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Aanleiding 
Op 2 februari is de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel 
educatieve module ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin is aangekondigd dat er 
mogelijk nog een nota van wijziging zal worden ingediend, maar dat DUO de 
uitvoerbaarheid hiervan nog moest onderzoeken en dat later in het proces zou 
worden bekeken of de nota van wijziging nog mee kan in dit wetstraject, zonder 
daarbij de beoogde inwerkingtreding per 1 september 2023 in gevaar te brengen. 
Inmiddels heeft DUO laten weten dat de voorgelegde nota van wijziging 
uitvoerbaar is. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel staat momenteel 
gepland voor de week van 20 maart 2023. Zodoende is er tijd om de nota van 
wijziging mee te nemen in dit wetstraject. 

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met verzending van deze nota van wijziging aan de Tweede 
Kamer? Indien akkoord, graag ondertekening door MOCW1 van: 
- aanbiedingsbrief aan de TK, en 
- toelichting onder de nota van wijziging. 
 
Tevens verzoek ik u in te stemmen met openbaarmaking van deze beslisnota. 

Kernpunten 
• Het wetsvoorstel educatieve module maakt het mogelijk voor studenten 

om na afronding van hun bachelor een zogeheten educatieve module te 
volgen van 30 studiepunten. Deze studenten kunnen hiervoor aanspraak 
maken op studiefinanciering in de vorm van het levenlangleren- of 
collegegeldkrediet.  

• Gebleken is dat de educatieve module niet aansluit op de systematiek van 
het levenlangleren- en collegegeldkrediet, omdat bij berekening en 
uitbetaling daarvan wordt uitgegaan van een verdeling over twaalf 
maanden, terwijl de educatieve module zes maanden duurt. Een student 
ontvangt volgens deze systematiek dan ook slechts de helft van de 
vergoeding die hij voor het volgen van de educatieve module moet 
betalen. Dit probleem kan zich ook voordoen bij de premaster. 

 
1 Het is gebruikelijk dat de vervolgstukken van een wetsvoorstel (dus de nota naar 
aanleiding van het verslag, nota's van wijziging, e.d.) alleen worden ondertekend door de 
eerstverantwoordelijke bewindspersoon (zie Ar 4.40). De medebetrokkenheid van een of 
meer andere bewindspersonen wordt in dat geval in het desbetreffende stuk tot uitdrukking 
gebracht. 
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• In de toelichting bij het wetsvoorstel is uiteengezet dat DUO hieraan in 
individuele gevallen door de toepassing van de hardheidsclausule op 
aanvraag zal tegemoetkomen. De Afdeling advisering van de Raad van 
State heeft echter terecht opgemerkt dat de hardheidsclausule niet is 
bedoeld voor situaties die reeds voorzienbaar zijn. 

• Naar aanleiding hiervan is gezocht naar een oplossing en is aan DUO 
voorgelegd of het mogelijk is om een aparte voorziening in de Wet 
studiefinanciering 2000 (WