Het prestatiebeurseffect speelt in het hoger onderwijs aldus bij achttien 
procent van de (ongeveer) zeven procent: daarmee concluderen we dat van degenen die zelf 
aangeven recht hebben op een aanvullende beurs in het hoaer onderwijs ongeveer een procent 
hiervan afziet vanweae het prestatiebeurseffect ervon.' 

In bet mix) iigt dat jets hoger — op 3% - oak uit de beleidsdoorlichting: Van de mbo-studenten 
gaf ongeveer achttien procent aan geen gebruik te maken van de beurs terwijI ze er we! recht op 
hebben (volgens eigen zeggen). Voor zeventien procent van deze groep speck het de 
prestatiebeurscomponent: zij willen geen schulden hebben, mochten ze de studie niet succesvol 
afronden. Het prestatiebeurseffect lijkt afgaande op de enqueteresultaten in het mbo in totaal 
voor drie procent een rol te spelen (voor 17% van de 17,7% procent rechthebbenden die afzien 
van een aanvullende beurs terwijI ze er we! recht op zeggen te hebben). 

Vanuit het recente NIBUD-onderzoek weten we overigens ook dat een kwart van de studenten 
in het hoger onderwijs niet heeft uitgezocht of ze in aanmerking komen voor een aanvullende 
beurs. Daarvan weet een kwart niet dat ze een aanvullende beurs aan kunnen vragen. In het 
mbo liggen deze percentages nog jets hoger, 38% heeft het niet uitgezocht en 46% daarvan wist 
niet dat ze een aanvullende beurs konden aanvragen. Onwetendheid lijkt dus in veel gevalien 
een grotere rot te spelen. Daar zetten we oak vol op in, samen met DUO. 

Alles bij eikaar zou je dus concluderen dat hoewel de prestatiebeurs bij een enkele student een 
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rol speelt in de keuze om (verder) te gaan studeren, dit maar zeer beperkt voorkomt. In de 
meeste gevallen is dit ook een van de factoren die meespeelt en niet de enige reden om niet 
(verder) te gaan studeren. Wel kunnen we nog veel winst behalen in het vergroten van de 
bekendheid van de aanvullende beurs, en daar zijn we dus ook al mee bezig. 

Laat het vooral weten als dit nog verdere vragen oproept. 

Groeten, 
2e 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 21:14 
Aan:5. 	 @minocw.nl> 
cc:5. 	 @minocw.nl>; 

inocw.nl>; 
@minocw.nl> 

@minocw.nl> 
Onderwerp• RE: Argumenten voor en tegen prestatiebeurs 

Dank je5-1 . Nog een vraag: 
Je schrijft in de laatste alinea We zien overigens niet dat de groep studenten met een 
aanvullende beurs minder snel gaat studeren. 
Wat weten we daar over? Hoe kunnen we dat meten? Het gaat mij dan om de jongeren die 
afzien van studeren omdat zij onzeker zijn over of ze het hen gaat lukken het diploma te halen. 
En die dus mogelijk afgeschrikt zullen worden door het risico van het moeten terugbetalen van 
vele duizenden euro's aanvullende beurs. 

Van:5.1.2e 	 pminocw..nt> 
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:47 
Aan:5.1.2e 
CC: 5.1.2e  

pminocw.nb  
minocw.nl>; 

minocw.n1>; 5.1.2e 
5.1.2e 	 Pminocw.nb; 5.12e 

Pminocw.nl› 
Onderwerp: Argumenten voor en tegen prestatiebeurs 

Ha 5-12e 

*nocw.n 

lk begreep van 5.1.2e dat je had gevraagd of we nog wat onder elkaar konden 
zetten over de keuze om de basisbeurs vorm te geven als prestatiebeurs of als gift. 
Hieronder vind je voor beide opties voor- en tegenargumenten. Daarbij geldt ook 
dat het voordeel van de een, het nadeel van de ander is. 

Ons advies blijft om de basisbeurs als prestatiebeurs te behouden. Het systeem 
bestaat al langere tijd, het gros van de studenten haalt een diploma en de 
giftvariant is duurder. 



Basisbeurs als gift  

Argumenten voor 

. Studenten voelen minder druk om een diploma te halen en 
meer ruimte om door te stromen. 

. Het automatisch uitkeren als gift kan (een deel van) de 
stress bij studenten wegnemen 

Argumenten tegen 

. Het vormgeven van de basisbeurs als gift is duurder. Bij de 
berekeningen voor de formatie is daar Been rekening mee 
gehouden. In de berekeningen van de basisbeurs is 
uitgegaan van een omzetting in gift van 90% (naar lening 
dus 10%). Dat betekent dat de basisbeurs lager uit zal 
komen. 

. Daarnaast komt een deel van de kosten naar voren omdat 
de uitgaven als gift in de plaats komen van 
prestatiebeursuitgaven die niet-relevant zijn voor het EMU-
saldo, maar pas relevant worden na afstuderen (het 
verkregen bedrag wordt dan pas omgezet in een gift; 
daarvoor is het een lening). In de eerste jaren is er hierdoor 
sprake van de nieuwe uitgaven als gift en tevens aan 
omzettingen in gift van prestatiebeursuitgaven die in de 
jaren daarvoor al zijn verstrekt. 

. De prikkel om je in te schrijven aan een opleiding, die niet te 
volgen, maar wel studiefinanciering te ontvangen wordt 
groter. Daarbij geldt wel dat een student altijd het 
collegegeld zal moeten betalen. 

. De basisbeurs als prestatiebeurs sluit aan bij het systeem 
voor de Wet studievoorschot en sluit aan bij het systeem in 
het mbo. Eventuele wijzigingen daarin geven mogelijk meer 
vertraging c.q. vragen van studenten en kamerleden. 

. Op dit moment is de prestatiebeurs in de wet opgenomen als 
zijnde bestaande uit: basisbeurs (mbo), eventueel 
aanvullende beurs en studentenreisproduct. Aanpassing 
daarvan vraagt om een grotere wijziging van de wet. 

Voordelen basisbeurs als prestatiebeurs  

Argumenten voor 

. Er wordt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de student 
gelegd om een diploma te behalen. Deze oorspronkelijke 
reden om de prestatiebeurs in te voeren, geldt nog steeds. 

. De prestatiebeurs is een instrument om het studiesucces te 
vergroten. Uit de evaluatie van de invoering van de 
tempobeurs en prestatiebeurs (1998) komt naar voren dat 
door de invoering van de prestatiebeurs het aantal 
spookstudenten is afgenomen, studenten meer studiepunten 
hebben behaald en ook sneller zijn afgestudeerd. 

. De diplomatermijn is 10 jaar, dat is nog steeds voldoende 
ruimte om een (of meerdere) verkeerde studiekeuzes te 
maken. 

. Het gros van de studenten (-85%) behaalt een diploma 
binnen de diplomatermijn. 

. De toegankelijkheid van het onderwijs is niet afgenomen na 
invoering van prestatiebeurs. 

Aanvullende beurs 



Overigens zou wel overwogen kunnen worden om de aanvullende beurs als gift 
vorm te geven. De ouders van deze studenten zijn veelal niet in staat om (volledig) 
bij te dragen aan de studie en de vraag kan gesteld worden waarom zij voor die 
extra bijdrage nog een prestatie moeten leveren. 

Voor het omvormen van de aanvullende beurs naar een gift gelden wel dezelfde 
nadelen als bij de basisbeurs rondom de planning van dit wetsvoorstel en de 
kosten. We zien overigens niet dat de groep studenten met een aanvullende beurs 
minder snel gaat studeren. Wel zou het helpen om het niet-gebruik te 
verminderen. 

Laat het vooral weten als dit nog vragen oproept. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsmedewerker5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: 06-6 1 2e • •  
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5.1 .2e 
Van: 	 5.1 .2e 
Verzonden: 	dinsdaq 18 ianuari 2022 22:17 
Aan: 	 5.1 .2e 
CC: 	 5.1 .2e 
Onderwerp: 	Debat regeringsverklaring: aanvulling op vraag SP compensatie leenstelsel 
Bipagen: 	 debat regeringsverklaring_SP hoogte compensatie v2.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met vlag 

DagE5.1.2e 
Voor de goede orde ook via de mail: In aanvulling op het antwoord op de eerdere vraag kwam het 
verzoek vanuit ambtelijk AZ om aanvuIting om toe te voegen wat de situatie nu is en wat behouden 
blijft in de plannen uit het coalitieakkoord. IRF is akkoord. 
Met groet, 5.1.2e 
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Beslispunten overleg SF — minister 19/01/22 

Op 19/01 is de eerste nota over studiefinanciering met minister Dijkgraaf besproken. Daar zijn de 
volgende zaken besloten: 

- De basisbeurs en de tegemoetkoming worden aan de Kamer gepresenteerd als een pakket. 
Pas op het moment dat de tegemoetkoming de tijdige inwerkingtreding van de basisbeurs 
in gevaar brengt, wordt gekeken om beide voorstellen los te knippen. 

- De voorkeur gaat uit naar een uit- en thuiswonende beurs. Dit zal ook besproken worden 
met de studenten. 

- De voorkeur gaat uit naar het vormgeven van de basisbeurs als een prestatiebeurs. 
Het gesprek met de studentenbonden kan worden ingepland. 

Verder is afgesproken dat: 
- Er in de nota van komende week ook stil wordt gestaan bij de argumentatie om de 

basisbeurs weer in te voeren. 
- In de hoofdlijnenbrief de dilemma's worden geschetst rondom de tegemoetkoming en er 

een uitvoeringstechnisch eenvoudige voorkeursvariant wordt uitgewerkt. 
- In de hoofdlijnenbrief worden voor de basisbeurs ook de keuzes geschetst en zal ook de 

voorkeur/keuze van het kabinet worden opgenomen. 
- Bij de volgende nota wordt een bijlage bijgevoegd met meer informatie over de rol die de 

prestatiebeurs speelt bij het niet-gebruik. 
- Bij de volgende nota wordt een bijlage bijgevoegd met feiten over de uitwerking van het 

leenstelsel, bijv. over de hoogte van schulden en de doorstroom. 
- Bij de informatie over het automatisch toekennen van de aanvullende beurs wordt 

meegenomen: 
o Antwoord op de vraag of dit al eens eerder gedaan is; en 
o Andere manieren om het niet-gebruik tegen te gaan. 
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5.1 .2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	woensdaq 19 ian ari 2022 14:35 
Aan: 	 5.1.2e 
Ondenverp: 	FW: input MT OCW vriidaq CA enveloppes 
Bijlagen: 	Uitwerking Coalitieakkoord DGHBWE opzet MT OCW presentatie.pptx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met viag 

Dag 5.1.2e 
Voor in het overieg van nu: een voorzet vanuit DGcontrol voor hetgeen vrijdag in het mtocw 
besproken kan worden. Over hoe dit samenhangt met het verdere proces spreken we zo. 
Groet, 5.1.2e 

1 



51.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	vriidaq 21 ianuari 2022 1643 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Beslisnota herinvoeren basisbeurs 
Bijiagen: 	Del Bestisnota herinvoeren basisbeurs.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met vlag 

Haf.5.1.2e 

Bijgaande nota zit straks als het goed is ook in je Proza, idee is deze maandag mee te laten gaan in 
tas M.00W tbv het gesprek op woensdag. In de kantlijn heb ik wat opmerkingen/overwegingen, zie je 
kans dit weekend naar de nota te kijken, zodat het maandag soepel verder kan in de Iijn? 

Dank, groet, 
5 1 2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
Der Bes[isnota herinvoeren basisbeurs.docx 
zondag 23 januari 202217:58:M 

Ha 5.12e,  ik heb nog aantal vragen. Zie kantlijn. Lukt het die to beantwoorden? Mag oak 
telefonisch. 
Dan mikken we er op dat nota morgenmiddag bij MOCW ligt. 

Gr 
51.2e 
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Verslag overleg minister 26 januari 

Algemeen  
De minister geeft aan de behoefte te hebben aan de redenatie waarom we zaken precies doen. Wat 
lossen de keuzes op. Daarbij realiseert hij zich dat hij gebonden is aan de grenzen van de 
werkelijkheid, zoals 1 miljard beschikbaar voor tegemoetkoming. Het is voor hem van belang om 
het eerlijke verhaal te vertellen in de nota's en de TK. 

Argumentatie  
Waarom voeren we de basisbeurs weer in? 

1. In de maatschappij kijken we op een andere manier naar schulden en lenen ("slachtoffers 
van het schuldenstelsel"). Er is nu ook een andere politieke realiteit. 

2. De argumenten voor invoering van het sociaal leenstelsel zijn er nog steeds. Feiten en 
cijfers komen niet overeen met het gevoel in de maatschappij. Investering in jezeif is nog 
steeds een belangrijk argument, maar dit geeft sommige studenten te veel een 
psychologische druk. 

3. Bij invoering van het sociaal leenstelsel is 700 miljoen vrijgespeeld om te investeren in de 
kwaliteit van ho. Die investeringen blijven nu staan, dus technisch gezien gaan we niet 
terug 

4. Er is een zorg om ongelijkheid tussen de generaties. Kabinet maakt de keuze om middelen 
in te zetten voor de basisbeurs. Niet de illusie dat daarmee de ongelijkheid verdwijnt. 

5. Impact van COVID voor huidige en toekomstige generatie noemen. 
6. Er zijn grote verschillen in de samenleving. De gemiddelden geven op macro-niveau een 

goed beeld, maar op micro-niveau zien we specifieke problemen. De overheid is er ook 
voor die mensen. 

N.B. argumenten voor invoeren basisbeurs zijn subtieler, namelijk vooral in de beleving. Financiele 
situatie zal niet veel verbeteren door invoeren van de basisbeurs. Wat gaat het wel brengen? Wat 
lost het niet op? -> graag in beeld brengen in de hoofdlijnenbrief. 

Tegemoetkoming 
1. Beleid wijzigt, is niet van zelfsprekend dat er een tegemoetkoming bij een beleidswijziging 

wordt gegeven. 
2. Het gaat om een betrekkelijk korte periode dat het sociaal leenstelsel er was. Er is een 

onzeker gevoel bij de generatie. Het is wenselijk dat er daarom toch een tegemoetkoming 
komt. 

N.B. 1 miljard is "gewoon weinig". 

Niet-gebruik AB 
Het doel is om het gebruik aan te moedigen. Daarvoor moeten we beschikbare instrumenten 
inzetten. Gebruik stimuleren daar is niemand op tegen. 

Proces 

Uiterlijk 28 januari ontvangt de minister een concept voor de hoofdlijnenbrief met daarbij een 
oplegnota waarin beargumenteerd de "no-regrets" zijn opgenomen. 

De planningsbrief van brieven vanuit OCW gaat over 1,5 week naar de TK. Daarin zal ook de 
hoofdlijnenbrief worden aangekondigd. Dorien zal ook via haar contacten laten weten dat we na 
verzending van de hooflijnenbrief op korte termijn het debat willen voeren met de TK. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
Optegnota bij de hoddlijnenbrief v3. 
vrijdag 28 januari 2022 08:41:19 

Heel heldere nota. Zie wat kleine suggesties van mijn kant. Kan daarna via 5.1 .2e door 
naar M. 
Reactie hoofdlijnen brief stuur ik zo. 
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Verslag 
3 februari 2022 
Aanwezig: MOCW, DGHBWE, DGDUO, 5.1.2e 

Algemeen  
Een fijne empathische nota en voldoet aan zijn verwachtingen. 

De minister geeft aan een duidelijk verschil te zien tussen hetgeen is opgedragen om uit te voeren 
vanuit het CA en aan de andere kant het bredere "generatie-vraagstuk". Dit betekent dat 
herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming (1 miljard) worden uitgevoerd, maar dat dit 
niet einde van het verhaal is. 

Verbreding van de aanvullende beurs  
De verbreding van de aanvullende beurs is daarmee een politiek punt. Er is namelijk in het CA niet 
opgenomen op welke wijze de inkomensgroepen van de aanvullende beurs eventueel zou moeten 
worden verschoven. 

1-februariregeling  
De minister kiest er voor om het wetsvoorstel van de 1-ferbuariregeling samen te voegen met het 
wetsvoorstel waarmee uitvoering wordt gegeven aan het CA. 

Gesprekken met het veld  
Er worden gesprekken ingepland met de voorgestelde gesprekspartners. De gesprekken hoeven 
niet perse voor het versturen van de hoofdlijnenbrief zijn gevoerd. Er wordt gekeken wat past 
binnen de agenda's. De gesprekken met Hugo de Jonge en Maarten van Ooijen vinden idealiter wel 
voor het debat plaats. 

Planning  
De minister ziet dat de planning krap blijft, maar ervaart het als prettig dat er ruimte is voor het 
voeren van de gesprekken. Uitvoering van het CA blijft prioriteit. DUO zal in Q1 2023 de techniek 
voor herinvoering van de basisbeurs klaar hebben moeten staan en de communicatie richting de 
student zal daar ook op moeten worden aangepast. 
In de week van 7 februari zal er een nieuw gesprek zijn met de minister waarin we dieper in gaan 
op de tegemoetkoming. 
De studentenvouchers zijn kort besproken en daar is het issue met financien geschetst. 
DGDUO geeft aan dat in de planning ook nog rekening moet worden gehouden met de 
doenvermogentoets. Deze kan meelopen met de internetconsultatie en uitvoeringstoets. 



5.12e 
5.1.2e 
5.1.2e 
RE: Beslisnota tegemoetkommg en hoofer b 
dinsdag 8 februari 2022 16:30:15 

e 
minocw.ni›;5.1.2e 

minocw.n1>; 5.1. 
inocw.nl> 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Gaat niet om inzet van bedrag vouchers voor alle studenten. Wel om bedrag vouchter 
uit te keren voor de student (2015-2019): op welke totaal bedrag komt die student dan 
uit. 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 14:34 
Aan:5.1.2e 
CC: 5.1 .2e 

cx minocw.n1>; 5.1.2e 
	

inocw.nl> 
Onderwerp: RE: Beslisnota tegemoetkoming en hoofdlijnenbrief 

Dac5.1 2e 

Bedoel je de samenloop tussen de tegemoetkoming en de studievoorschotvouchers? Die 
hebben we geschetst met de 'modelstudenten'. 
Of wil je het bedrag voor de studievoorschotvouchers voor de tegemoetkoming 
gebruiken? 

En is dat nog voor deze nota of voor een later moment? 

Groeten, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 
	

@Jninocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 14:30 
Aan:5.1.2e 	 Pminocw.ni> 
cc:5.1.2e 	 'Ominocw.n  >; 

p 	inocw.nl>;  5.1.2e 	 Prninoc n  >; 5.1.2e 
-Pminocw.nl> 

Onderwerp: Re: Beslisnota tegemoetkoming en hoofdlijnenbrief 

M wil ook graag scenario's waarin combi met bedrag thb vouchers zijn opgenomen. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

	

Op 7 feb. 2022 om 17:53 heeft 5.1.2e 
	

Pminocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Hai 5.1.2e 

Bijgevoegd zend ik je alvast de beslisnota voor de "deep-dive-sessie" van 
donderdag over de tegemoetkoming en een nieuwe versie van de 
hoofdlijnenbrief. Er wordt nog gewerkt aan een paragraaf voor in de brief 
voor als het niet lukt om de kasschuit mbt de studievoorschotvouchers te 
regelen. 

De stukken komen ook nog langs in proza. 



Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan zijn we daar uiteraard 
voor beschikbaar. 

Fijne avond. 

Groeten, 
5.1.2e 
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5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 

woensdaq 9 februari 2022 14:08 

CC: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Studievoorschotvouchers en e emoetkoming 

Opvolgingsvlag: 	Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met vlag 

Ha 5.1.2e, 
Nay ons app-contact, heb ik onderstaande info op kunnen halen bij team SF: 

• Studenten die in de eerste vier collegejaren van het leenstelsel (2015/2016 t/m 2018/2019) 
zijn gaan studeren en een diploma hebben gehaald, komen in aanmerking voor een 
studievoorschotvoucher. Deze voucher ter waarde van ongeveer C 2.150 kunnen zij vanaf het 
vijfde jaar na afstuderen inzetten ten behoeve van een opleidingsonderdeel. Het totaal 
beschikbare budget voor de studievouchers is 600 miljoen. 

• De reden dat zij deze studievoorschotvoucher krijgen is dat zij niet hebben kunnen profiteren 
van de investeringen in het hoger onderwijs die zijn gedaan met de opbrengsten van de 
afschaffing van de basisbeurs. 

• Deze studenten hebben een verworven recht op de studievoorschotvouchers. We kunnen het 
budget van de studievoorschotvouchers dus niet ergens anders voor gebruiken (zoals de 
tegemoetkoming) en het beschikbare budget dient dan ook gereserveerd te blijven voor 
specifiek deze cohorten. Het is wet mogelijk om de vorm van uitbetaling aan te passen, 
bijvoorbeeld naar een aftrek van de studieschuld of uitbetaling. 

• Indien daarvoor wordt gekozen, moet rekening worden gehouden met een grotere groep die 
gebruik maakt van die uitbetaling dan van de originele studievoorschotvoucher. De eis om een 
nieuwe opleiding te volgen en daar de studievoorschotvoucher voor te gebruiken vervalt 
immers, waardoor de regeling voor meer oud-studenten aantrekkelijk wordt. De uitbetaling per 
student zal daardoor lager uitvallen (C1.770), dan de waarde die de studievoorschotvoucher 
heeft (C2.150). Daar staat tegenover dat het bedrag vrij besteed kan worden. 

Verzonden: 
Aan: 	5.1.2e 

Kun je hier zo mee verder? Groet! 
5.1.2e 



5 1 2e 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

5.1.2e 	@studentenprotest.com  
woensdaq 9 februari 2022 18:45 
5.1.2e 
Studentenprqtest - Alternatief beleidsplan compensatievraagstuk 
Beleidsplan - (G)EEN PECHGENERATIE - Studentenprotest.pdf 

Opvolgen 
Met vlag 
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Geachte5.1.2e 

Wij zouden heel graag met u in gesprek gaan over ons beleidsplan dat gaat over eerlijke compensatie 
voor het leenstelsel. Wij staan al in contact met vrijwel alle partijen in de TK, maar willen dit 
onderwerp ook met de ambtenarij bespreken. U bent daar wat ons betreft de uitgekozen persoon voor 
als DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie. 

Even kort over ons: wij zijn Studentenprotest, een organisatie die de afgelopen maand hard heeft 
gewerkt aan een alternatief beleidsplan voor de compensatie regeling voor gedupeerden studenten 
van het leenstelsel. Tevens hebben wij vorige week onze petitie met meer dan 62.000 handtekeningen 
aangeboden aan OCW. 

Hierin denken wij mee in de oplossing voor eerlijke compensatie. In dit beleidsplan beschrijven wij hoe 
er een pechgeneratie komt, waarom dit zo'n slecht idee is, en hoe de politiek dit eerlijk kan oplossen 
in meerdere pakketten. 

Bijgaand kunt u ons volledige rapport vinden. Tevens de downloaden op onze website. 

Ik hoor graag van u! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

M +(31) 6  
E 	 studentenprotest.com  
W www.studentenprotest.com   
L www.linkedin.com/Dennis-van-Iersel/   

STUD  
PRETEST 
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Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Directie HO&S - team Studiefinanciering 	
Contactpersoon 
5.1.2e 
I-5131E5.1.2e 

minocw.nl 

verslag 
Onze referentie 

Datum 
10 februari 2022 

Nummer 

Bijlagen 
Geen 

Gesprek MOCW met organisatoren studentenprotest 5 
februari 2022 

Vergaderdatum en -tijd 	09 februari 2022, 17.00 uur 
Vergaderplaats 	 Lissabonzaal 
Aanwezig 	 OCW: Minister Dijkgraaf (MOCW), 5.1.2e 

Studenten(organisaties): 5.1.2e 
(NJR); 5.1.2e 

LsvB); 5.1.2e 
(Iso);5.1.2e 

(FNV Young & United). 

Agenda:  
- Reflectie protest tegemoetkoming 5 februari jl. 
- Gesprek over thematiek die speelt bij de jongere generatie. 

Beknopte samenvatting:  
- Prima gesprek met ruimte voor frustratie en emotie vanuit de kant van 

studenten. Gezamenlijke brainstorm heeft beperkt plaatsgevonden. 
- Frustratie zit bij het leenstelsel en de gevolgen hiervan voor de financiele 

positie en bredere ontwikkeling van leenstelselstudenten. Sprake van 
onrecht en "ongelijke kansen" tussen generaties. 
Tweede grote frustratie is dat studenten zicht niet gehoord en betrokken 
voelen. Dit leeft met name sterk bij LSVB/NJR/FNV. 

- Het uitgetrokken bedrag van 1 miljard benadrukt dit, geeft het signaal 
niet serieus genomen te worden. 

- Studentenorganisaties zijn tevreden met verloop van protest, opkomst 
toont volgens hen gevoelde urgente van een breed maatschappelijk 
probleem en solidariteit tussen (studenten)generaties. 

- Gesprek over bredere thematiek kwam moeilijk op gang. Studenten 
bleven terugkeren op hoogte en argumentatie huidige tegemoetkoming, 
de specifieke problemen leenstelselgeneratie en gevoel niet 
gehoord/betrokken te worden. Brede gesprek doet volgens hen geen 
recht aan extra pijnlijke problemen leenstelselgeneratie. 

- Genoemde problemen: o.a. schulden, (in combinatie met) woningmarkt, 
flexcontracten, hoge eisen ho/startersfuncties, lage lonen jongeren, niet 
betrokken bij besluiten. 

Pagina 1 van 4 



Protest tegemoetkoming zaterdag 5 februari 2022.  
5.1.2e vraagt hoe studenten het protest hebben ervaren: 

- FNV: is tevreden met de hoge opkomst van een diverse groep. Toonde 
belang aan van onderwerp, ook onder de "niet activistische" student. 
Benoemt dat het protest wordt gezien als "het enige wat ik kan doen 
zodat de politiek mij hoort." 

- LSVB/NJR: sluiten zich aan bij samenvatting FNV. Vullen aan dat er ook 
ouders en docenten waren en dat er sprake was van zeer hoge opkomst 
dan eerdere protesten. Signaal dat dit als een breed gedragen 
maatschappelijk probleem wordt gezien. 

5.1.2e vraag hoe MOCW het protest heeft beleefd: 
- MOCW: duidelijk dat dit een sterk gevoeld onderwerp is. Er speelt veel, 

ook wat betreft kansenongelijkheid tussen generaties. Het zijn issues die 
mijn gebied raken en waar ik meer over wil leren. Ziet ook dat veel 
problemen niet "alleen op mijn schouders rusten" maar ook bij collega's 
van het kabinet. Noemt de woningmarkt, arbeidsmarkt, stress en druk 
van studeren. Aan dat gesprek wil ik een vervoig geven. 

5.1.2e: checkt met groep of de problematiek breder is dan studiefinanciering. 
Wordt instemmend op gereageerd. 
MOCW: Beschrijft gebondenheid aan coalitieakkoord. Nodigt uit om mee te 
denken over oplossingen — los van de hoogte van de tegemoetkoming. Vraagt 
welke maatregelen het meest effectief zijn. Benoemt persoonlijke worsteling. 

Tegemoetkoming  
5.1.2e: wat willen jullie kwijt over zaterdag en de tegemoetkoming? 

- FNV: tegemoetkoming van 1000 euro, en mogelijk 2000 euro, is een 
fractie van de misgelopen basisbeurs. De belofte rondom de 
kwaliteitsafspraken is een pijnpunt. Dit beleid zorgt voor 
achterstandspositie op de huizenmarkt en in financieel opzicht. Los van 
het geld, deze tegemoetkoming komt niet in de buurt van compensatie 
voor wat we hebben gemist (thuis blijven wonen, geen sociaal netwerk 
opgebouwd etc.). 

- LSVB: leenstelselgeneratie heeft 3-0 achterstand. Diepgewortelde emotie 
van onrechtvaardigheid, los van de praktische gevolgen. Zorgt voor 
verminderd vertrouwen in de politiek. Noodkreet studenten: willen 
gehoord worden. 

- NJR (student): het gaat over "het beter hebben" dan de generatie voor 
jou. Wijst op wantrouwen in politiek. Benoemt culturele verschillen, in 
sommige generaties is het aangaan van schulden niet gewenst. 
ISO (student): voelt oneerlijk. Wij hebben recht op ontwikkeling, naast 
het volgen van vakken. 

LSVB: uit kritiek op bewoording "tegemoetkoming." Vraagt of 'jullie' het idee 
hebben lets fout gedaan te hebben. 

- 5.1.2e kabinet heeft besloten dat het een stap in de richting is. We 
erkennen het probleem, maar zien dat het geld geen volledige 
compensatie biedt. Gebonden aan budgettaire regels. 

- LSVB: "ik begrijp de 1000 euro gewoon niet." 
- NJR: ziet het als een symbool, die onevenredig is in vergelijking met het 

aangedane onrecht. Bekritiseert studievoorschotvouchers. Benoemt dat 
het eerlijke verhaal over waarom besluiten genomen worden uitblijft. 
"Wat betreft de 1 miljard: waarom is die keuze gemaakt? Volgens mij 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Datum 
10 februari 2022 
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bedoeld als gesture, dat had ook een brief kunnen zijn. Dit zorgt voor 
wantrouwen in instituties." 

- LSVB (student): "dit voelt als "sorry trouwens" — gezeur afkopen." 

MOCW: die signalen zijn voor mij duidelijk, en ik snap de emotie ook. Maar dit is 
de positie waarin we nu zitten. Dat die miljard dubbele gevoelens geeft snap ik. Ik 
zie wat jullie willen: het bedrag vergroten. Maar is het puur een kwestie van 
euro's, of zijn er andere interventies mogelijk? 

- LSVB: wijst op het geld wat tijdens corona is uitgegeven om bedrijven 
draaiend te houden. Dan vind ik "er is niet meer dan dat" geen goede 
argumentatie. Dus waar komt de 1 miljard vandaan? 

- MOCW: dit is een uitkomst van een onderhandeling van vier partijen. 
- LSV: dan is het een politieke keuze, dat is eerlijker dan zeggen "er is 

geen ruimte." "Lastig dat er voor dit probleem geen incidentiele 
ondersteuning is." 

5.1.2e : Samenvattend hoor ik jullie drie dingen zeggen: 1. 1 miljard is niet 
genoeg, 2. Wat is het verhaal, 3. Er spelen meer zaken. Laten we punt twee 
bespreken. 

- LSVB: Niet akkoord. Benoemt dat dit een politiek keuze is, en dat dit een 
signaal is dat jongeren geen prioriteit zijn voor kabinet. 
MOCW: kabinet is net geinstalleerd, ik zie dit als een startpositie. Ik zeg 
niet dat het coalitieakkoord zo open te breken is, maar ik neem jullie 
geluiden mee. 

- FNV: wij willen weten wat er nodig is om politiek draagvlak te creeren, om 
het gesprek te voeren en meer geld uit te trekken voor deze generatie. 

Bredere problematiek 
MOCW: Laten we een analyse doen van andere problematiek naast schulden en 
het leenstelsel. Want de ernst wordt gevormd door wat er breder speelt: 

- FNV: met SER Jongerenplatform is veel werk gedaan (zie rapporten SER 
JP). Alleen in gesprek gaan is niet voldoende, de conclusies liggen er al, 
er moet gehandeld worden. 

- NJR: kritiek op aanpak van OCW, dit brede gesprek moet departement 
overstijgend gevoerd worden. Kritiek op OCW die "alleen" gaat bedenken 
wat er met die 1 miljard gedaan moet worden. Wijst op conclusie SER JP 
dat problemen niet zin zijn totaliteit worden opgepakt. Uit kritiek op 
handelingswijze Rijksoverheid. 

- MOCW: benoemt dat hij oplossingen, ook 1 miljard, juist met hen wil 
bespreken. Tegemoetkoming is OCW terrein, daarom dit gesprek. Maar ik 
wil daarnaast weten: welke domeinen willen jullie nog meer betrekken? 

Genoemde problemen studenten: 
- NJR: 

o Door leenstelsel sprake van kansenongelijkheid generaties, 
minder kans op brede ontwikkeling leenstelselgeneratie. 

o Schuldenproblematiek, specifiek voor leenstelselgeneratie. 
o Werken loont minder. 
o Huidige generatie draagt de kosten voor de investeringen die nu 

niet gedaan worden, verwijst naar mentaal welzijn en de 
toekomstige gezondheidskosten. 

o Jongeren worden gezien als kostenpost, de 1 miljard staat hier 
symbool voor: alsof deze generatie het geld niet waard is. Er 
moet een omschakeling komen. "Ik hoop dat u dat mee gaat 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Datum 
10 februari 2022 
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- ISO: 

nemen als notitie naast uw computer, we moeten investeren in 
onze jeugd en toekomst." 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

o Niet alleen een schuld, maar de combinatie met de woningmarkt 
door meenemen schuld van hypotheekaanvraag. 
Leenstelselgeneratie krijgt hier meer mee te maken. 

o Arbeidsmarktproblemen niet zozeer betrekking op beschikbare 
banen (erkent dat dit beste arbeidsmarkt in jaren is). 
Problematisch zijn de flexcontracten, zeker in combinatie met 
woningmarkt. 

o Hoge eisen naast behalen diploma in sommige sectoren. Niet 
haalbaar voor iedereen, onder andere door gebrek aan 
stageplaatsen. 

- LSVB: 
o Lage lonen 17-21-jarigen; 
o Geen beschikbare huurtoeslag studenten 
o Hoge diplomadrang in het hoger onderwijs. 
o Leenstelselgeneratie heeft deze problemen plus een hoge schuld. 

- LSVB/NJR/FNV: probleem voor jongeren is dat ze zich niet gehoord en 
betrokken voelen. Er wordt gepraat, maar er is niets veranderd. 

Genoemde oplossingen/voorstellen: 
- LSVB: 

o Verhogen minimumloon 17-21 jaar; 
o Huurtoeslag mogelijk maken voor onzelfstandige woning 

(studentenkamers); 
o Herinrichting hoger onderwijs om druk op presteren te verlagen; 
o Stelt een vervoig voor waarin mocw terugkoppelt wat er met 

ideeen is gedaan, en wat zijn concrete ideeen zijn. 
- NJR: 

o Instellen permanente commissie studentenschulden die wekelijks 
terugkoppelt naar min. OCW en andere departementen; 

o Nauw betrekken van studenten bij besluit- en beleidsvorming; 
o Punt op de MR-agenda: hoe staat het met de jongeren? 

- FNV: 
o Wil in gesprek met FIN. Over technisch punt van meewegen 

schulden en hoogte compensatie. Wil het probleem intersectioneel 
aanpakken; 

o Zie "Studeren zonder druk" met voorstellen voor een nieuw 
studiefinancieringsstelsel waarin drie varianten staan: uitwonend 
met huurtoeslag, uitwonend zonder huurtoeslag en thuiswonend. 

- ISO: 
o Gezamenlijk gesprek bewindspersonen OCW/wonen/arbeidsmarkt 

over problemen op gebied van schulden, wonen en werk. Blij met 
handreiking. 

Datum 
10 februari 2022 

Pagina 4 van 4 
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Verslag gesprek minister 10/2/2022 

Afbakening doelgroep - studenten die aanspraak konden maken, en dus ook de groep die 
dat niet gedaan heeft, en een diploma hebben behaald. 

o Termijn diploma wordt gelijk getrokken met de diplomatermijn voor de 
prestatiebeurs. 

o Dat betekent wel dat er een kasschuif moet plaatsvinden, omdat de miljard nu 
staat nu voor 2x 500 min in 23 en 24. 

o Ook mensen die niet hebben aangevraagd komen in aanmerking. 
Tegemoetkoming partieel toekennen - logisch 

- Diploma eis - ook logisch 
Wijze van uitkering 

o Voorstel is om of te trekken en uit te keren, in plaats van voucher. 
o Voor de tegemoetkoming logisch om zo te doen. Stellen we voor aan de Kamer. 

Studievoorschotvouchers 
o Niet betrekken bij 1 miljard 
o Het gaat om een verworven recht, dus die 600 miljoen blijft beschikbaar voor die 

vier cohorten. 
o Indien mogelijk lijkt het wel wenselijk om de wijze van uitkering te harmoniseren. 
o Ook dit leidt tot de noodzaak van een kasschuif. 
o We werken aan een gecombineerd kasritme voor de tegemoetkoming (met 

diploma-eis) en de studievoorschotvouchers. 
gaat volgende week in gesprek met FIN. Daarvoor is nodig dat de verwachte 

financiele uitgaven per jaar inzichtelijk zijn. 
Moet je het aantal jaren maximeren? 

o Nee, want het is gebaseerd op de nominale duur van de opleiding. 
o Dus als je langer over je opleiding hebt gedaan, bijv. voor bestuursjaar, dan krijg 

je dat extra jaar niet. 

Deze keuzes gaan als dilemma met richtinggevend advies naar Kamer. De bredere acties voor 
studenten worden - indien die daarvoor voldoende zijn afgestemd - opgenomen in de brief. 
Volgende week is er een gesprek op initiatief van VWS. 



Re: Studentenprotest - Alternatief beleidsplan compensatievraagstuk 

5.1.2e 	 @minocw.nl> 

Ok 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 feb. 2022 om 13:27 heeft 5.1.2e 
	

@minocw.ni>  het 
volgende geschreven: 

5.1.2e 	en ik gaan met ze in gesprek. Gr 5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 19:24 
Aan: 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Fwd: Studentenprotest - Alternatief beleidsplan compensatievraagstuk 

Willen jullie met hen in gesprek? Of zijn jullie dat al? 
Welke lijntjes lopen er al naar ocw vanuit deze groep? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

van:5.1.2e 	,:ostudentenprotest.com  
Datum: 9 februari 2022 om 18:45:20 CET 
Aan: 5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Studentenprotest - Alternatief beleidsplan compensatievraagstuk 

Geachte 5.1.2e 

Wij zouden heel graag met u in gesprek gaan over ons beleidsplan dat gaat over eerlijke compensatie 
voor het leenstelsel. Wij staan al in contact met vrijwel alle partijen in de TK, maar willen dit 
onderwerp ook met de ambtenarij bespreken. U bent daar wat ons betreft de uitgekozen persoon 
voor als DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie. 

Even kort over ons: wij zijn Studentenprotest, een organisatie die de afgelopen maand hard heeft 
gewerkt aan een alternatief beleidsplan voor de compensatie regeling voor gedupeerden studenten 
van het leenstelsel. Tevens hebben wij vorige week onze petitie met meer dan 62.000 
handtekeningen aangeboden aan OCW. 

Hierin denken wij mee in de oplossing voor eerlijke compensatie. In dit beleidsplan beschrijven wij 
hoe er een pechgeneratie komt, waarom dit zo'n slecht idee is, en hoe de politiek dit eerlijk kan 
oplossen in meerdere pakketten. 

Bijgaand kunt u ons volledige rapport vinden. Tevens de downloaden op onze website. 
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lk hoor graag van u! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

5.1.2e 

M +(31) 6  5.1 .2e 
E 5.1.2e 	@studentenprotest.com   
W w‘Nw.studentenprotest.com   
L www.linkedin.comiDennis-van-lersel/ 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 

5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: QA EK-debat regenngsverklaring rnorgen 
Datum: 	maandaq 14 februari 2022 20:06:47 
Bijlagen: 	Oft EK- bat regeringsverklanng 5F v?..dooc 

Akkoord 

'rershnfrd vanaf 	iPad 

Op 14 fete. 2022 om 17:36 heeft 5.1.2e 
aminocw.n.1> het vol ende gese even: 

Dag 512e 

Morgen spreekt de EK over de regeringsverklaring. Op verzoek hebben we een QA gemaakt voor 
mogelijke vragen over de SF-maatregelen uit het CA. Is dit akkoord voor jou? 

FEZ, IRF, HO&S zijn akkoord. 

Met vriendelijke groet, 

5..2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

Postbus 16375 I 2500 EU I Den Haag 

M: 065 1.2e 
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Van
.̀  

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:36 
5.1.2e 
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Ha beiden, 

Net= en  5.1 .2e  gesproken. Die denken dat dit niet genoeg is. Maar we kwamen niet 
uit de vraag wat we dan wei moeten gaan doen, gegeven dat het onderzoeken van 
alternatieven in letterlijke zin vorig jaar at gedaan is. Conclusie was dat we hier in de 
brief nag geen tekst over opnemen (wel een PM en dat we een gesprek met de minister 
inplannen orn het hierover te hebben (doen  5.I .2e  en  5.1 .2e  Inciusief de vraag of dit at 
wat betekent voor al dan niet ontkoppelen van trajecten. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 
..... 	 . t .... OMO.A1, 106.00KS0 ...... 	..... .OV4 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 133 I Den Haag 
"SOO ...... M .. • ..... 	..... V ..... SO ...... 	....... • .... SO .. .... Oa" 

M: 06 5.1.2m 

minocw.ni> 

Aan:5.1  .2e 	 pminocw.nk  5'1.2e 	 prninocw.nl>  
Onderwerp: RE: PERSBERICHT - Eerste Kamer stuurt kabinet Rutte IV terug naar de tekentafel voor 
eerlijkere compensate voor de pechgeneratie 

Ha 5.1.2e 

Ons idee (iom  5.1 .2e  is dat we in de hoofdlijnenbrief refereren aan de EK motie. We 
kunnen dan me men •at we de oproep tot andere mogelijkheden van compensatie kunnen 
honoreren voor wat betreft de vormgeving (we stellen immers een aiternatief voor in de 
vorm van korting op schuld cq uitbetaling) en dat er voor wat betreft de hoogte geen 
ruimte is. Verder refereren we in de brief al aan het bredere gesprek. Dat is mi wat we 
voor nu kunnen doen. Eventuele vervoigmoties (inclusief dekking) moeten we dan maar 
in het TK debat afwachten. 
Eens? 

Gr 5.1'2e 

5.1 .2e @minocw.nl> 

Wat zien jullie als vervolgproces hier op? 

Verstuurd vanaf mijn 'Phone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:5.1.2e 	 Piso.nl> 
Datum: 15 februari 2022 om 23:08:28 CET 
Aan:5_1.2e 	 @iso.ni>  



Onderwerp: PERSBERICHT - Eerste Kamer stuurt kabinet Rutte IV terug naar de tekentafel voor 

eerlijkere compensatie voor de pechgeneratie 

PERSBERICHT 

Eerste Kamer stuurt kabinet Rutte IV terug naar de tekentafel voor 
eerlijkere compensatie voor de pechgeneratie 

UTRECHT, 15 februari 2022 — Eerder deze avond heeft de Eerste Kamer zich tijdens het debat over de 
regeringsverklaring in meerderheid uitgesproken tegen de magere compensatie die het kabinet heeft 
uitgetrokken voor de pechgeneratie. In een motie die werd ingediend door het Eerste Kamerlid van de Partij 
van de Arbeid Mei Li Vos wordt geconstateerd dat de compensatie van in totaal 1 miljard voor de 
leenstelselgeneratie, ontoereikend is. De motie stelt dat er 'brede steun is voor het herinvoeren van de 
basisbeurs' en dat 'een studieschuld toch meeweegt bij het aanvragen van een hypotheek'. De motie verzoekt 
de regering daarom om 'andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken en 
daarover de kamer binnen drie maanden te informeren'. Volgende week wordt er pas gestemd over de motie, 
maar zeker is al wel dat de motie op steun kan rekenen van de voltallige oppositie, en daarmee een 
meerderheid in de Eerste Kamer. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos is 
enorm blij met de ingediende motie: "Het staat als een paal boven water dat de compensatie die Rutte IV voor 
de pechgeneratie gepresenteerd heeft, oneerlijk is. Met zo'n magere compensatie wordt de pechgeneratie 
flink benadeeld ten opzichte van generaties voor en na hen. Het is daarom een hele mooie zet dat de Eerste 
Kamer het kabinet terugstuurt naar de tekentafel om met een eerlijker voorstel te komen". 

Sinds enkele weken vraagt de studentenorganisatie aandacht voor het oneerlijke beleid van Rutte IV en ook 
vanuit de oppositie in de Tweede Kamer was al veel kritiek te horen op de compensatie van het kabinet. Waar 
een motie van Sylvana Simons (B1.11) over compensatie in de Tweede Kamer nog niet konden rekenen op een 
meerderheid (de oppositie heeft in de Tweede Kamer immers geen meerderheid), zal deze motie het in de Eerste 
Kamer nu wel halen. De Roos: "Het lijkt erop dat het kabinet Rutte IV in de komende maanden flink zal moeten 
gaan werken om uiteindelijk wel op steun in de Eerste Kamer te kunnen rekenen. Over de compensatie van de 
leenstelselgeneratie is het laatste woord nog niet gesproken!". 

EINDE PERSBERICHT 
Noot voor de redactie: 
Motie Mei Li Vos: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220215/motie  van het lid vos c s over/document3/f4v1qhvienrxm 
5.pdf 

Meer informatie 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hoger onderwijs via 
haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO 
zijn 41 (aspirant-)Iidorganisaties en 12 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 800.000 studenten 
vertegenwoordigen. 

Voor meer informatie:5.1.2e 	5.1.2e 	06 — 5.1.2e 



141 

Verslag gesprek MOCW op 17 februari 2022 

Aanwezig: MOCW, DGHBWE, 5.1.2e 	, 5.12e 	, 5.1.2e 	, 5.1:2e 
en 5.1.2e 

Aanleiding van het gesprek is de motie van de EK over de compensatie voor studenten. 

In de voorbereidende nota zijn 3 opties gegeven. Er is besproken dat in de hooflijnenbrief een 
eerste reactie op die nota wordt gegeven. Het uitgangspunt is het beschikbare bedrag uit het 
coalitieakkoord, 1 miljard. Minister was al in gesprek met studenten en gaat daar mee door, zal dit 
later nog terugkoppelen aan beide kamers. Indien IRF akkoord is met de kasschuif kan worden 
aangegeven dat er een "andere vorm" van tegemoetkoming wordt gegeven. 

De laatste versie van de hoofdlijnenbrief is besproken. De minister wil graag nog meer 
benadrukken in de brief dat de prioriteit ligt bij herinvoeren van de basisbeurs in stdiejaar2023-
2024. De inleiding van de brief kan nog iets empathischer, benoemen van de emoties, en de 
gesprekken met de studenten kunnen uitvoeriger worden beschreven dan nu is gedaan. De 
minister wil ook graag duidelijker in de brief aangeven waar het kabinet op uitkomt als voorstel. De 
minister geeft aan dat hij niet wil benoemen dat hij bezig is met de nieuwe bestuurscultuur, dat is 
aan anderen om te beoordelen. Tot slot is de vraag om een tijdstabel toe te voegen aan de brief. 
De minister geeft aan het weekend nog te willen gebruiken om de brief zorgvuldig te lezen en 
eventueel te redigeren. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
Re: hoofdlijnenbrief SF 
donderdag 17 februari 2022 22:44:20 
boordlijnenhrief t .R.door  
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5.1.2e, mbt tekst cootie: 
lk zou de gesprekken etc minder in ‘ik-vorin" prsenteren. Meer als 'het kabinet. Ook 
vOoijen etc voeren gesprekken.. 
Verder is zin die begint met ‘binnen het instrument' ni.et fielder . Bedoel je ‘mbt de 
tegemoetkorning'? 

Andere teksten niet kunnen lezen, maar mag na aanpassing bovenstaande naar M. 

lierstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 17 feb. 2022 om 17:27 heeft 5.1.2e 
a minocw.nl> het volgende geschrev 11: 

t2e 

var5.12e begreep lk dat je toch nog even een bilk op de tekst wilde werken. Hierbij (met dank 
aan 5.1.2e en 5.12e) wat we ervan gemaakt hebben. 

Voor de volledigheid hierbij het Iijstje punten dat we verwerkt hebben, naast nagekomen 
commentaar van WJZ. 

• Motie (zie p.11) 
• Eerste prioriteit is 2023 
• Tijdpad met tabel 
• Helder markeren waar je op uitkomt 
• Empathie ook in inleiding --> er speelt veel meer 
• Passage over studenten mag uitgebreider 
• Niet zeif benoemen dat dit de nieuwe bestuurscultuur 

Laat jij weten of je akkoord bent? Dan mail ik het naa 5-1-2e e 6.1.2e. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I  Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: o65 1 2e 



Aan:5.1.2e 
cc:5.1.2e 

minocw.nt> 
@minocw.nk 5.1.2e 

Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 

Onderwerp: 	RE: kasschuif studievoorschotvouchers 
Datum: 	 dinsdag 22 februari 2022 21:57:53 

Ik wil dan graag van DUO zekerheid dat 2025 wet lukt en 2024 niet. Mag via mail oid. 

Ats dat idd niet anders kan, dan akkoord met kasschuif naar 2025. 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nt> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:40 

144 

@minocw.nk5.1 .2e 
@rninocw.nk 5.1.2e 

@minocw.n1>; 5.1 .2e 
@minocw.n1>; 5.1.2e 

@minocw.n1>;5.1 .2e 
@minocw.n1>; 5.1 .2e 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: kasschuif studievoorschotvouchers 

Dag 5.1.2e 

@minacw.nk 5.1.2e 
•@minocw.n1>; 5.1 .2e 

@minocw.nI>; 5.1 .2e 
minocw.nl>; 5.1 .2e 

@minocw.n1>;5.1 .2e 
@minocw.nl>.; 5.1.2e 

Vandaag hebben we te horen gekregen dat DUO de vouchers pas kan uitbetalen vanaf 
2025, omdat ze 2024 nodig hebben om de infrastructuur voor de vouchers en 
tegemoetkoming te bouwen. 
De kasschuif die wij bij jou (in VJN plaat) en bij FIN hebben aangeleverd is er opgericht 
om uitbetating vanaf 2024 mogelijk te maken, en moet dus worden aangepast. 

Ben jij akkoord met het aanpassen van deze kasschuif, waarmee we richten op 
uitbetafing vanaf 2025? 

Groet, 51.2e 

Van: 5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:02 
Aan: 5.1 .2e 	 Pminocw.ni› 
cc:5.1.2e 	 Prnictocw,n1>-, 5.1.2e 

Prninocw.nb; 5.1.2e 
Prninocw.n1>; 5.1.2e 

Prninocw.n I>;  5.1.2e 
Prninocw.nb; 5.1.2e 

Pminocw.nI>:5.1.2e 
Pminocw.th; 5.1.2e 

Pminocw.nl> 
Onderwerp: Re: kasschuif studievoorschotvouchers 

prninocw_nt>;5.1.2e 
(@minocw.ni>.; 5.1.2e 

Prninocw.ni>5.1.2e 
(eDminocw.nt>5.1 .2e 

(@rnirsocw.ni>;5.1.2e 
@minocw_nt>-, 5.1 .2e 



Dat is goed nieuws, 5.1 -2e! (Onder voorbehoud..) 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 21 feb. 2022 om 14:45 heeft 5.1.2e 
Pminocw.nl> het volgende geschreven: 

H i 5. 2e en anderen, 

Zojuist de IRF gesproken, en ze hebben aangegeven t/m directeursniveau 
akkoord to zijn met de kasschuif voor de studievoorschotvouchers. 
Dit is nog even onder voorbehoud van akkoord van de DG-staf morgen en 
akkoord van Mfin. 

De kasschuif voor de vouchers zal meelopen met VJN en worden 
aangekondigd in de kaderbrief, Mfin krijgt deze brief in de weekendtas van 
dit weekend mee. Voor de reeks van de tegemoetkoming is ook een schuif 
nodig, die zal meelopen in de gesprekken over de bestedingsplannen en in 
het juiste ritme van de Aanvullende Post naar onze begroting worden 
gehaald. 

Opschalen via 51.2e en minister lijkt dus (vooraisnog) niet meer nodig. 

Groet, 5.1.2e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.12e 
5.1.2e 
5.1.2e 
Re: Woordvoeringslijn motie EK tegernoet 	n, 
dinsdag 22 februari 2022 13:22:00 
Wcordvoeringshjn motie FK.doca 
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Dank je. Laatste zin zou ik stelliger formuleren. 
Graag afstemmen met PA en COM of hier iets mee nloet vandaag. 

Verstuurd vanaf nitin iPad 

Op 22 fel). 2022 om 09:16 heeft 5.1.2e 
minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 5.1 

ik begreep van 	dat je graag een woordvoeringslijn wilde ontvangen voor wanneer de 

motie in de Eerste Kamer over de tegemoetkoming wordt aangenomen. Deze vind je in de 

bijiage. 

Ter informatie hebben we daar ook de q&a bijgedaan die SZW vorige week heeft meegegeven 

aan de MP over de koopkracht van ouderen en qua Loon zijn we daar zo veel mogelijk bij 

aangesloten. 

Ben je akkoord met deze woordvoeringslijn? 

Met vriendelijke groet, 

Senior beieidsmederwerker5.1 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
• Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 

Postbus 16375 1 2500 BJ I Den Haag 

M:o6-5.1.2e 



minocw.ni> 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

akkoord  

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
RE: hoordlijnenbrie' f 2.2 tracks.docx 
woensdag 23 februari 2022 13:54:52 
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van:5.1.2e 	 @minocw.nI> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 11:54 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nI>; 5 
CC:5.1.2e 	 @minocw ni> 
Onderwerp: hoofdlijnenbrief 2.2tracks.docx 

Ha5.1.2e en 5.1.2e, 

Zoals net via de app met 5.1.2e besproken hierbij nog de versie waarin ook de zinnen 
voor de IRF zijn opgenomen. 
Het gaat am de gee! gearceerde zinnen. 

Groeten, 
5.1 .2e 
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5.1,2 
Van: 	5.1.2e 
Verzonden: 	zondaq 27 februari 2022 13:53 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Verzoek 52e - kasschuif s udievoo scho ouchers 

Helder 5.1.2e. Goed om dan idd uit to gaan van 2025. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 23 feb. 2022 om 16:33 heeft5. .2e 	 @duo.nl> het volgende 
geschreven: 

Beste 51  le 

DUO zal in eerste instantie de focus leggen op de realisatie van de herinvoering van de basisbeurs en 
de aanpassingen aanvullende beurs. Dit zal het zowel qua techniek als de uitvoering van de 
dienstverlening een belangrijk deel van 2022 en. 2023 in beslag nemen. 

Direct daarna start de realisatie van de gevraagd aanpassingen van de studievouchers en de 
tegemoetkoming voor de leenstelsel studenten. Omdat in de huidige voorstellen van de meest 
impact voile varianten wordt uitgegaan zal de voorbereiding tot in het najaar van 2024 doorlopen. 
Dit betreft de aanpassing van de studievouchers, realisatie verrekenequitbetalen tegemoetkoming 
en de realisatie van een klantportaal voor studenten die geen SF hebben genoten of die aanvullende 
bewijsstukken moeten overhandigen). In het systeem voor toekennen van studiefinanciering zijn de 
stappen m.b.t. het toekennen van de tegemoetkoming, het verrekenen met een studieschuld en/of 
het uitbetalen een processtap. Op al deze onderdelen moeten de kaders en uitgangpunten 
tegelijkertijd tijdig technisch afgerond zijn. 

De communicatie m.b.t. de studievouchers en de tegemoetkoming moet midden 2024 opgestart 
worden. Uit alle klantsignalen die we ontvangen hebben blijkt dat de combinatie van studievouchers 
en de tegemoetkoming communicatief heel lastig gaat zijn. Een deel van de studenten komt in 
aanmerking voor beide regelingen, andere studenten maar voor een regeling. Vanuit 
klantperspectief en uitvoeringsperspectief is het separaat zien van beide regelingen in de tijd niet 
wenselijk. Daarnaast veranderd de uitvoering van de studievoucher regeling t.o.v. de huidige regels. 
We verwachten hierdoor extra druk op onze klantcontactkanalen. Tegelijkertijd moeten studenten 
die aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming, maar niet bekend zijn bij DUO tijdig een 
aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen en bewijstukken overhandigen. De aanvragen 
en de bewijsstukken moeten (door dezelfde) DUO medewerkers handmatig beoordeeld worden. Dit 
deel van de uitvoering van de dienstverlening zal tot 2 kwartalen doorlooptijd kennen. 

Op basis van bovenstaande bevindingen zijn we technisch gezien operationeel in het laatste 
kwartaal van 2024, is de communicatie opgestart en kunnen studenten die geen studiefinanciering 
hebben genoten zich aanmelden voor de tegemoetkoming. Het advies is om vanuit klant en 
uitvoeringsperspectief tot daadwerkelijke uitbetaling in 2025 worden over to gaan. 

Een uitbetaling in 2024 kan gerealiseerd als we het communicatietraject beperken, accepteren dat 
we studenten die geen studiefinanciering hebben genoten of die aanvullende bewijsstukken 



moeten insturen later afhandelen en het gebruik van de twee verschillende regelingen inclusief de 
bijbehorende uitbetaalmomenten opknippen. Dit zal ontegenzeggelijk een negatieve invloed 
hebben op het doenvermogen van de studenten (het 'kennen' en 'kunnen'). 

Mocht overhoop er politieke druk gaan ontstaan op het verder naar voor halen, dan betekent dit 
een hoger risicoprofiel, ingewikkeldere klant communicatie en vermoedelijk een bepaalde ( niet 
wenselijke) segmentatie van de doelgroep qua termijnen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 08:04 
Aan:5.1.2e 	 @duo.nl> 
cc:5.1.2e 	 @duo.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Verzoel<5.1 •2e - kasschuif studievoorschotvouchers 
Urgentie: Hoog 

Dag 5.1.2e, 

@duo. ni>; 5.1.2e-  

Nogmaals dank voor je snelle reactie gisteren rondom de kasschuif. 
Dit is gisteren ook aan5.1 .2e voorgelegd en die vraagt nu — zoals je ook in onderstaande mail kan 
lezen — of DUO kan bevestigen dat 2025 zeker een haalbaar kaart is en 2024 inderdaad niet. Zouden 
jullie hem die bevestiging vandaag kunnen geven? 

Alvast bedankt! 

Groeten, 
5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 21:58 
Aan:5.1.2e 
	

@minocw.nl> 
cc:5.1.2e 
	

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@rn inocw.n1>;5. 1.2e 	 minocw. ni>;5. 1.2e 

@minacw.n1>;5. 1.2e 
	

@minocw.n1>;5.1 .2e 
@rninocw.nk5.1.2e 

	
C_minocw.ni>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
	

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 	 minocw.n1>; 5.1.2e 

@minocw.nk 5.1.2e 
	

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

Onderwerp: RE: kasschuif studievoorschotvouchers 

lk wil dan graag van DUO zekerheid dat 2025 wel lukt en 2024 niet. Mag via mail oid. 

Als dat idd niet anders kan, dan akkoord met kasschuif naar 2025. 

Van:5.1.2e 	 2minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:40 

2 



ominocw.n1>; 
*nocw.nl>, 

n n 

@minoc .nI>- 
minoc .n > 

nocw.n 
@minocw.nl> 

@minocw.nk 
pminocw.n   

Van:5.1.2e Pminocw.nl> 

Aan:5.1.2e 	 cminocw.nI> 
CC: 5.1.e 	 Pminocw.n  >- 

minocw.n  >5.1.2e 
Crminocw.nl>,  5.1.2e 
minocw.nl>,5  2e  . 

minocw.n > 
Onderwerp: RE: kasschuif studievoorschotvouchers 

Dag5-1.2e 

Vandaag hebben we te horen gekregen dat DUO de vouchers pas kan uitbetalen vanaf 2025, =de 
ze 2024 nodig hebben om de infrastructuur voor de vouchers en tegemoetkoming te bouwen. 
De kasschuif die wij bij jou (in VJN plaat) en bij FIN hebben aangeleverd is er opgericht om 
uitbetaling vanaf 2024 mogelijk te maken, en moet dus worden aangepast. 

Ben jij akkoord met het aanpassen van deze kasschuif, waarmee we richten op uitbetaling vanaf 
2025? 

Groet 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:02 
Aan:5.1.2e 	 pminocw.nl>  

5.120 
CC: 	 p minocw.n1>;  5.1.2e 

Pminocw.nl>,  5.1.2e 	p rninocw.n1>;  5.1.2e 
pminocw.ni>;  5.1.2e 	 prninocw.nl›;  5.1.2e 

@minocw.nI>;  5.1.2e 	pminocw.ni›;  55.1.2P. 
Pminocw.nI>-,  5.1.2e 	:@minocw.ni>;  5.1 .2e 

ominocw.nt>;5_1.2e 	 Pminocw.nl>,  5.1.2e 
. 5 minocw.nI>, - 1.2e 	 Pminocw.nI>;  5.1.2e 

5.1.2e 	pminocw.ni>  
Onderwerp: Re: kasschuif studievoorschotvouchers 

Dat is goed nieuws,5.1.2e I (Onder voorbehoud..) 

Verstuurd vanaf mijn 'Phone 

Op 21 feb. 2022 om 14:45 heeft 5.1.2e 
Pminocw.nI> het volgende geschreven: 

H "leen anderen, 

Zojuist de IRF gesproken, en ze hebben aangegeven tim directeursniveau akkoord 
te zijn met de kasschuif voor de studievoorschotvouchers. 
Dit is nog even onder voorbehoud van akkoord van de DG-staf morgen en akkoord 
van Mfin. 

De kasschuif voor de vouchers zal meelopen met VJN en worden aangekondigd in 
de kaderbrief, Mfin krijgt deze brief in de weekendtas van dit weekend mee. Voor 
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de reeks van de tegemoetkoming is ook een schuif nodig, die zal meelopen in de 
gesprekken over de bestedingsplannen en in het juiste ritme van de Aanvullende 
Post naar onze begroting worden gehaald. 

Opschalen via 512e  en minister Iijkt dus (vooraisnog) niet meer nodig. 

Groet, 5.1.2e 



150 

RE: voorbereiding minister tbv gesprek studenten morgenavond 

Akkoord, 

5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 Pminocw.nt> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 14:37 
Aan:5.1.2e 	 PminocwnI> 
cc:5.1.2e 	 :5-)minocwnt>., 5.1.2e 

0)minoc :Ln)>;  512e (Elninocv,..nl> 
Onderwerp: voorbereiding minister tbv gesprek studenten morgenavond 

Geste 5.1.2e 

In de Wage tref je de inhoudetijke voorbereiding aan die we gemaakt hebben voor het 
gesprek dat de minister morgenavond heeft met studenten nalv het compensatieprotest. 
Voor de voiledigheid stuur ik ook de praktische informatie mee die COM at in de tas heeft 
taten stoppen over de bijeenkomst. Daar staat wat meer in over het programma en de 
genodigden, en dus hebben we ons in onze voorbereiding tot de inhoud beperkt. 

Aangezien het een open gesprek wordt met een luisterend karakter, hebben we het 
vooral bij achtergrondinformatie gehouden. 

Ben jij akkoord met deze voorbereiding?  

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat SO 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 83 1 Den Haag 

M: 065.1.2e 



liand ekening bewindsperso n 

Minister van de ijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijksoverheid 
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voor RWIZO 

Aanbieding 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetensct p 

N.v.t. 

Se tecteer 

N.v.t. 

N.v.t. 

Brief aan de Staten-Generaal (beide kamers) 

Van I * 

Van 2 

Mede namens I 

Mede namens 2 

Mede namens 3 

Type voorstel * 

Mel * 

-rite, en inhoud 
Hoofdlijnenbrief uitwerking coalitieakkoord op het gebied van studiefinanciering 

Inhoud en doelstelting van et 	In de brief zijn de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming voor studenten nader 
voorstel 	 uitgewerkt. Voor beiden wordt gewerkt met verschillende dilemma's en voorkeursvarianten 

vanuit het kabinet. Met deze brief wordt het debat over beide onderwerpen geopend. 
Voor herinvoering van de basisbeurs is het stelsel van voor 2015 als uitgangspunt genomen. 
Dit leidt ertoe dat de basisbeurs wordt vormgegeven ats een prestatiebeurs en dat er 
onderscheid wordt gemaakt naar uit- en thuiswonende studenten. Daamaast worden enkete 
dilemma's voorgetegd over de vormgeving van de aanvultende beurs, het terugdringen van het 
niet-gebruik van de aanvullende beurs en over enkete onderdeten van het stelsel in het mbo. 
De voorkeursvariant van het kabinet is orn naast de basisbeurs in het huger onderwijs, ook in 
te zetten op het verminderen van het niet-gebruik van de aanvullende beurs in het ho en de 
bijverdiengrens in het mbo of te schaffen. 
Voor de tegemoetkoming wordt eveneens gekeken naar enkete dilemma's, zoals de doelgroep 
die in aanmerking komt, de wijze van uitbetaling en de hoogte van het bedrag. Daarbij wordt 
rekening gehouden met juridische, beleidsmatige en uitvoeringstechnische aspecten en geldt 
het in het coalitieakkoord beschikbare bedrag van 1 miljard als uitgangspunt. De voorkeur van 
het kabinet gaat uit naar een brede doelgroep, waarbij de tegemoetkoming per jaar wordt 
uitgekeerd dat under het leenstelset werd gestuurd (met een maximum van de nominate 
studieduur) op het moment dat een student een diploma heeft behaald. 

Voorgesteld besluit 

Datum aanbieding 

Kerner"( * 

Ilamerstuk 

Voorgaande behandeling 

Behandetd door *  

Het voorstel te aanvaarden en vervolgens aan de Staten-Generaal te zenden. 

Behandettraject 
11-mrt-2022 

5.1.2e 	  
A la 	El N 

E 3a 	D Nee 

Commissie voor Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (CWIZO) 

Datum voorgaande behandeling 	07-mrt-2022 

Fairrtuks rummer 20220203 01 



2 van 2 
Aanbiedingsforrnutier voor RWIZO 

Gevolgen en juridisch kader 
Gevoigen riiksbegroting 	flia 	Nee 

Gevotc-en apparaotsuttgaven 	J ..),3 	Q Nee 

GevoIgen voo-  regeldruk 	0 Ja 	0 Nee 

Overeenstemrning met lenV 	D.)a 	0 Nee, met bijlage 	0 Nee, zonder bijlage 	N.v.t. 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse 

Overeenstemming met JenV 
inzake fouten- en 
mi.s.bruiksignatering * 

Aan EU Nctificatie voidaan * 

Verplichtino irt. verdragen en/of 
Europese regelgeving 

11 Nee, met bijiage 	n Nee, zonder bijlage 	N.v.t. 

Dia 	ONee 

0 3a 	0 Nee 

Interdepartementale afstemming 
Overeenstemming BZK inzake 	o Ja 	0 Nee 	N.v.t. tieoordelingskadel financiele/ 
bestuurlijke conseduenties 
decentrale overheden en/of Canbisch 
Nederland 

Overeensternming Aruba, Curacao en flia 	CiNee 	0 N.v.t. 
Sint Maarten • 

Ambtenk afgestemd ' 	El Ja 	0 Nee 	N.v.t. 	in CWIZO 

Overeenstemrning bereikt op 	Z Ja 	ti Nee 	Lj N.v.t. 
amptelnk niveau 1  

Overeenstemmmg hereikr met E AZ 	EL1 BZK 	EZK 	0 l&W 	SZW fj vws 	LNV 

n BZ 	Def 	El Fin 	OCW 	JenV n BH&OS 

Orrschruving geschilpunten 	In de RWIZO zat nog worden gesproken over de keuze om de verruirning van de aanvullende 
beurs en meerdere maatregelen in het mbo nu niet op te nemen in de voorkeursvariant. 

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 	 Ccntactpersoon 2 

Naam * 	 5.1.2e 	15.1.2e 
Afrieling 	 I  HO&S/SF 	 I HO&S/SF 

Telefocnammer * 	 065:1  2e 	 1 ot5.1.2e 
E-mailadres " 	 Cfminocw.n1 	 15.1.2e :@:minocw.ni 

t'Ninutler fitimooer 2C/20103-01 



Ministerie van Onderwi' Cultuur en 
Wetenschap 

>Recouradres Postbus 16375 2500 EU Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaa1 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Contactpersoon 

Huger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Rijnstraat 50 
Deo racy 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.ruksoverheid.-11 

Onze referentie 
51.2e 
Bijiagen 

Datum 
Betreft 	Hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten 

1. Inleiding 

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekornst dat 
VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind 2021 met elkaar sloten, zijn afspraken 
opgenomen met betrekking tot studiefinanciering: de herinvoering van een 
basisbeurs voor studenten die hoger onderwijs volgen, aangevuld met een 
inkomensafhankelijke aanvullende beurs, en een tegemoetkoming voor studenten 
voor wie de laatste jaren geen basisbeurs beschikbaar is geweest. Dit zijn grote 
wijzigingen, en in hetzelfde coalitieakkoord is afgesproken dat grote 
wetsvoorstellen voorafgegaan worden door een hoofdlijnenbrief aan de Tweede 
Kamer. 

Deze hoofdlijnenbrief opent het gesprek over de herinvoering van de basisbeurs in 
het hoger onderwijs en de tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs 
hebben ontvangen. Het kabinet schetst de verschillende dilemma's, binnen de 
leaders van het coalitieakkoord, waar we in beide trajecten voor staan, de 
afwegingen die daarbij een rol spelen en de keuzes waar het kabinet zeif toe neigt. 
Het gesprek hierover zet ik graag op korte termijn met uw Kamer voort tijdens een 
debat. 

Beschouwing vooraf 

1k hecht eraan deze brief te beginnen met een reflectie op de zorgen van de huidige 
generatie jongeren, een generatie waar verschillende zorgen samenkomen. Zeer 
recentelijk heeft deze groep te kampen gehad met de gevolgen van de coronacrisis. 
Veel studenten zaten verpllcht trails en hadden dus een heel ander leven dan zij 
zich van hun studietijd hadden voorgesteld. En ook onder starters op de 
arbeidsmarkt werd de economische kiap van de coronacrisis sterk gevoeld, omdat 
juist flexibele contracten kwetsbaar bleken. 

In de gesprekken die het kabinet tot nog toe met de nieuwe generatie heeft gehad, 
valt op dat er veel meer speelt. Jongeren ult deze groep, waaronder studenten, 

Payind 1 vim 18 



kampen met toenemende prestatiedruk en onzekerheid.1  Hoe zeker is mijn 
inkomen als ik straks ben afgestudeerd? Kan ik straks nog wel een huts kopen? En 
hoe ziet de wereld eruit voor mijn kinderen, gezien het veranderende klimaat? Die 
zorgen zijn begrijpelijk, en raken aan zekerheden die het kabinet eenieder gunt. 
Veel van deze zorgen worden daarom geadresseerd in het coalitieakkoord. Het 
kabinet hecht er grote waarde aan om met jongeren in gesprek te gaan en te blijven 
over deze brede zorgen. De zorgen van deze generatie zijn ook zorgen van het 
kabinet en gezamenlijk komen we mogelijk tot innovatieve verbeteringen. De 
opbrengsten van deze gesprekken zullen wij met uw Kamer delen. 

Het kabinet heeft uiteraard ook met studentenorganisaties en andere 
vertegenwoordigers gesproken over de basisbeurs en de tegemoetkoming, die in 
deze brief nader besproken worden. Studenten hebben ten aanzien van beide 
vraagstukken duidelijk hun opvattingen kenbaar gemaakt, Het kabinet heeft daarbij 
kennisgenomen van hun wensen, bijvoorbeeld rondom de vormgeving van de 
basisbeurs en over de hoogte van de tegemoetkoming, die in hun beleving 
ontoereikend is. Het kabinet neemt deze signalen serieus, maar is ook gehouden 
aan het coalitieakkoord en de daarin beschikbaar gestelde middelen. In het gehele 
proces wit ik de studenten nauw blijven betrekken. Ook - juist wanneer we het 
niet met elkaar eens zijn, moeten we elkaar goed blijven verstaan. 

Leeswifrer 

In deze brief zal ik eerst ingaan op de herinvoering van de basisbeurs in het hoger 
onderwijs en daarna op de tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs 
hebben gehad. Daarbij bespreek ik ook voorziene aanpassingen in de 
studievoorschotvouchers. Tot slot blik ik vooruit op het verdere proces. 

2. De herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs 

Van leenstelsel naar trasisbeurs 

Met ingang van het collegejaar 2015-2016 is de basisbeurs voor studenten in het 
hoger onderwijs komen te vervallen en vervangen door een studievoorschot met 
sociale terugbetaalvoorwaarden. Daar waren destijds drie argumenten voor. 

Allereerst is het aantal studenten in het hoger onderwijs de laatste decennia fors 
gestegen. Deze toename leidde tot hogere kosten voor het toenmalige 
basisbeursstelsel, terwiji er daarnaast de noodzaak bestond om te investeren in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. Het toenmalige kabinet had echter te maken met 
financiele krapte en moest daarom scherpe keuzes maken. In een tijd van zeer 
beperkte budgettaire ruimte was hier de afweging aan de orde of de schaarse 
middelen beter konden worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het 
hoger onderwijs of aan inkomensoverdrachten naar studenten. 

Een tweede argument was het felt dat studeren een investering is die zich in de 
meeste gevallen uit in een aanzienlijk hoger inkomen op latere leeftijd. Dat maakte 
dat het rechtvaardig werd gevonden om een hogere bijdrage te vragen van 
studenten zeif. 

Zie hiervoor ook RIVM (2021), Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs. 

Onze referentie 
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Een derde, nauw verwant argument was dat de basisbeurs tot een ongewenste 
worm van denivellering leidde: de samenleving als geheel betaalt een opleiding voor 
studenten die daar later vooral zelf van profiteren, was de stetting. Of anders 
geformuleerd, de bakker moet betalen voor de opleiding van de toekomstige 
advocaat. Door de basisbeurs te vervangen door een sociale lening werd de bijdrage 
van de samenleving kleiner, en de bijdrage van de student, die ook het 
voornaamste profijt zou hebben, juist groter. 

Nu, bijna zeven jaar na invoering van het studievoorschot, worden andere keuzes 
gemaakt. De hiervoor genoemde argumenten zijn nog steeds in grote lijnen 
relevant - er zijn nog steeds veel studenten, studeren rendeert nog steeds en 
kosten voor studeren Iiggen nu, meer dan vroeger, bij wie profiteert. De 
argumenten worden nu wel anders gewogen, mede in het licht van aspecten en 
ontwikkelingen die zeven jaar geleden onderbelicht of niet voorzien waren. Die 
nieuwe ontwikkelingen zijn doorslaggevend geweest om tot de herinvoering van de 
basisbeurs te komen. Die herinvoering past naast de structurele investeringen in 
de verbetering in de kwaliteit van het hoger onderwijs. 

Zeven jaar na invoering van het leenstelsel, kijken we anders aan tegen de effecten 
die lenen en schulden hebben op mentaal welzijn en kansengelijkheid bij jongeren. 
Ook als de kans op financiele problemen theoretisch gezien beperkt is, kan de angst 
voor het opbouwen van schulden het mentale welzijn en de ontwikkeling van de 
student beinvloeden. De studieschuld kan immers een groot deel van je leven bij 
je blijven. De gemiddelde studieschuld onder het leenstelsel bedraagt tot op heden 
€ 17.620 voor het eerste cohort onder het leenstelsel (2015-2016).2  

De herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs neemt zo ook een extra 
belemmering weg voor de doorstroom van het mbo naar het hbo, die de laatste 
jaren een verdere beperkte dating liet zien. Recent onderzoek toonde aan dat de 
angst voor schulden een van de factoren is die studenten kan doen besluiten of te 
zien van een vervolgopteiding, terwiji zij hiervoor naar eigen inschatting wel de 
capaciteiten zouden hebben.3  

Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat er sprake is van groeiende ongelijkheid 
tussen generaties. Jonge generaties kampen door een optelsom van ontwikkelingen 
met veel onzekerheden, vaak genoemd worden de snel stijgende prijzen op de 
woningmarkt, de arbeidsmarkt met veel flexibele contracten, de groeiende 
prestatiedruk en de zorgen rondom klimaat. Bij deze generaties komen veel risico's 
samen. Een forse studieschuld kan daarbij zorgen voor een extra achterstand. Het 
kabinet wil daarom proberen de hoogte van de studieschuld voor jonge generaties 
te verlagen. 

Tot slot heeft het kabinet aandacht voor de positie van middeninkomens. In de 
huidige situatie komen studenten in het hoger onderwijs in aanmerking voor een 
aanvullende beurs als hun ouders minder dan € 53.900 verdienen. De hoogte van 
de aanvullende beurs fluctueert op basis van de hoogte van het inkomen van de 
ouders en het aantal studerende kinderen van de ouders. Studenten waarvan de 
ouders net lets meer verdienen dan het maximumbedrag, vallen in de huidige 

2  Het studieschutdbedrag van C 17.620 is het bedrag dat de eerste groep studenten onder het leenstelsel (cohort 
2015-2016) als studieschuld had op 30-9-2020, 5 jaar na studiestart. In dit bedrag zijn ook de niet-lenende 
studenten meegeteld. De verwachting is dat deze studieschuld oploopt naar C 21.000. 

Inspectie voor het onderwijs (2021), "Wel of niet naar de Hogeschool? Achterliggende mechanismen van 
onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4-studenten." 
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situatie buiten de boot. Dat drukt zwaar op de portemonnee van hun ouders op het 
moment dat zij de ouderbijdrage wel aan hun kind meegeven en zwaar op de 
portemonnee van de student op het moment dat hun ouders geen bijdrage kunnen 
of willen doen. Doordat de basisbeurs aan alle studenten ten goede komt, ongeacht 
het inkomen van hun ouders, ondersteunt deze maatregel oak studenten met 
ouders met een middeninkomen. Dit neemt niet weg dat het kabinet aandacht blijft 
houden voor deze groepen en de gevolgen blijft monitoren. 

Het doel van het studiefinancieringsstelsel is om onderwijs toegankelijk te houden. 
Daarin slaagt het huidige leenstelsel over het algemeen goed. Maar die 
toegankelijkheid komt op dit moment tot stand op een wijze die niet langer passend 
geacht wordt bij de start die we jongeren aan het begin van hun werkende leven 
willen geven. De afweging tussen aan de ene kant de eigen investering in de studie 
en aan de andere kant de hoge gemiddelde schuldenlast, valt voor dit kabinet 
anders uit. Dat brengt mij bij het voorstel tot herinvoering van de basisbeurs. 

Het voorstel van het kabinet en de afweging daarachter 

Bij het ontwerpen van het nieuwe basisbeursstelsel zijn verschillende keuzes te 
maken. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: 

i. Onderscheid uit- en thuiswonende studenten 
ii. Prestatiebeurssystematiek 
iii. Aanvullende beurs 
iv. Samenloop met het mbo 

Ik neem uw Kamer graag mee in die keuzes en zal daarbij ook aangeven wat de 
voorkeursopties van het kabinet zijn. Tot slot zal ik schetsen hoe het stelsel er 
financieel uit kan komen te zien voor de student. 

Alles wegende komt het kabinet tot het voorstel om een basisbeurs als 
prestatiebeurs in te voeren met onderscheid tussen uit- en thuiswonende 
studenten. Deze basisbeurs wordt beschikbaar voor alle studenten die in studiejaar 
2023-2024 (gaan) studeren en (nog) recht hebben op een basisbeurs. Studenten 
die starten met studeren in studiejaar 2022-2023, ontvangen dus vanaf hun tweede 
studiejaar een basisbeurs als ze aan de criteria voldoen. Daarbij acht het kabinet 
het wenselijk orn het niet-gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs 
te verminderen en de bijverdiengrens in het mbo te schrappen. 

Tevens schetst het kabinet de mogelijkheid om een deel van het beschikbare 
budget te benutten voor de aanvullende beurs, en het versoepelen van de 
terugbetaalvoorwaarden in het mbo. 

Kaders 

Bij het formuleren van de keuzes ben ik uitgegaan van de randvoorwaarden die zijn 
benoemd in het coalitieakkoord. De invoering van een nieuw stelsel voor het hoger 
onderwijs in collegejaar 2023-2024 staat vast en is ook een breed gedragen wens 
in de samenleving. Dat heeft consequenties voor towel de sneiheid van de 
wetgeving als de mogelijkheden van de uitvoering om dit tijdig te realiseren. 

Daarnaast zijn er duidelijke budgettaire kaders gesteld in het coalitieakkoord. Er is 
€ 1 miljard structureel beschikbaar voor het invoeren van het nieuwe stelsel. Dat 

Onze referentie 

Pagrna 4 van 13 



betekent dat op momenten ook bepaalde opties tegenover elkaar afgewogen Onze referentie 

moeten warden. 

Een ander kader, dat niet rechtstreeks voortvloeit uit het coalitieakkoord, is dat 
veel partijen - zowel in de Kamer als daarbuiten - al meermaals de wens hebben 
uitgesproken om terug te keren naar het stelsel in het hoger onderwijs zoals dat er 
voor 2015 was. 1k wit dan ook dit oude stelsel als uitgangspunt nemen, waarbij we 
enkel onderdelen wijzigen als onze inzichten uit de huidige tijd daar aanleiding toe 
geven. Dit draagt tevens bij aan de eenvoud van het voorstel en de haaibaarheid 
om dit in cottegejaar 2023-2024 in te kunnen voeren. 

Tevens heb ik er voor gekozen om de basisbeurs beschikbaar te stellen voor alle 
studenten in het hoger onderwijs die in studiejaar 2023-2024 studeren. De 
basisbeurs is dus niet alleen beschikbaar voor nieuwe studenten, maar ook voor 
studenten die al begonnen zijn aan een studie. Voorwaarde daarbij is wet dat zij 
nog studiefinancieringsrechten hebben. Voor het volgen van een opteiding heeft 
de student studiefinancieringsrechten die in principe getijk zijn aan de nominate 
duur van de opteiding. In de praktijk betekent dat dat een student die dit studiejaar 
(2021-2022) is begonnen aan de opteiding, straks afhankelijk van de gekozen 
studie - nog een tot vier jaar recht heeft op een basisbeurs.` 

i. 	Onderscheid uit- en thuiswonende studenten 

In het oude stetset voor het hoger onderwijs en in het huidige basisbeursstelsel in 
het mbo getdt een onderscheid tussen uit- en thuiswonende studenten. Studenten 
die niet meer bij hun ouders wonen komen daardoor in aanmerking voor een hogere 
beurs. De reden hiervoor is dat deze studenten over het atgemeen ook hogere 
kosten hebben, bijvoorbeeld voor de huur van een studentenkamer. Bovendien 
wordt zetfstandig wonen op deze manier ook ondersteund, wat bijdraagt aan de 
persoonlijke ontwikketing van studenten. Ook de studenten hebben in gesprekken 
en via het rapport van het SER Jongerenptatform laten weten dat zij voorstander 
zijn van een onderscheid naar uit- en thuiswonende studenten in de basisbeurs 
voor het studenten aan het hoger ondervvijs.5  

In het verteden zijn er geen zwaarwegende bezwaren geuit am dit onderscheid op 
te heffen. Er is wet een risico op oneigentijk gebruik, waarop controte dient ptaats 
te vinden. Hoewel het overgrote deel van de studenten de regels netjes volgt, zijn 
er ook studenten die zich op een ander adres inschrijven dan waar zij daadwerkelijk 
wonen om onrechtmatig een uitwonendenbeurs aan te vragen. DUO zal bij het 
opnieuw invoeren van dit onderscheid in het hoger onderwijs mogetijk haar 
controlecapaciteit weer verhogen am het recht op de uitwonende beurs te kunnen 
controleren. Dit vatt echter binnen de mogetijkheden van het geschetste tijdpad 
voor deze wijziging. 

Alles overziend acht ik het op dit moment wensetijk en stuit het aan bij de wensen 
van de studenten, opnieuw te kiezen voor een onderscheid in de hoogte van de 
beurs tussen uit- en thuiswonende studenten. 

De studIefinancieringsrechten zijn afhankelijk van de nominate dour van de opteiding. Een associate degree kent 
een nominate opleidingsduur van drie jeer, wear een opteiding geneeskunde een nominate duur kent van zes jaar. 
In bijzondere omstandigheden kunnen er extra studiefinancieringsrechten worden toegekend. 
5  Verkenning SER-Jongerenptatform, Studeren zonder druk, voorstel voor een nieuw stetset van 
studiefinanciering, juni 2021. 
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ii. Prestatiebeurssystematiek 

Voor het leenstelsel was de basisbeurs in het hager onderwijs een prestatiebeurs 
en in het mbo is het dat ook nu. Dit betekent dat de basisbeurs een lening is die 
wordt omgezet in een gift als studenten binnen de diplomatermijn hun diploma 
behalen. Dit geeft studenten een stimulans om hun opleiding of te ronden. In mijn 
consultaties trof ik ook geen duidelijke bezwaren tegen het behoud van het 
instrument prestatiebeurs. Ik vind het daarom wenselijk om oak dit element uit het 
oude stelsel in het hager onderwijs te behouden. 

iii. Aanvullende beurs in het hoger onderwijs 

Doelgroep aanvullende beurs 

Een eerste vraag is of het wenselijk is om de aanvullende beurs aan te passen nu 
de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw wordt ingevoerd. In algemene zin is 
de aanvullende beurs een goed instrument om de ouderbijdrage aan te vallen voor 
studenten met ouders die daar zelf beperkt toe in staat zijn. Dit blijkt oak uit de 
beleidsdoorlichting.6  Uit het huidige beleid volgt echter ook dat er een specifieke 
groep is die nu wel in een lastige financiele situatie kan komen: studenten met 
ouders met een middeninkomen. Ouders die te veel verdienen om recht te hebben 
op een aanvullende beurs, maar voor wie het toch vaak lastig is om de bijdrage op 
te brengen die op dit moment wordt verwacht. Dit heeft als resultaat dat ofwel de 
portemonnee van de student gaat knellen, met als gevolg een hogere lening, ofwel 
de portemonnee van de ouder. 

Een optie is om de doelgroep van de aanvullende beurs uit te breiden, waardoor 
ook studenten met ouders met een middeninkomen hiervoor in aanmerking kunnen 
komen. Dit heeft uiteraard financiele consequenties - ter illustratie: het verhogen 
van de inkomensgrens van € 53.900 naar € 70.000 kost ongeveer € 105 miljoen 
structureel. Dit heeft dus als consequentie dat dit geld niet uitgegeven kan worden 
aan de basisbeurs in het hoger onderwijs en dat de hoogte daarvan lager uit zal 
vallen. Voor de genoemde illustratie gaat het om een verlaging van de basisbeurs 
van gemiddeld ongeveer € 20 per maand per student. Voor DUO betekent dit dat 
de parameters van de aanvullende beurs aangepast moeten worden in de 
systemen. Daar heeft DUO extra uren voor de aanpassing van de ICT-systemen 
voor nodig, bovenop die voor de herinvoering van de basisbeurs. Deze combinatie 
is nog mogelijk binnen het gewenste tijdpad. 

Effectief gaat het hier dus om een verschuiving van financiele middelen van alle 
studenten naar de specifieke groep studenten met ouders met een middeninkomen. 
In het rapport van het SER Jongerenplatform wordt de wens uitgesproken om de 
doelgroep van de aanvullende beurs uit te breiden. Daarbij dient wel opgemerkt te 
warden dat er in dit rapport niet werd uitgegaan van een limitatief budget, zoals 
we in de praktijk wel hebben. 

Gelet op de effecten die het uitbreiden van de aanvullende beurs heeft op de hoogte 
van de basisbeurs voor alle studenten in het hoger onderwijs en het feit dat 
middeninkomens ook baat hebben bij een hogere basisbeurs, stelt het kabinet voor 
om de doelgroep van de aanvullende beurs nu niet aan te passen. Het is goed 
hierbij te beseffen dat studenten met ouders met een middeninkomen nooit in 

ResearchNed, Beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering, juni 2020. 
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aanmerking zullen komen voor een volledige aanvullende beurs. Het kabinet Onze referentie 

monitort de gevolgen van het herinvoeren van de basisbeurs voor studenten met 
ouders met een middeninkomen nauwlettend. 

Niet-gebruik aanvullende beurs 

We zien dat niet iedereen die recht heeft op de aanvullende beurs daar ook gebruik 
van maakt. Naast de vormgeving van de aanvullende beurs, kan ook dit bij de 
herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs worden betrokken. 

• 

Uit onderzoek van het Centraal Pianbureau (CPB) blijkt dat 24% van de eerstejaars 
ho-studenten geen gebruik maakt van de aanvullende beurs, terwijl zij daar wel 
recht op hebben. Van die groep maakt 41% wel gebruik van een !ening! Het 
kabinet acht het wenselijk om het niet-gebruik zo veel mogelijk te laten afnemen. 
De aanvullende beurs is ingericht om studenten waarvan de ouders minder in staat 
zijn bij te dragen, te ondersteunen. Het is dan ook in het voordeel van de student 
als de aanvullende beurs wordt aangevraagd. 

Het voorstel van het kabinet is daarom om er voor te zorgen dat het niet-gebruik 
van de aanvullende beurs afneemt. Daar zijn mogelijkheden voor binnen de 
geldende wet- en regelgeving die ook uitvoerbaar zijn voor DUO binnen het 
geschetste tijdpad van invoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van communicatie en inzichten vanuit de 
gedragswetenschap. De student houdt zelf de keuze om al dan niet gebruik te 
maken van de aanvullende beurs. Over de exacte mogelijkheden hiertoe zal ik uw 
Kamer, na het overleg over deze hoofdlijnenbrief, informeren in de reeds 
toegezegde kabinetsreactie op de Nibud-studentenonderzoeken.8  

Het terugdringen van het niet-gebruik onder studenten in het hoger onderwijs is 
echter niet kosteloos. Er zijn immers meer studenten die - geheel gewenst -
gebruik gaan maken van de aanvullende beurs. Het gaat daarbij am ongeveer € 80 
miljoen, waarbij we op basis van inschattingen uit de gedragswetenschap uitgaan 
van een substantiele afname van het niet-gebruik door de genomen maatregelen. 
De daadwerkelijke afname is afhankelijk van de gekozen maatregelen om het 
gebruik te bevorderen.9  Het resultaat daarvan is dat dat geld niet ingezet kan 
worden voor de basisbeurs in het hoger onderwijs. Het gaat dan om een verlaging 
van gemiddeld € 16 per student per maand.1° 

iv. 	Samenloop met het stelsel in het mbo 

Met de terugkeer van de basisbeurs in het hoger onderwijs komen de 
studiefinancieringsstelsels in het mbo voor niveau 3 en 4 en het hoger onderwijs 
ook weer meer overeen.11  Op enkele punten ontstaan er daardoor oak niet altijd 

' CP8 Notitie, Niet-gebruik van de aanvullende beurs, december 2020. 
8  Het Nibud heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de geldzaken van ho- en mbo-studenten. In juni verscheen het 
onderzoek onder ho-studenten; in december het onderzoek naar mbo-studenten. Nibud mbo-onderzoek 2021, 
Onderzoek naar geldzaken van mbo-studenten, december 2021. 
9  Doordat er bij de verschillende maatregelen, verschillende percentages studenten aisnog geen gebruik maken 
van de aanvullende beurs. 
tci Voor uitwonende studenten zal het am een groter bedrag gedaan dan voor thuiswonende studenten. 
" Voor mbo-1 en mbo-2 is er geen prestatiebeurssystematiek, maar deze studenten ontvangen de 
studiefinanciering in de vorm van een gift. 
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uitlegbare verschillen. Het is daarbij goed om op te merken dat in het 
coalitieakkoord geen afspraken zijn gemaakt over het studiefinancieringsstelsel in 
het mbo en dat uit het laatste onderzoek van het Nibud blijkt dat mbo-studenten 
over het algemeen goed rond kunnen komen en de studiefinanciering voor hen 
toereikend is.12  Het is wellicht op sommige punten wel wenselijk om een aanpassing 
te doen, maar dat kost uiteraard geld. In die dilemma's neem ik uw Kamer graag 
mee. 

Onze referentie 

Het is goed om op te merken dat er op dit moment nog geen uitsluitsel is of 
onderstaande wijzigingen 	indien daarvoor gekozen wordt 	ook binnen het 
bestaande tijdspad uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent niet dat deze zaken 
onuitvoerbaar zijn, maar dat deze wellicht pas later dan studiejaar 2023-2024 
ingevoerd kunnen worden. 

Bijverdiengrens 

Met de invoering van het leenstelsel is de bijverdiengrens in het hoger onderwijs 
komen te vervallen. Het hebben van een bijbaan of een eigen onderneming is een 
goede manier om werkervaring op te doen en kan bijdragen aan de bredere 
ontwikkeling van de student. Bovendien is een bijbaan oak een mogelijkheid om de 
hoogte van de schuld te verminderen. Ik wil het hebben van een bijbaan niet 
ontmoedigen en ik zie dan ook geen aanleiding om de bijverdiengrens terug te laten 
keren in het hoger onderwijs. 

In het mbo geldt de bijverdiengrens momenteel nog we1,13  maar afschaffing ervan 
zorgt voor een vereenvoudiging van het stelsel en het betreft hier naar verwachting 
een betrekkelijk kleine groep. Daarnaast geldt dat het geheel afschaffen van de 
bijverdiengrens de uitvoering vereenvoudigt. Dit kost uiteraard wel geld: het 
afschaffen van de bijverdiengrens in het mbo kost ongeveer € 1 miljoen structureel. 
Dat heeft echter een dermate klein effect op de hoogte van de basisbeurs (€ 0,20 
per student per maand), dat ik het wenselijk acht om deze wijziging door te voeren 
in het mbo. 

Terugdringen niet-gebruik aanvullende beurs mbo 

Ook in het mbo is er niet-gebruik van de aanvullende beurs. Op dit moment is 
echter nog niet duidelijk hoe hoog dat niet-gebruik is. Het onderzoek hiernaar dat 
het CPB momenteel uitvoert verschijnt voor de zomer van dit jaar. De precieze 
kosten van het doorvoeren van een vergelijkbare maatregel zijn daardoor lastig in 
te schatten. 

Inhoudelijk ben ik - net als in het hoger onderwijs - voorstander van het verlagen 
van het niet-gebruik in het mbo. Zoals gezegd zijn de precieze kosten lastig in te 
schatten, maar de kans is groat dat het niet-gebruik in het mbo in enige mate 
vergelijkbaar is met het hoger onderwijs. Dat leidt tot een verlaging van de 
basisbeurs voor het hoger onderwijs met gemiddeld € 10 per maand, indien dit uit 
de financiele reeks uit het coalitieakkoord gedekt wordt. 

Gelet op de wens in het coalitieakkoord am een basisbeurs in het hoger onderwijs 
in te voeren en de maatschappelijke wens om deze uit te laten komen zoals deze 

NIBUD mbo-onderzoek 2021, Onderzoek naar geldzaken van mbo-studenten, december 2021. 
13 In 2020 en 2021 is hier vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 niet op gehandhaafd. De hoogte 
van de bijverdiengrens voor 2022 is vastgesteld op C 15.828,77. 
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voor het leenstelsel was, ligt het niet voor de hand om nu een significant deel van 
de beschikbare middelen in te zetten voor het mbo. Het kabinet houdt als 
vanzelfsprekend aandacht voor de mbo-studenten en zal ook het niet-gebruik 
blijven monitoren. 

Terugbetaalvoorwaarden 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de terugbetaalvoorwaarden voor 
studenten in het hoger onderwijs ongewijzigd blijven. Dat betekent dat deze 
studenten hun studielening over een periode van 35 jaar mogen terugbetalen, 
waarbij voor het termijnbedrag ook gekeken wordt naar hun inkomen. Studenten 
in het mbo mogen 15 jaar doen over het terugbetalen. Ook bij hen wordt er gekeken 
naar het inkomen, maar de exacte rekenregels daarvoor zijn antlers dan in het 
hoger onderwijs. Zo starten afgestudeerden in het mbo met terugbetalen vanaf het 
moment dat hun inkomen op het niveau van de bijstand zit en ho-afgestudeerden 
vanaf het niveau van het wettelijk minimumloon. 

Nu de stelsels weer dicht bij elkaar komen te liggen, vind ik het lastig om uit te 
leggen waarom toekomstige studenten in het mbo andere terugbetaalvoorwaarden 
kennen dan studenten in het hoger onderwijs. Ook zij hebben een prestatiebeurs 
en hebben de mogelijkheid om te lenen en ook zij hebben te maken met de 
gevolgen van die lening. Daar staat tegenover dat de schulden in het mbo 
gemiddeld lager zijn en dat er geen signalen zijn dat de terugbetalingsvoorwaarden 
over het algemeen als knellend worden ervaren. Wel liggen de startsalarissen voor 
mbo-gediplomeerden lager dan voor ho-gediplomeerden. En beginnen studenten 
met een mbo-diploma vaak op jongere leeftijd met afbetalen van hun studieschuld, 
dan studenten met een ho-diploma. 

Uiteraard kost het aanpassen van de terugbetaalvoorwaarden in het mbo geld. Met 
name door de andere weging van het inkomen zullen minder schulden uiteindelijk 
worden terugbetaald.. De kosten voor deze maatregel zijn € 8 miljoen structureel 
en zullen dan moeten worden voldaan uit het beschikbare bedrag voor studenten 
in het hoger onderwijs. 

Gelet op de argumenten benoemd bij de vorige maatregel en tevens gelet op het 
ontbreken van signalen dat de terugbetaalvoorwaarden in het mbo als knellend 
worden ervaren, stel ik niet voor om deze maatregel nu mee te nemen. 

Financiele gevolgen 

Gelet op bovenstaande zijn er meerdere varianten mogelijk. Om een beeld te geven 
van hoe de bedragen voor de basisbeurs in het hoger onderwijs uiteindelijk 
uitpakken, schets ik hieronder een aantal mogelijke varianten waaraan gedacht kan 
worden: 

1. Voorkeursoptie. Het beschikbare budget wordt uitgegeven aan de 
basisbeurs in het hoger onderwijs, nadat twee aanvullende maatregelen 
daaruit zijn gefinancierd: (1) het terugdringen van het niet-gebruik van de 
aanvullende beurs in het hoger onderwijs en (2) het afschaffen van de 
bijverdiengrens in het mbo. 

2. Alternatief 1, volledig in basisbeurs hoger onderwijs. Het totale beschikbare 
budget wordt volledig uitgegeven aan de basisbeurs in het hoger onderwijs, 
zonder aanvullende maatregelen. 

Onze referentie 
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€ 53.900 C 70.000 C 53.900 € 70.000 Inkomen ouders voor 
minimale aanvullende 
beurs 

Thuiswonend: 
€ 55.400 
Uitwonend: 
C 56.400 

€ 97 Basisbeurs 
thuiswonend 

€ 419 Aanvullende beurs 
maximaal 

Jthuiswonend mbo)  
Aanvullende beurs 
maximaal uitwonend 

€ 689 Maximaal 
uitwonend 

C 516 Maximaal 
thuiswonend 

Alternatief 
1 

Alternatief 
2 

Alternatief 
3 

Voorkeursvariant* Mbo nu 

Basisbeurs uitwonend C 270 €292 € 242 C 226 € 289 
€ 105 € 86 €81 € 88 

C 419 € 419 € 419 € 363 

C 386 

C 711 C 661 C 645 C 675 

C 524 C 505 C 500 C 451 

Inkomen ouders voor 
maximale 
aanvullende beurs 

C 34.600 of lager C 34.600 of 
lager 

C 34.600 of 
lager 

C 34.600 of 
lager 

€ 38.590 of 
lager 

3. Alternatief 2, focus op HO. Het beschikbare bedrag wordt uitgegeven aan' 
de basisbeurs, nadat twee aanvullende maatregelen daaruit zijn 
gefinancierd: (1) het terugdringen van niet-gebruik van de aanvullende 
beurs in het hoger onderwijs en (2) het verruimen van de inkomensgrenzen 
voor de aanvullende beurs in het hoger onderwijs. 

4. Alternatief 3, alle flankerende maatregelen. Het beschikbare bedrag wordt 
uitgegeven aan de basisbeurs in het hoger onderwijs nadat alle 
voornoemde flankerende maatregelen genomen zijn: (1) het terugdringen 
van niet-gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs, (2) het 
afschaffen van de bijverdiengrens in het mbo, (3) het verruimen van de 
inkomensgrenzen voor de aanvullende beurs in het hoger onderwijs, (4) 
het terugdringen van niet-gebruik van de aanvullende beurs in het mbo en 
(5) het versoepelen van terugbetaalvoorwaarden in het mbo. 

Onze referentie 

Dit leidt tot de volgende bedragen in het hoger onderwijs.'4  Ter vergelijking zijn 
oak de huidige bedragen in het mbo opgenomen. 

TABEL A: VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR STUDIEFINANCIERING IN HET HOGER 
ONDERWIJS, MET M8O ALS REFERENTIEPUNT. 

* afzien van het schrappen van de bijverdiengrens in het mbo zou de basisbeurs in deze 
variant gemiddeld C 0,20 doen stijgen. 

Uiteraard zijn ook nog andere combinaties van eerder genoemde maatregelen 
mogelijk. Indien andere keuzes warden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer enkel 
gekazen wordt am het niet-gebruik van de aanvullende beurs terug te dringen in 
het hoger onderwijs en of te zien van de andere maatregelen, zutien de bedragen 
zoals benoemd in de tabel nog veranderen. Ik voer hierover graag het gesprek met 
uw Kamer. 

Prijspeil 2022. Bij de bedragen is tevens reken ng gehouden met de meerkosten van het aanpassen van de 1-
februariregeling van € 6 miljoen. 
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Het is oak goed am te vermelden dat het bedrag dat een student in het hoger 
onderwijs krijgt aan basisbeurs, met bepaalde keuzes lager uit kan komen dan een 
student in het middelbaar beroepsonderwijs.'5  Ik acht een dergelijk verschil niet 
bezwaarlijk. 

3. De tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs gehad hebben 

Argumentatie voor de tegemoetkoming 

Met de herinvoering van de basisbeurs komt een einde aan een periode waarin 
studenten in het hoger onderwijs geen basisbeurs hebben ontvangen. Dat is wrang 
voor studenten die in (een deel van) deze tussenliggende periode hebben 
gestudeerd. In het coalitieakkoord is daarom besloten tot een tegemoetkoming. 

Er is de laatste tijd veel discussie over de hoogte van de tegemoetkoming. Ik hecht 
er hierbij in de eerste plaats aan te benadrukken dat beleid in Nederland continu 
verandert zonder dat enige worm van compensatie daarvoor aan de orde is. Of het 
nu gaat om veranderende wetten, subsidieregelingen of belastingtarieven: 
verschillende mensen, en ook generaties, hebben daar op verschillende momenten 
verschillend profijt van. Dat is de consequentie van politieke besluiten. Hierbij is 
tevens van belang dat we bedenken dat de middelen voor de invoering van de 
basisbeurs ergens anders vandaan komen; daar waar schaarse middelen worden 
verdeeld, staat tegenover elk relatief voordeel een nadeel en vice versa. 

Dat een tegemoetkoming niet noodzakelijk en zeer ongebruikelijk is, laat onverlet 
dat het kabinet in dit geval een gebaar wil maken richting de studenten die tijdens 
het leenstelsel hebben gestudeerd. Voor de generatie die precies tussen beide 
stelsels in heeft gestudeerd, is het immers wrang om te moeten zien dat zo kart na 
afschaffing van de basisbeurs eenzelfde stelsel opnieuw wordt ingevoerd. Gelet op 
de korte duur van het leenstelsel wit het kabinet middelen vrijmaken om de 
studenten die daarmee te maken hebben gehad een financiele tegemoetkoming te 
geven. 

Het voorlopige voorstel van het kabinet en de vijf dilemma's daarachter 

In het vervoig neem ik u graag mee in de volgende vijf dilemma's voor de 
vormgeving van de tegemoetkoming, waarbij de in het coalitieakkoord beschikbaar 
gestelde gelden van € 1 miljard de basis vormen. Bij elk dilemma geef ik u aan hoe 
ik op dit moment de argumenten weeg. Daarover ga ik graag ook met uw Kamer 
in gesprek. 

i. Afbakening: votledig of gedeeltetijk onder het leenstelsel gestudeerd? 
ii. Afbakening: wel of geen gebruik gemaakt van studiefinanciering? 
iii. Afbakening: wel of geen diploma-eis? 
iv. Uitkering: een bedrag of per studievoorschotjaar? 
v. Uitkering: studievoucher, schuld verminderen en/of uitkeren? 

De optelsom van het onderstaande is dat het kabinet vooratsnog neigt naar een 
tegemoetkoming voor alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, 
toen aanspraak hadden op volledige studiefinanciering en voldoen aan de diploma-
eis. Wie 'anger heeft gestudeerd onder het leenstelsel, krijgt een hogere 

is Studiejaar 2021-2022 thuiswonend mbo: € 88,48 en uitwonend mbo: € 288,77. 

Onze referentie 
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tegemoetkoming. De minimale studieduur om in aanmerking te komen voor de 
tegemoetkoming bedraagt 12 maanden (een studiejaar). Waar sprake is van een 
schuld wordt de tegemoetkoming in mindering gebracht; wie geen schuld heeft 
opgebouwd, of de schuld heeft afbetaald, krijgt het bedrag uitgekeerd. 

DUO heeft aangegeven de implementatie pas ter hand te kunnen nemen na de 
invoering van de basisbeurs. Het kabinet gaat op dit moment uit van verwerking 
en uitkering van de tegemoetkoming in 2025. 

In de Eerste Kamer is een motie aangenomen die het kabinet oproept "om andere 
mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te anderzoeken en daarover 
de Kamer binnen drie maanden te informeren".'6  Met betrekking tot de 
tegemoetkoming wijst het kabinet graag naar de uitgebreide verkenning'7  met 
varianten voor de tegemoetkoming die het vorige kabinet naar de Kamer heeft 
gestuurd, daartoe opgeroepen door de motie van de leden Futselaar en Van den 
Hu1.18  Daarnaast komt het kabinet later in deze brief terug op de 
studievoorschotvouchers en de ruimte die in de vormgeving daarvan gevonden is. 

In aanvulling daarop zal het kabinet in gesprek gaan met jongeren over de brede 
zorgen van de jonge generatie en wat het kabinet daarin kan betekenen. Met deze 
gesprekken is het kabinet al begonnen, en de resultaten van deze verkenning zullen 
wij aan het parlement zenden. Het kabinet acht zich hierbij wel gebonden aan het 
miljard dat in het coalitieakkoord is uitgetrokken voor de tegemoetkoming en ziet 
geen ruimte dit bedrag te verhogen. 

i. 	Afbakening: volledig of gedeelteliik onder het leenstelsel gestudeerd? 

Een aantal van de dilemma's voor de tegemoetkoming betreft de afbakening van 
de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt. Er zijn veel verschillende opties voor 
de afbakening van de doelgroep, die zich het beste laten schetsen via de extremen. 

Een optie is om elke student die tussen afschaffing en herinvoering van de 
basisbeurs (enige tijd) heeft gestudeerd en in die tijd (enige tijd) recht had op 
studiefinanciering op basis van het studievoorschotstelsel, voor die periode 
aanspraak te laten maken op de tegemoetkoming. 

Een andere optie is om enkel studenten die hun volledige opleiding onder het 
leenstelsel hebben gestudeerd, hun diploma hebben behaald en een lening zijn 
aangegaan, in aanmerking te laten komen. Studenten die slechts deels onder het 
studievoorschot hebben gestudeerd, profiteren immers nog van een basisbeurs of 
hebben daar tijdens hun bachelor gebruik van kunnen maken. Het gevolg hiervan 
zou echter zijn dat ook studenten die maar kort een basisbeurs (zouden) krijgen, 
geen tegemoetkoming ontvangen. 

Het kabinet acht het rechtvaardig om studenten die gedeeltelijk onder het 
leenstelsel hebben gestudeerd ook voor de tegemoetkoming in aanmerking te laten 
komen. Daarbij geldt wel een minimale studieduur van 12 maanden. Het gevolg 
hiervan is dat de tegemoetkoming per student lager uitvalt, omdat de doelgroep 
grater wordt. Dit komt tot uitdrukking in tabel B. 

lfi Kamerstukken I, 2021/22, 35.788, H 
Kamerstukken II 2020/21, 24724, nr. 174. 

'3  Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 65. 

Onze referentie 
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ii. Afbakening: wel of qeen aebruik aemaakt van studiefinanciering? 

Er zijn studenten die bewust geen gebruik hebben gemaakt van studiefinanciering, 
terwijI zij daar wel voor in aanmerking kwamen. Zij kunnen uiteenlopende redenen 
hebben gehad om geen gebruik te maken van studiefinanciering. Sommigen 
hebben extra gewerkt om te voorkomen dat zij een studielening aan moesten gaan, 
anderen konden terugvallen op ouders of eigen spaargeld. En weer anderen hebben 
geen studentenreisproduct aangevraagd omdat zij nabij de ho-instelling woonden 
of een mogelijke schuld wilden voorkomen (het reisproduct is een !ening als het 
diploma niet wordt behaald). Deze studenten konden destijds niet weten dat hun 
keuze om geen studiefinanciering aan te vragen later van invloed zou kunnen zijn 
op de vraag of zij wel of niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 

Om deze studenten ook een tegemoetkoming te kunnen geven, moet speciaal voor 
deze groep een aanvraagloket worden ingericht. Dit zorgt voor hogere 
uitvoeringslasten, omdat DUO van al deze aanvragers moet beoordelen of ze 
destijds in aanmerking hadden kunnen komen voor volledige studiefinanciering. 
Daarnaast wordt de tegemoetkoming verdeeld over meer studenten. Beide 
aspecten zullen de tegemoetkoming per student verlagen. In tabel B is daarom ook 
weergegeven van welke bedragen sprake is wanneer het bedrag enkel verdeeld zou 
worden onder studenten die daadwerkelijk een vorm van studiefinanciering hebben 
aangevraagd (een lening of bijvoorbeeld alleen het studentenreisproduct). 

Het kabinet acht het gelet op de aard van de maatregel redelijk om ook studenten 
die bewust geen gebruik hebben gemaakt van studiefinanciering voor de 
tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. 

iii. Afbakening: wel of geen diploma-eis? 

Een andere vraag is of voor de tegemoetkoming een diploma-eis geldt. Dit betekent 
dat een student binnen de diplomatermijn van (in beginsel) tien jaar een diploma 
moet hebben behaald om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. 

Als studenten in deze periode een basisbeurs hadden gehad, was sprake geweest 
van een prestatiebeurs die slechts bij het behalen van een diploma omgezet was in 
een gift. Voor wie daar niet in slaagde, was de basisbeurs een lening gebleven. Het 
kabinet acht het logisch om diezelfde lijn te volgen bij de tegemoetkoming, en dus 
een diploma-eis te hanteren voor de tegemoetkoming. 

Door de groep zonder diploma niet mee te nemen in de doelgroep, zal de 
tegemoetkoming iets hoger uitvallen voor de studenten die wel een diploma hebben 
behaald. Voor DUO is het uitvoerbaar om bij de tegemoetkoming de diploma-eis te 
hanteren, al dienen er wel meer werkzaamheden te warden uitgevoerd. Er dient 
namelijk te worden gecontroleerd of een diploma binnen de diplomatermijn is 
behaald. Daarnaast zal de uitvoering langer doorlopen, omdat studenten tien jaar 
de tijd hebben om een diploma te halen, wat in specifieke gevallen nog kan worden 
verlengd met vijf jaar. In tabel B is aangegeven wat het verschil is in de hoogte 
van de tegemoetkoming als er wel of geen diploma-eis wordt gehanteerd. 

iv. Uitkering: een bedrag of per studievoorschotjaar? 
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Een andere keuze die gemaakt kan warden is of alie studenten die in aanmerking 
komen voor de tegemoetkoming hetzelfde uniforme bedrag ontvangen of dat daarin 
onderscheid wordt gemaakt naar hoeveel maanden een student ander het 
leenstelsel heeft gestudeerd. 

Een uniform bedrag is uitvoeringstechnisch eenvoudiger. Tegelijkertijd ontvangt 
een student die een jaar onder het leenstelsel heeft gestudeerd (en de jaren erna 
nog een basisbeurs ontvangt) dan net zo veel als een student die zijn volledige 
studie te maken heeft gehad met het leenstelsel. Een andere optic is om de 
tegemoetkoming naar rata van het aantal maanden zonder basisbeursrecht uit te 
keren, waarbij gemaximeerd kan warden bij de nominate duur van de studie. Ook 
dit is uitvoeringstechnisch mogelijk. Het kabinet adviseert dan ook voor deze laatste 
optic te kiezen.'9  

v. 	Uitkering: studievoucher, schuld verminderen en/of uitkeren?  

In het coalitieakkoord is opgenomen dat studenten binnen de tegemoetkoming 
zouden kunnen kiezen tussen een studievoucher of een korting op de studieschuld, 
Dit zou betekenen dat alle studenten een aanvraag moeten doen bij DUO om in 
aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. 

DUO heeft aangegeven dat deze werkwijze voor een zwaardere belasting zorgt van 
de uitvoering en de beschikbare ICT-capaciteit, omdat een apart aanvraagproces 
opgezet moet warden om studenten deze keuzegelegenheid te bieden. DUO heeft 
daarom andere mogelijkheden verkend die beter uitvoerbaar zijn, waarbij ook is 
meegewogen dat de Tweede Kamer eerder ten aanzien van de 
studievoorschatvouchers de wens te kennen heeft gegeven om deze am te zetten 
in een schuldvermindering of contante uitbetaling.2° Binnen de grenzen van de 
beschikbare middelen is uit die verkenning gebleken dat een variant waarin de 
tegemoetkoming in mindering wordt gebracht op de studieschuld voor mensen die 
een schuld hebben, en direct uitgekeerd wordt aan mensen zonder of met een 
lagere schuld dan de hoogte van de tegemoetkoming, beter uitvoerbaar is. 

Het kabinet vindt het belangrijk orn de wens van de Tweede Kamer uit te voeren 
en tegelijkertijd dat beleid werkbaar is voor de uitvoering. Daarom wit het kabinet 
bij Kamer en studentenorganisaties inventariseren of er ruimte is voor deze 
invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord. 

TABEL B: VERSCHILLENDE OPTIES VOOR DE TEGEMOETKOMING EN DE DAARBI) HORENDE 
BEDRAGEN 

Onze referentie 

Doelgroep  Aantal 
studenten 
zonder 
diploma-
eis 

Hoogte 
uniform 
zonder 
diploma-
eis 

Hoogte naar 
rato zonder 
diploma-eis 

Aantal 
studenten 
met 
diploma-
eis 

Hoogte 
uniform 
met diploma-
eis 

Hoogte 
naar rato 
met 
diploma-eis 

19  Ais wordt gekazen voor een niet uniform bedrag dat afhangt van de duur dat studenten onder het leenstelsel 
hebben gestudeerd, kan daarbinnen nog een keuze warden gemaakt tussen een variant waarbij elk jaar onder 
het leenstelsel even veel tegemoetkoming aplevert, of een variant waarbij studenten (per jaar) meer krijgen als 
ze meer jaren ander het leenstelsel vielen. Op daze manier komt relatief meer geld terecht bij studenten die 
Langer ander het leenstelsel hebben gestudeerd (en die in veal gevallen langer hebben moeten lenen). 

Kamerstukken II 2019/20, 35300-V111, nr. 54 en Kamerstukken II 2019/20, 24724, nr. 172. 
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Volledig of 	1.080.800 € 925,- 	334,- per jaar 916.500 	€ 1.091,- 	efT6VMPtie  
gedeeltelijk onder het 0 	 :€ 1336) 	 jaar 
leenstelsel (incl. 	 (C 1.436) 
studenten die geen sf 
hebben aangevraagd, 
maar daar wel recht 
o• hadden 
Voliedig of 	1.023.900 	C 976,- 	E 352,- per jaar 868.300 	1.151,- 	C 379,- per 
gedeeltelijk onder het 	 :C 1.408) 	 jaar 
leenstelsel en een 	 (C 1.516) 
norm van 
studiefinanciering 
aangevraagd 
studenten met alleen 
studentenreis a roduct 

Ter toelichting: in de kolom men 'hoogte uniform zonder diploma-els' en 'hoogte uniform met diploma-eis' 
is de hoogte van de tegemoetkoming weergegeven indien alle studenten een even hoge tegemoetkoming 
zouden krijgen, ongeacht of zij volledig of gedeeltelijk onder het leenstelsel hebben gestudeerd. De 
kolommen 'hoogte near rato zonder diploma-eis' en 'hoogte near rato met diploma-eis' gaan uit van een 
tegemoetkoming die in hoogte afhangt van het aantal jaren dat de student onder het leenstelsel studeerde. 
Daarbij staat het bedrag per jaar vermeld en tussen haakjes het bedrag dat wordt uitgekeerd aan een 
student die een vierjarige opleiding volledig onder het leenstelsel heeft gevotgd. 

Mogelijk effect: een deel van de aankomende studenten stelt studie uit 

Aankomende studenten die in het studiejaar 2022-2023 beginnen met studeren of 
studenten die al studeren, krijgen dat jaar nog geen basisbeurs, omdat deze pas 
per 2023-2024 wordt ingevoerd. Graag benadruk ik dat iedereen die in 2022 start 
met studeren, vanaf 2023-2024 uiteraard ook gewoon in aanmerking komt voor 
een basisbeurs als deze weer wordt heringevoerd. Daarnaast is (zoals eerder in 
deze brief aangegeven) het voornemen om deze aanstaande studenten oak een 
tegemoetkoming te geven voor het felt dat ze hun eerste jaar nog geen 
basisbeurs ontvingen. 

Dat laat onverlet dat het kabinet erkent dat de invoering van de basisbeurs per 
studiejaar 2023-2024, ertoe zou kunnen leiden dat er (aankomende) studenten 
zijn die besluiten om de start van hun studie met een jaar uit te stellen of hun 
studie een jaar stop te zetten. Als dit een grote groep zou zijn, zou dit gevolgen 
hebben voor hoger onderwijsinstellingen (qua capaciteit en financien) en mogelijk 
ook voor de arbeidsmarkt. Om een dergelijk risico te verkleinen, zou overwogen 
kunnen worden om iedereen die start met een opleiding in studiejaar 2022-2023, 
een hogere tegemoetkoming uit te keren. Dit gaat dan echter ten koste van een 
groot deel van het budget voor de studenten uit andere studiejaren, omdat het 
totale budget 1 miljard blijft. 

Studievoorschotvouchers 

Studenten die in de eerste vier collegejaren van het leenstelsel (2015-2016 t/m 
2018-2019) voor het eerst met studiefinanciering zijn gaan studeren en een 
diploma behalen binnen tien jaar, komen in aanmerking voor een 
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studievoorschotvoucher.21  Deze voucher ter waarde van ongeveer € 2.150 (prijspeil 
2022) kunnen zij vanaf het vijfde jaar na afstuderen inzetten ten behoeve van een 
opleidingsonderdeel, omdat zij niet hebben kunnen profiteren van de investeringen 
in het huger onderwijs die zijn gedaan met de opbrengsten van de afschaffing van 
de basisbeurs. Het totaal beschikbare budget voor de studievoorschotvouchers was 
€ 600 miljoen. Deze groep studenten ontvangt de studievoorschotvoucher dus am 
een andere reden dan waarvoor nu de tegemoetkoming wordt voorgesteld. 

In de Tweede Kamer zijn inmiddels twee moties aangenomen waarin de regering 
werd verzocht am deze vouchers of te schaffen en het bedrag dat ermee gemoeid 
is, uit te betalen aan de studenten in de vorm van aftrek op de studieschuld.22  

Deze specifieke cohorten studenten maken aanspraak op deze 
studievoorschotvoucher vanwege de misgelopen verbetering van de kwaliteit. Bij 
de aanspraak op een voucher gaat het om een verworven recht, en dus kan het 
budget niet betrokken warden bij de brede tegemoetkoming voor alle 
leenstelselstudenten. Wel wil ik graag - in overleg met de studenten kijken naar 
aanpassing van de vorm, zoals oak gewenst door uw Kamer. Als voor een andere 
vorm wordt gekozen, dan heeft dit wel gevolgen voor de daaraan gekoppelde 
waarde. Naar verwachting zullen dan meer studenten gebruik maken van de 
regeling, waardoor het bedrag van de voucher lager wordt, ongeveer € 1.770. Daar 
staat tegenover dat het bedrag vrij kan warden besteed. 

Het lijkt daarbij logisch am voor de studievoucher en de nieuwe tegemoetkoming 
te kiezen voor dezelfde vorm van uitkeren: in mindering brengen op de schuld, en 
anders uitkeren. Datzelfde geldt voor het moment van uitkeren, namelijk zo snel 
mogelijk na het behalen van een diploma. De wijze waarop het 
studievoorschotvoucher in de toekomst kan warden uitgekeerd vereist een 
aanpassing in de systemen van DUO. Dat betekent dat de studievoorschotvoucher 
in haar nieuwe vorm vanaf 2025 kan worden uitgekeerd. Om tot deze nieuwe wijze 
van uitkeren over te gaan, is tevens een kasschuif nodig. Over deze kasschuif zal 
u bij vaorjaarsnota warden geInformeerd. 

Onze referentie 

2' Zie artikel 12.15 van de Wet studiefinanciering 2000. 
Kamerstukken II 2019/20, 35300-VIII, nr. 54 en Kamerstukken II 2019/20, 24724, nr. 172. 
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Hoewel de rechtvaardiging voor de studievoorschotvoucher een andere is dan die 
voor de tegemoetkoming en, zoals aangegeven gelegen is in het missen van de 
kwaliteitsverbetering - betekent deze nieuwe vormgeving van de 
studievoorschotvouchers dat een aanzienlijke groep (oud-)studenten een extra 
geldbedrag kan verwachten, bovenop de eerder besproken tegemoetkoming. Het 
gaat dan in het bijzonder om (oud-)studenten die lange tijd onder het leenstelsel 
hebben gestudeerd. 

Ter illustratie zal een student die 4 jaar onder het leenstelsel heeft gestudeerd een 
bedrag van ongeveer C 1.770 (in aftrek op de studieschuld) ontvangen voor de 
studievoorschotvoucher en C 1.436 voor de (voorkeursvariant) tegemoetkoming. 
In totaal gaat het om een bedrag van € 3.206 dat van de studieschuld zal worden 
afgetrokken of dat de student zal ontvangen indien er geen studieschuld (meer) is. 

4. Verdere planning 

Voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs is in het 
coalitieakkoord een ambitieus tijdpad afgesproken, met invoering per collegejaar 
2023-2024. Dit is mijn voornaamste prioriteit. Dat betekent dat het kabinet ernaar 
streeft om dit najaar een wetsvoorstel naar uw Kamer te sturen. Daar gaan nog 
een aantal stappen aan vooraf, zoals de openbare internetconsultatie en de 
uitvoeringstoets. 1k vind het belangrijk om mede gelet op de grate impact van dit 
wetsvoorstel op alle betrokken partijen - partijen daar voldoende tijd voor te geven. 
Het kabinet hecht er aan om het traject voor de tegemoetkoming tegelijk met het 
traject voor het herinvoeren van de basisbeurs te doorlopen. De 
hoofdlijnenplanning van dit wetgevingsproces treft u hieronder aan. De termijnen 
die staan voor de behandeling in beide Kamers gelden daarbij uiteraard als 
indicatie. 

Opgemerkt zij dat spoedige bespreking in uw Kamer noodzakelijk is om deze 
planning te kunnen halen. Concreet betekent dit dat het wetsvoorstel op 11 april 
a.s. in internetconsultatie moet. Het heeft mijn sterke voorkeur om voor dat 
moment met uw Kamer van gedachten te wisselen. Cbmmentaar van uw Kamer 
kan dan nog in het wetsvoorstel warden verwerkt voor dat in internetconsultatie 
gaat. Mocht dat niet lukken, dan geniet het mijn voorkeur om de internetconsultatie 
niet te vertragen, maar het gesprek met uw Kamer tijdens de internetconsultatie 
te voeren. Het commentaar van beide zou dan gelijktijdig verwerkt worden in het 
wetsvoorstel. 

Proces 
Internetconsultatie en 
uitvoeringstoetsen  
Aanbieden aan de Raad van State 

Planning  
11 april 2022 - begin juni 2022 

Voor het zomerreces 
Advies Raad van State en nader 
rapport  
Aanbieden aan de Tweede Kamer 
Voorbereiding plenaire behandeling 
(schriftelijke vragen)  
Plenaire behandeling TK  
Aanbieden aan Eerste Kamer 

Na de zomer 

Najaar 2022 
Najaar 2022 

3anuari 2023 
Februari 2023 

Voorbereiding plenaire behandeling 
(schriftelijke vragen)  

Voorjaar 2023 
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pienaire behandeling EK 
Voorbereiden publicatie Staatsblad 
Publicatie in Staatsblad  
Inwerkingtreding 

1-februariregeling 

Mei 2023 
Juni 2023 
Uiterlijk 1 juli 2023 
1 september 2023 

Ome• referetiliderwi s 	en 
Studiefinanciering 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2503 Bi Den Haag 
www.roksoverheid.ni  

Zoals 11W Karner weet, wordt op mijn departement gewerkt aan de aanpassing van 
de 1-februariregeling voor doorstromers van het mbo naar het hbo.23  De 1-
februariredeling houdt in dat studenten die voor het eerst studiefinanciering 
aanvragen voor een opleiding en deze voor 1 februari stopzetten, hun 
prestatiebeurs omgezet zien worden in een gift. De aanpassing van de 1-
februariregeling voor doorstroom van mbo naar hbo, zou inhouden dat de relevante 
periode voor deze doelgroep verlengd wordt tot 1 september. Ook na herinvoering 
van de basisbeurs in het hoger onderwijs kan het verruimen van deze maatregel 
de doorstroom naar het hoger onderwijs bevorderen. Het kabinet wenst deze 
wetswijziging, die daarbij een door de Kamer aangenomen motie uitvoert, door te 
zetten. 

Het voorstel van het kabinet is wel om de verruiming van de 1-februariregeling en 
het onderhavige wetsvoorstel samen te voegen. Gevoig hiervan is dat de 
verruiming van de 1-februariregeling een jaar later wordt geimplementeerd dan 
oorspronkelijk voorzien, namelijk per collegejaar 2023-2024. Door de lange 
formatie heeft besiuitvorming lang op zich laten wachten en met het herinvoeren 
van de basisbeurs verandert ook de omvang van de verruiming van de 1-
februariregeling. !millers zal nu ook de basisbeurs omgezet warden in een gift, 
waardoor de structurete kosten naar verwachting € 6 miljoen hoger zullen zijn. 
Daarnaast hebben zowel de aanpassing van de 1-februariregeling als de 
herinvoering van de basisbeurs betrekking op de toegankelijkheid van het 
onderwijs. Ook daarom is het logischer beide onderwerpen samen te bezien. 

5. Tot slot 

In deze brief heeft het kabinet uiteengezet wat de belangrijkste keuzes zijn binnen 
de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs en de tegemoetkoming 
voor studenten die geen basisbeurs hebben gehad. Het kabinet kijkt ernaar uit 
beide maatregelen spoedig te bespreken met uw Kamer. Het kabinet heeft cog voor 
zorgen van de studenten en die van hun generatiegenoten, over dit onderwerp en 
daarbuiten. Het gesprek daarover wordt spoedig vervolgd. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Onze rererentie 
5 12i 
Bhiager 

Robbert Dijkgraaf 

" Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. SS (motie van hot lid Van der Helen c.s.). Net wetsvocrstel tot 
aanpassing van de 1-februariregeling is in internetconsultatie geweest en de Afdeling advisering van de Raed van 
State heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht. 
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TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 
Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 

Datum 
15 maart 2022 

152 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Referentie 
5.1.2e 

Bijlagen 

Intern OCW afgestemd 
DGHBWE, DUO, FEZ, HOenS, 
MBO, WJZ 

nota Ondertekenen hoofdlijnenbrief studiefinanciering 

Interdepartementaal 
afgestemd 
AZ, BZK, BuZA, Def, EZK, Fin, 
IenW, SZW, VWS 

Aanleiding 
In de MR van 25 maart staat de hoofdlijnenbrief over studiefinanciering 
geagendeerd. Gelet op de bespreking in de RWIZO is de verwachting dat deze 
direct niet meer besproken hoeft te worden in de MR. Om er voor te zorgen dat 
de brief na de MR zo snel mogelijk kan worden verstuurd, wordt u via deze nota 
gevraagd de brief en de brief aan de EK alvast te ondertekenen. 

Geadviseerd besluit 
Ondertekenen van de brief aan de Tweede Kamer en de brief aan de Eerste 
Kamer, zodat deze na instemming in de MR op 25 maart aan de TK en de EK zal 
worden verstuurd. 

Kernpunten 
Het betreft de hooflijnenbrief studiefinanciering waarmee het gesprek over dit 
onderwerp met de Kamer geopend wordt. In de brieven worden voorstellen 
gedaan rondom de herinvoering van de basisbeurs, de tegemoetkoming voor 
studenten en de stud ievoorschotvouchers. 

Naar aanleiding van de RWIZO is de voorkeursvariant uitgebreid met niet-gebruik 
mbo en de aanpassing van de terugbetaalvoorwaarden in het mbo. De bedragen 
in de tabellen zijn overeenkomstig aangepast. In de inleiding is benadrukt dat de 
herinvoering van de basisbeurs de problemen van de jongere generatie niet 
oplost. Tot slot is benadrukt dat de internetconsultatie er voor is bedoeld om de 
mening van studenten te horen en mee te nemen in het uiteindelijke 
wetsvoorstel. De nieuwe versie is ter informatie gedeeld met FIN, SZW en BZK. 

Een afschrift van de brief wordt ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Expliciet 
wordt ingegaan op de EK-motie over het bedrag van 1 miljard euro. 

Openbaarmaking 
Conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota's zal deze beslisnota, 
evenals de eerdere beslisnota's, openbaar worden gemaakt op de website 
rijksoverheid.nl. Voorafgaand aan deze openbaarmaking zullen de 
persoonsgegevens in de nota's worden weggelakt. Het gaat om 7 nota's die zijn 
besproken en hebben geleid tot de inhoud van de hoofdlijnenbrief. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 
	 Hoger Onderwijs en 

Aan: MOCW 
	 Studiefinanciering 

Van 

T 06 

Datum 
22 februari 2022 

Referentie 

nota 	Hoofdlijnenbrief studiefinanciering voor CWIZO 
	 Bijlagen 

Aanleiding 
Vrijdag 18 februari heeft u een versie van de hoofdlijnenbrief studiefinanciering 
ontvangen, waarop u commentaar heeft gegeven. In bijgevoegde versie vindt u 
uw opmerkingen verwerkt. Daarnaast zijn er nog enkele tekstuele wijzigingen 
gedaan, mede op verzoek van de IRF. Er zijn nog enkele punten in de brief die 
mogelijk wijzigen: 

- De bedragen in de tabel over de basisbeurs worden nog geOpdatet naar 
de referentieraming van 2022, dit Ieidt mogelijk tot een kleine wijziging. 
(Het eerder genoemde bedrag van 6 min meerkosten voor het aanpassen 
van de 1-februariregeling is wel verwerkt) 

- We zijn nog met DUO in gesprek over de uitvoeringskosten van de 
tegemoetkoming. Als deze hoger uitvallen Ieidt dit tot lagere bedragen 
voor de tegemoetkoming. Dit effect zal naar verwachting beperkt zijn. 

- Ambtelijk FIN Iijkt akkoord met de kasschuif. M.FIN moet nog akkoord 
gaan, maar krijgt dus een positief advies mee. 

In deze nota wordt een extra toelichting gegeven op enkele vragen en een 
beperkt aantal punten dat niet is overgenomen in de brief. 

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de wijzigingen wordt deze op 25 februari aangeleverd 
voor de CWIZO. 

Toelichting 
Zin over kansarme jongeren (pagina 3 schone versie) 

- U had een zin toegevoegd dat kansarme jongeren met name gevoelig zijn 
voor de afremmende werking van het leenstelsel. 

- Deze zin hebben we niet overgenomen, aangezien we hier geen 
onderbouwing vanuit onderzoek voor hebben. 

- Het enige effect dat we zien is dat de doorstroom van het mbo naar het 
ho stagneert. Dit heeft echter meerdere redenen en daarnaast Iijkt het 
niet juist om deze groep als kansarm te bestempelen. 

Tekst over middeninkomens (pagina 3 en 4 schone versie) 
- U vroeg in hoeverre de belofte om aandacht te schenken aan 

middeninkomens wordt waargemaakt met de voorgestelde 
voorkeursoptie. 

- Een basisbeurs komt ten goede aan alle studenten, dus ook aan 
studenten met ouders met een middeninkomen. 
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- Uiteraard is het een mogelijkheid om de aanvullende beurs uit te breiden 
waardoor de middelen gerichter bij middeninkomens terecht kunnen 
komen, maar een belangrijk deel van de groep middeninkomens zal niet 
in aanmerking komen voor een volledige aanvullende beurs en daar dus 
slechts beperkt van profiteren. Daarnaast zou dat ten koste gaan van de 
hoogte van de basisbeurs. 

- De tekst in deze passage is aangepast om dit te verduidelijken 

Uitbreiden aanvullende beurs en tabel (pagina 6 en 9 schone versie) 
- U vroeg hoe de passage over het niet aanpassen van de aanvullende 

beurs zich verhoudt tot de tabel met bedragen voor de basisbeurs. 
In alternatief 2 en 3 wordt deze maatregel wel meegenomen, maar deze 
maatregel zit niet in de voorkeursoptie. 

Tabel basisbeurs (pagina 9 schone versie) 
- De varianten voor de basisbeurs zijn verduidelijkt. Er wordt nu duidelijk 

een voorkeursoptie gepresenteerd, waarbij we naast de basisbeurs ook 
het niet-gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs 
aanpakken en de bijverdiengrens in het mbo afschaffen. Daarna volgen 
enkele alternatieven om de Kamer gevoel te geven bij de financiele 
consequenties van verschillende keuzes. 
U vroeg waarom de inkomensgrenzen in het ho anders zijn dan in het 
mbo. Dit is historisch zo gegroeid, omdat het vaak ook als losse stelsels 
gezien wordt. Dit kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren toen het 
leenstelsel enkel in het hoger onderwijs is ingevoerd. 
Daarnaast vroeg u hoe zeker de inschattingen zijn van het stimuleren van 
het gebruik van de aanvullende beurs. Dit zijn uiteraard schattingen, die 
ook afhankelijk zijn van de uiteindelijke methode die gekozen wordt om 
het niet-gebruik terug te dringen. U informeert de Kamer hier na het 
hoofdlijnendebat over. De schattingen zijn gebaseerd op onderzoeken van 
andere regelingen in Nederland, zoals de aanpassingen in het 
donorregister, en het buitenland. 

Verschil bedragen mbo en ho (pagina 10 schone versie) 
U vroeg waarom het volgens ons niet bezwaarlijk is dat het 
basisbeursbedrag in het ho mogelijk lager wordt dan in het mbo. 

- Hoewel de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd, blijft een studie een 
investering in jezelf. Op de lange termijn rendeert een ho-opleiding over 
het algemeen meer dan een mbo-opleiding. 

- Daarnaast is het invoeren van de basisbeurs een significante verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie. 

- Ook zitten we simpelweg met een maximaal beschikbaar budget. Het is 
dus niet mogelijk om alle maatregelen te nemen en de bedragen gelijk te 
trekken binnen de gestelde financiele kaders. 

- De tekst is op dit punt niet aangepast. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 

Datum 
22 februari 2022 
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Hoofdlijnenbrief uitwerking coalitieakkoord op het gebied 
van studiefinanciering 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 

T (06 

Datum 
15 februari 2022 

Referentie 

Bijiagen 
1. 	Concept hoofdtijnenbrief 

TER BESLU1TVORMING 

Aan: MOCW 

ota 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aanleiding 
In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toeko s 1, zijn 
afspraken opgenomen met betrekking tot studiefinanciering: 

1. de herinvoering van een basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs 
per studiejaar 2023-2024, aangevuld met een inkomensafhankelijke 
aanvullende beurs, en; 

2. een tegemoetkoming voor studenten voor wie geen basisbeurs 
beschikbaar is geweest. Deze studenten krijgen de keuze tussen korting 
op hun studieschuld of een studievoucher. Hiervoor is 1 miljard 
beschikbaar, boven op het huidige budget voor de 
studievoorschotvouchers. 

In de hooflijnenbrief die nu voorligt, zijn de dilemma's en de eerder door u 
voorgenomen besluiten geformuleerd. 

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met indiening van deze brief bij het ambtelijk voorportaal van de 
Ministerraad (de CWIZO), onder voorbehoud van uw wijzigingen en de punten die 
hieronder nog worden gemarkeerd? 

Kernpunten 

In deze versie van de brief vestigen we graag uw aandacht op de volgende 
punten: 

• De teksten over de tegemoetkoming zijn nieuw in deze versie, en 
ingevoegd naar aanleiding van ons laatste gesprek. 

• In de EK is een motie aangenomen die oproept om met alternatieven te 
komen voor de tegemoetkoming. Op het moment van schrijven is de 
motie nog niet aangenomen, maar de ondertekenaars hebben al wel een 
meerderheid. We bespreken apart met u wat we met deze motie willen 
doen. 

• Eerder is aangegeven dat het wetsvoorstel op 11 april in 
internetconsultatie. Afhankelijk van de behandeling in de onderraden 
komt de brief op 18 of 25 maart uit. In de brief is een tekst opgenomen 
(gearceerd) die aangeeft dat het onze voorkeur heeft om met de Kamer in 
gesprek te treden voor het wetsvoorstel in internetconsultatie gaat; maar 
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Datum 
15 februari 2022 

als dat niet lukt, stellen we voor om de internetconsultatie niet te 
vertragen, maar het gesprek met de Kamer daar parallel aan te doen. 

Daarnaast vestigen wij graag aandacht op de volgende punten die in de brief nog 
gaan veranderen: 

• De bedragen in tabel A (de varianten voor de basisbeurs) worden 
waarschijnlijk iets lager. Dit komt doordat de kosten voor de aanpassing 
van de 1-februariregeling hoger worden nu de basisbeurs opnieuw wordt 
ingevoerd. Deze hogere kosten (6 min struc) moeten waarschijnlijk 
worden gedekt uit de 1 miljard. 

• De bedragen in tabel B (de varianten voor de tegemoetkoming) worden 
mogelijk lager. DUO heeft aangegeven mogelijk met een nieuwe 
inschatting van de uitvoeringskosten te komen, die hoger uitvalt. Als dat 
inderdaad zo is, moeten de bedragen voor de tegemoetkoming omlaag. 

• Mogelijk levert afstemming/nog eens nalopen nog kleine redactionele 
veranderingen op. 

Ons voorstel is dat wij deze aanpassingen zelf verwerken, en uitsluitend nog aan  
u voorleggen als dit substantiele veranderingen aalevert.  

Genomen besluiten 
1. Herinvoering basisbeurs  

Nalv het gesprek hierover met u op 3 februari 2022 

Voor herinvoering van de basisbeurs hebben we het stelsel van voor 2015 als 
startpunt genomen. Dit leidt ertoe dat we aan de Kamer willen voorstellen om de 
volgende uitgangspunten te laten gelden voor de basisbeurs: 

i. de basisbeurs wordt verleend in de vorm van een prestatiebeurs. Dit 
betekent dat de beurs bij het behalen van een diploma binnen de 
diplomatermijn van 10 jaar wordt omgezet in een gift. Deze systematiek 
geldt ook voor mbo 3 en mbo 4. 

ii. er is een onderscheid tussen een thuiswonende en uitwonende 
basisbeurs. Ook hiervoor geldt dat wordt aangesloten bij de systematiek 
voor mbo 3 en mbo 4. 

Daarnaast leggen we de Kamer de vraag voor of zij een deel van het budget dat 
in het CA is gereserveerd voor de basisbeurs, zou willen benutten voor (1) de 
aanvullende beurs, (2) een maatregel om niet-gebruik van de aanvullende beurs 
in het HO te verminderen, (3) het schrappen van de bijverdiengrens in het MBO 
en (4) soepelere terugbetaalvoorwaarden in het MBO. 

2. Tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs hebben gehad  
Nalv het gesprek hierover met u op 10 februari 2022. 
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Datum 
15 februari 2022 

In de hoofdlijnenbrief komen enkele dilemma's te staan voor wat betreft de 
uitwerking voor de tegemoetkoming. In de brief is met behulp van de geschetste 
argumenten bij de dilemma's aangegeven naar welke variant de voorkeur uitgaat. 
Hiervan is de inschatting dat deze juridisch, beleidsmatig en uitvoeringstechnisch 
het beste uit te voeren zijn en geldt het in het coalitieakkoord beschikbare bedrag 
van 1 miljard als uitgangspunt. Aan de hand van onderstaande dilemma's wordt 
de tegemoetkoming per student ingekleurd. 

i. Afbakening: volledig of gedeeltelijk onder het leenstelsel gestudeerd? 
ii. Afbakening: wel of geen gebruik gemaakt van studiefinanciering? 
iii. Afbakening: wel of geen diploma-eis? 
iv. Uitkering: studievoucher, schuld verminderen en/of uitkeren? 
v. Uitkering: een bedrag of per studievoorschotjaar? 

Alles wegende stelt het kabinet in de brief voor om alle studenten die in 
aanmerking voor studiefinanciering hadden kunnen komen aanspraak te laten 
maken op een tegemoetkoming (dus ook wie wel recht had, maar niet gebruikt 
heeft). De hoogte van de tegemoetkoming is daarbij afhankelijk van de duur dat 
de student onder het leenstelsel heeft gestudeerd. Dat wil zeggen dat een student 
geneeskunde (6 jaar) een hogere tegemoetkoming ontvangt, dan een 
rechtenstudent (4 jaar). De minimale studieduur om voor de tegemoetkoming 
bedraagt 12 maanden (1 studiejaar). Voor de tegemoetkoming geldt een diploma-
eis. 

In het regeerakkoord is aangegeven dat de student kan kiezen of de 
tegemoetkoming van de studieschuld wordt afgetrokken of een studievoucher. 
DUO geeft aan dat die combinatie van werkwijzen voor haar niet uitvoerbaar is. 
Daarnaast heeft de Kamer eerder aangegeven liever van de 
studievouchersystematiek of te stappen. De brief stelt daarom aan de Kamer voor 
om de tegemoetkoming in mindering te brengen op de studieschuld; wie geen 
schuld heeft opgebouwd, of de schuld heeft afbetaald, krijgt het bedrag 
uitgekeerd. 

Toelichting 

Inzet DUO 
De gevraagde uitvoering van de herinvoering van de basisbeurs en de 
tegemoetkoming vragen veel van de capaciteit van DUO. De systemen en 
communicatie moeten worden aangepast om uitbetaling van de basisbeurs in 
goede banen te leiden. Ook de handhavingsactiviteiten zullen moeten uitgebreid 
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Planning 
Actie 
	 Wanneer? 

Hoofdlijnenbrief naar TK 	 18/25 maart 2022 
Internetconsultatie 	 11 april 2022 
Ministerraad 	 Eind juni 2022 
Advies Raad van State en nader 
rapport 
Plenaire behandeling TK 

Na de zomer 

Eind 2022/begin 2023 
Plenaire behandeling EK 	 Voorjaar 2023 
Beoo de inwerkingtreding 	 1 juli 2023 

Datum 
15 februari 2022 

in verband met de terugkerende controle op de uitwonende beurs in het hoger 
onderwijs. Er zal door DUO voorrang worden gegeven aan de werkzaamheden 
voor de basisbeurs, zodat dit gereed is voor studiejaar 2023-2024. Dit heeft tot 
gevolg dat er niet eerder dan in 2024 kan worden begonnen met het inrichten van 
de systemen voor de tegemoetkoming. Voor de systeemaanpassingen zijn 
middelen gereserveerd op begroting voor 2022 en verder. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER VOORBEREIDING 
	

Hoger Onderwijs en 

Aan: MOCW 
	 Studiefinanciering 

Van 

T (01 

Datum 
01 februari 2022 

Referentie 

nota 	Gesprek 3 februari studiefinanciering 
	 Bijlagen 

Aanleiding 

Op donderdag 3 februari gaan we met u in gesprek over de uitwerking van het 
coalitieakkoord met betrekking tot studiefinanciering. U heeft aangegeven hier 
wat meer tijd voor te willen nemen, zodat er ook meer tijd is voor het maken van 
keuzes. Daarnaast heeft u aangegeven in gesprek te willen gaan met een aantal 
relevante partijen. 

Ter voorbereiding op het verdere proces sturen we hierbij informatie over de 
planning. Tevens doen we voorstellen voor gesprekken die met experts kunnen 
worden gevoerd en gaan hierover graag het gesprek met u aan. Tot slot bevat 
deze nota ook aanvullende informatie over de mogelijke uitbreiding van de 
aanvullende beurs, die in het gesprek met studenten ter sprake kwam, en de 
uitbreiding van de 1-februariregeling. 

Toelichting 

1. Planning  
U heeft aangegeven in het voortraject graag tijd te nemen om gesprekken te 
voeren met experts en studenten over het nieuwe studiefinancieringsstelsel, 
voordat er een brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Hiertoe hebben we 
gekeken welke mogelijkheden er zijn in de komende weken, zonder dat de 
herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023/2024 in het geding komt. 

Om herinvoering van de basisbeurs per studiejaar 2023/2024 te regelen, dient de 
wetgeving uiterlijk voor het zomerreces van 2023 (over 15 maanden) door 
beide Kamers aangenomen te zijn. Vanuit deze datum hebben we teruggerekend 
en het tijdspad uitgestippeld. 

In grote lijnen moeten in het traject rekening houden met de volgende stappen: 
• CWIZO - RWIZO - MR hoofdlijnenbrief; 
• Behandeling hoofdlijnenbrief TK; 
• Opstellen van het wetsvoorstel; 
• Start uitvoeringstoets/internetconsultatie; 
• Behandeling wetsvoorstel in MR en wetsvoorstel voor advies naar de Raad 

van State; 
• Nader rapport en indiening bij TK (via MR) 

Plenaire behandeling TK; 
• Plenaire behandeling EK 
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Datum 
1 februari 2022 

In bijlage 1 treft u een nader uitgewerkte versie van deze stappen. 

In alle scenario's is het zeer belangrijk dat medio april de uitvoeringstoets en 
internetconsulatie op het conceptwetsvoorstel kan worden gestart. Wordt dat 
later, dan worden de stappen later in het traject (bijvoorbeeld de tijd die 
beschikbaar is voor de Kamers om vragen te stellen en voor OCW om ze te 
beantwoorden) te krap. 

Zoals eerder benoemd zitten we met een krap tijdspad. Dat geldt niet alleen voor 
het opstellen van de wetgeving, maar ook voor het realiseren van de uitvoering. 
Voor beiden is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden over de 
vormgeving van het nieuwe stelsel. Het is van belang dat er tijd wordt genomen 
voor gewogen keuzes, maar de invoeringsdatum in het Coalitieakkoord zorgt voor 
een tijdsklem. 

Stukken die worden aangeboden aan de Tweede Kamer dienen eerst in de 
ministerraad te worden behandeld en kunnen vervolgens aan de Kamer worden 
aangeboden. Om de behandeling in de MR goed te laten verlopen, is het van 
belang dat de financiele, juridische en uitvoeringsgevolgen interdepartementaal 
zijn afgestemd. Hiertoe worden ambtelijke voorportalen gebruikt. Voor OCW zijn 
dit CWIZO (Commissie Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs) en de RWIZO. Indien 
we willen afwijken van de gebruikelijke route zou dit vooraf moeten worden 
afgestemd met AZ. 

Voor de korte termijn zien wij de volgende optie om een hoofdlijnenbrief aan de 
Kamer te sturen: 
Een latere CWIZO (7 maart) - RWIZO - MR: op 25 maart zal de hoofdlijnenbrief 
worden behandeld in de MR, indien de RWIZO kan worden overgeslagen is dit 18 
maart. Om vervolgens genoeg tijd over te houden voor het debat over deze brief 
kunnen we de Tweede Kamer vragen om alvast een vergaderdatum te bepalen 
vlak na 18/25 maart. Met deze optie krijgt de Tweede Kamer minder tijd voor de 
behandeling van de brief en is er minder tijd om dit te verwerken in het 
wetsvoorstel, uitgaande van de start van de internetconsultatie op 11 april. 

Planning DUO 
DUO zal tijdig moeten starten met aanpassingstraject voor de communicatie, de 
processen en systemen. Dit geldt vooral voor het herinvoeren van de basisbeurs, 
het verbreden van de aanvullende beurs en het terugdringen van het niet gebruik 
van de aanvullende beurs. Om deze onderdelen probleemloos op 1 september 
2023 te kunnen invoeren, moeten de aanpassingen technisch gezien afgerond zijn 
voordat de nieuwe studenten hun aanvraag voor studiefinanciering indienen 
(medio maart 2023). DUO zal dit aanpassingstraject vanaf medio maart 2022 
gaan opstarten. DUO zal daarbij zoveel als mogelijk is uitgaan van de bestaande 
systematiek en de op dat moment gemaakte keuzes. 
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Datum 
1 februari 2022 

Naast de technische aanpassingen moet rekening gehouden worden met de 
bijbehorende communicatietrajecten. De communicatie richting studenten moet 
ruim voor de start van het nieuwe stelsel opgestart kunnen worden en hiervoor is 
het noodzakelijk dat de kaders helder zijn. Communicatie heeft ook invloed op het 
doenvermogen van studenten. 

2. Gesprekken met het veld  
U heeft aangegeven de komende weken graag in gesprek te gaan met 
verschillende experts over het nieuwe studiefinancieringsstelsel en de 
tegemoetkoming voor studenten. We gaan donderdag graag met u in gesprek 
over uw ideeen hierbij. 

Enkele suggesties voor experts: 
• Kim Putters - directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Het SCP volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van 
Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. U heeft reeds aangegeven 
graag met hem in gesprek te willen, het gesprek wordt reeds gepland. 

• en 	 onderzoekers 
van het RIVM en het Trimbos Instituut. Het RIVM heeft voor het eerst 
landelijk onderzocht hoe het staat met de mentale gezondheid van 
studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Dit rapport 
is in november 2021 verschenen. Ook zij zijn reeds benaderd. 

• Arjan Vliegenthart - directeur-bestuurder bij het NIBUD. Het NIBUD 
heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de financiele situatie van 
studenten, zowel in het hoger onderwijs als in het mbo. 

• Klaas Knot - president van de Nederlandsche Bank (DNB). DNB kijkt o.a. 
naar prijsstabiliteit en een schokbestendig financieel systeem. In dit kader 
kijken zij ook naar (het functioneren van) de Nederlandse 
hypotheekmarkt. 

• Maurice Knijnenberg en Marlette Hamer - respectievelijk voorzitter 
SER Jongerenplatform en voorzitter SER. Het SER Jongerenplatform 
bestaat uit 11 jongerenorganisaties en heeft vorig jaar een advies 
uitgebracht over het leenstelsel. In januari publiceerden zij ook de 
verkenning 'Veelbelovend', waarin de kansen en belemmeringen van 
jongeren in Nederland op het gebied van leren, werken en ondernemen, 
wonen, gezinsvorming en klimaat worden besproken. Dit rapport is een 
update van het rapport 'Hoge Verwachtingen'. 

• Akhilesh Bansidhar - voorzitter van de DUO Jongerenraad. Zij geven 
DUO gevraagd en ongevraagd advies over zaken die studenten aangaan. 

• Studentenorganisaties - te denken valt aan ISO, LSVb, JOB MBO en 
LAKS. Zij zijn ook vertegenwoordigd in het SER Jongerenplatform. De 
directie COM stelt voor om een 'debattour' met studenten te organiseren 
over de bredere vraagstukken waar jongeren mee kampen. Hierover 
wordt u separaat geInformeerd. 
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Naast gesprekken met externen kunt u ook denken aan nadere 
(inter)departementale verdieping, zoals: 

• Gesprek met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Hugo de Jonge, of zijn ambtenaren over de huidige situatie op de 
woningmarkt. 

• Gesprek met minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 
Carola Schouten, of haar ambtenaren, over de effecten van schulden in 
de samenleving. 

• Gesprek met minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, of zijn 
ambtenaren, over de huidige stand van het klimaat en de lange termijn 
effecten daarvan voor jongeren. 

• Indien gewenst, kunnen wij uiteraard ook nadere (verdiepings)sessies 
organiseren over het studiefinancieringsstelsel. 

Bespreekpunt: Met welke partijen (niet-gelimiteerd tot bovenstaande suggesties) 
wilt u in gesprek gaan de komende weken? 

3. 'Betere start deze oeneratie' 

U heeft aangegeven in de gesprekken ook stil te willen staan bij het voornemen 
van het kabinet om `deze generatie te helpen aan een betere start'. 

Onderstaande tekst betreft een handvat voor in de brief om het gesprek nader te 
voeren. Deze is nog niet afgestemd met andere departementen. We gaan graag 
met u in gesprek over waar u naar op zoek bent en welke plek dat kan hebben in 
het traject rond stud iefinanciering. 

Handvat tekstvoorstel  
De generatie jongeren die nu studeert, of nu net de arbeidsmarkt op is, heeft de 
aandacht van het kabinet vanwege de bijzondere omstandigheden waarin deze 
verkeert. En dat gaat verder dan studiefinanciering. 

Zeer recentelijk heeft deze groep bij uitstek te kampen gehad met de gevolgen 
van de Coronacrisis. Veel studenten zaten verplicht thuis en hadden dus een heel 
ander leven dan zij van hun studietijd hadden voorgesteld. En juist onder starters 
werd de economische klap van de coronacrisis sterk gevoeld, omdat juist flexibele 
contracten kwetsbaar werden. 

Maar er speelt meer. Al /anger ziet het kabinet toenemende prestatiedruk en 
onzekerheid bij deze groep. Hoe zeker is mijn inkomen als ik straks ben 
afgestudeerd? Kan ik straks nog wel een huis kopen? En hoe ziet de wereld eruit 
voor mijn kinderen, gezien het veranderende klimaat? Die zorgen zijn begrijpelijk, 
en raken aan zekerheden die het kabinet eenieder gunt. Veel van deze zorgen 
worden daarom geadresseerd in het coalitieakkoord. Maar het kabinet wil hier ook 
graag over in gesprek. Daarom PM. 
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4. Uitbreidinq aanvullende beurs en gevolgen basisbeurs 

Er zijn mogelijkheden om de aanvullende beurs uit to breiden. Dit heeft gevolgen 
voor de basisbeurs. Kort gezegd kan worden gesteld dat als er € 50 miljoen extra 
aan de aanvullende beurs wordt besteed, dat dit betekent dat er € 10 per student 
per maand minder beschikbaar is voor de basisbeurs. 

In onderstaande tabel ziet u drie variant. In variant 1 wordt het volledige 
beschikbare bedrag uit het CA in de basisbeurs gestopt en blijft de aanvullende 
beurs zoals die nu is (het nul-scenario). In variant 2 wordt de doelgroep 
uitgebreid naar een inkomen van €70.000 en bij variant 3 naar C80.000. Deze 
cijfers zijn berekend op basis van prijspeil 2021 en de referentieraming 2021. 

Uiteraard kan nog gekeken worden naar de verhouding van de hoogte van de 
uitwonende beurs ten opzichte van de thuiswonende beurs. Daarbij is nu 
uitgegaan van de verhouding zoals die was voor het leenstelsel. 

Variant 1  Variant 2  Variant 3 
Basisbeurs uitwonend € 265 € 300 € 247,50 
Basisbeurs thuiswonend 
	

€105 
Aanvullende beurs maximaal 

	
€414 

€ 95 € 90 
€414 €414 

C714 Totaal maximaal uitwonend  C 679  C 661,50 
C519 Totaal maximaal thuiswonend  C 509  C 504 

Inkomen ouders voor maximale 
aanvullende beurs 

€33.700 of 
lager 

€33.700 of 
lager 

€33.700 of 
lager 

Inkomen ouders voor minimale 
aanvullende beurs 

€52.800 €70.000 €80.000 

Eerste inschatting is dat in variant 2 ongeveer 50.000 extra studenten een 
aanvullende beurs krijgen ten opzichte van variant 1. In variant 3 gaat het om 
80.000 extra studenten ten opzichte van variant 1. Studenten die in variant 1 al 
een aanvullende beurs ontvingen en bij de nieuwe variant een hogere aanvullende 
beurs ontvangen, zijn niet in deze aantallen meegenomen. Onderstaande 
grafische weergave laat zien hoe het bedrag aan aanvullende beurs afneemt naar 
mate het inkomen hoger wordt. 
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Hoogte aanvullende beurs per maand naar inkomen 
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Inkomen 

5. Wetsvoorstel verruiminq 1-februarireaeling  
• De 1-februariregeling houdt in dat studenten die voor het eerst beginnen 

met studeren en voor 1-februari stoppen met hun studie, hun 
prestatiebeurs toch als gift krijgen. Het heeft als voordeel dat de 
prestatiebeurs die ze hebben ontvangen, geen lening wordt omdat de 
studie niet is afgerond. In de praktijk beslissen veel studenten voor 1 
februari of ze hun studie willen voortzetten. 

• Het wetsvoorstel voor aanpassing van de 1-februariregeling beoogt deze 
periode te verlengen tot 1 september voor mbo'ers die aan een hbo-
opleiding beginnen. Doel van deze aanpassing is om doorstroom specifiek 
voor deze groep te bevorderen, waar die de laatste jaren terugliep. 

• De Kamer heeft hiertoe ook een motie ingediend. (De motie van der 
Molen c.s.). 

• De Afdeling advisering van de Raad van State heeft haar advies 
uitgebracht m.b.t. dit wetsvoorstel. Dit was een positief advies (B-
dictum). Wel heeft de RvS zorgen geuit over samenloop in de uitvoering 
als er ook in het RA maatregelen zouden worden aangekondigd rond 
studiefinanciering. De volgende stap is het opstellen van een nader 
rapport waarin wordt gereageerd op het advies van de Raad van State. 

• De oorspronkelijke planning was om dit in te laten per collegejaar 
2022/2023. Om het wetsvoorstel verder te brengen zijn er verschillende 
opties: 

Bas's 
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Optie 1: Onveranderd voortzetten als apart wetsvoorstel. 
• Voordeel is dat de verruiming van de 1-februariregeling een jaar eerder 

ingaat dan als het mee zou lopen met de herinvoering van de basisbeurs 
(inwerkingtreding is beoogd m.i.v. collegejaar 2022-2023). 

• Een ander voordeel is dat de maatregel in werking treedt op het moment 
dat de vorige minister van OCW heeft aangegeven aan de Kamer. 

• Nadeel is dat DUO in de uitvoeringstoets bij de verruiming van de 1-
februariregeling heeft gesteld dat de uitvoering in de knel zou komen als 
het 'nieuwe' kabinet zou beslissen tot herziening van het 
studiefinancieringsstelsel. Nu hier sprake van is, wordt het voor DUO 
lastig om beide voorstellen tijdig te kunnen implementeren. Dit heeft dan 
ook niet de voorkeur van DUO. Daarnaast is voor een aparte 
wetsbehandeling ook extra capaciteit nodig, die vanwege de overige SF-
maatregelen schaars is. 

• Een ander nadeel is dat het risico bestaat dat de Kamer bij de 
behandeling van dit wetsvoorstel alvast een voorschot neemt de discussie 
over de basisbeurs. Dan krijgen we in de prakrijk eigenlijk twee keer de 
behandeling van de invoering van de herziening van de basisbeurs. 

• Daarnaast betreft het een zeer krap tijdspad, waarvan de vraag gesteld 
kan worden of het nog realistisch is. 

Optie 2: Samenvoegen met het wetstraject voor de herinvoering van de 
basisbeurs. 

• Voordeel is dat de Kamer beide maatregelen op het gebied van 
studiefinanciering, in gezamenlijkheid kan wegen. Daarnaast geeft dit 
DUO meer ruimte om haar processen te organiseren. 

• Nadeel is dat de regeling een jaar later ingaat. 

Optie 3: Aanhouden en bezinnen of u deze wijziging wil voortzetten. 
• Indien u dat wenselijk vindt, kunnen we u ook uitgebreider meenemen in 

de voors- en tegens van het wetsvoorstel voor de 1-septemberregeling. U 
kunt dan in een later stadium (enkele weken) bepalen of u de 
wetsvoorstellen wil samenvoegen, het 1 februari-wetsvoorstel wilt 
doorzetten als apart traject, of dit wetsvoorstel wilt stopzetten. 

• In dit geval dient u wel te besluiten dat het wetsvoorstel niet per 1 
augustus 2022 zal worden ingevoerd, omdat DUO moet weten wat het 
beleid wordt voor het volgende collegejaar. Richting Kamer zou u openlijk 
aan kunnen geven dat u zich beraadt op het wetsvoorstel. 

• Voordeel is dat u tijd en ruimte heeft om het wetsvoorstel inhoudelijk te 
wegen. 

• Nadeel is dat, als u later besluit het wetsvoorstel stop te zetten, u 
hiermee geen uitvoering geeft aan een motie van de Kamer. 

Bespreekpunt: graag bespreken we deze opties met u om dit wetsvoorstel verder 
te brengen. 
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Processtap 
Voorbereiden 
hoofdlijnenbrief 

Tijd 
Heden - 25 februari 

Opmerkingen 
Uitgaande van een 
inhoudrijke brief 

CWIZO 7 maart 
MR"' aanbieden aan TK 18 maart Uitgaande van overslaan 

RWIZO 

Internetconsultatie"' 
uitvoeringstoetsen 

11 april - 3 juni Er is gekozen voor een 
internetconsultatie van 
de gebruikelijke termijn 
van 8 weken. In die 
periode moeten ook 
uitvoeringstoetsen 
worden gevraagd aan 
o.a. DUO en de Raad 
voor de Rechtsspraak. In 
het kader van Werk aan 
Uitvoering heeft het 
kabinet aangegeven hier 
meer aandacht aan te 
willen geven. 

Voor het aanbieden aan 
de Raad van State doen 
J&V en FIN een toets op 
de stukken. 

13 juni - 17 juni Wetgevingstoets J&V en 
afstemming FIN 

Aanleveren CWIZO 25 februari 

Debat TK 

Schrijven wetsvoorstel 

21 maart - 25 maart 

Heden - 11 april 

Dit zou van te voren 
gepland moeten worden. 
Er kan reeds begonnen 
worden aan de 'kapstok' 
voor de wetswijziging. 
Dit kan pas gefinaliseerd 
worden nadat er 
definitieve besluiten 
genomen worden. Ook 
eventuele moties n.a.v. 
het debat moeten nog 
verwerkt worden. 

Verwerken 
internetconsultatie"" 
uitvoeringstoetsen  

6 juni - 10 juni 

Verwerken J&V"2 FIN en 
klaarmaken stukken MR 

17 juni - 24 juni 

Aanleveren CWIZO 24 juni 

Datum 
1 februari 2022 

Bijlage 1 - voorstel planning 
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CWIZO 
Uitgaande van wederom 
overslaan RWIZO (nog 
niet afgestemd met AZ). 
Dit is de laatste MR voor 
de zomer, indien de MR 
niet akkoord gaat en het 
voorstel nog een keer 
terug moet komen 
moeten we rekenen op 
een maand vertraging.  
Uitgaande van een 
directe aanlevering aan 
de RvS (daar kan ook 
een week tussen zitten) 
en advies binnen 10 
weken (gebruikelijke 
termijn is 12 weken). 
Optie is om een 
spoedadvies van 5 
weken to vragen, dat 
geeft meer ruimte in de 
planning - maar nog 
steeds niet veel. 

MR 

Advisering Raad van 
state 

4 juli 
15 juli 

18 juli - 30 september 
18 juli - 22 augustus 
(bij spoedadvies) 

Nader rapport 

Aanbieding via 
voorportalen en MR aan 
TK 

3 oktober - 14 oktober 

14 oktober - 11 
november 

Hierna zijn we uitgegaan 
van de situatie zonder 
spoedadvies 
Data voorportalen na de 
zomer zijn nog niet 
bekend 
Er is drie weken 
gerekend voor alle 
stappen in de Kamer, 
uiteraard gaat de Kamer 
over haar eigen 
planning. Normaliter is 
er een 
procedurevergadering en 
wordt vervolgens een 
inbrengtermijn 
vastgesteld. Dit gebeurt 
zelden binnen drie 
weken. 

Indienen versiag TK 14 november - 5 
december 

Beantwoorden versiag 
TK 

5 december - 23 
december 

Verzending viak voor het 
kerstreces 

Datum 
1 februari 2022 
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Plenaire behandeling 
Stemmingen 
Aanbieden EK 

16 januari - 6 februari 
6 februari - 13 februari 
20 februari - 24 februari 

Indienen voorlopig 
verslag 
Memorie van Antwoord 
Definitief verslag 

Plenaire behandeling 
Stemmingen 
Publiceren in Staatsblad 

27 februari - 19 maart 

20 maart - 9 april 
10 april - 21 april 

8 mei - 26 mei 
29 mei - 3 juni 
5 juni - 16 juni 

Ook hier is de termijn 
van drie weken gekozen. 

De EK stelt het verslag 
nog vast in een 
procedurevergadering  
Na het meireces 

Inclusief tekenen door 
Koning e.d. 

Datum 
1 februari 2022 

De planning na de RvS is een grove schatting. Daarbij geldt dat de Tweede en 
Eerste Kamer over haar eigen planning en procedures gaat. 

Daarnaast is het goed om to weten dat er volgend jaar Provinciale 
Statenverkiezingen zijn. Daardoor vergadert de Eerste Kamer mogelijk langere 
tijd niet. Hier is nog geen rekening mee gehouden in de planning. 
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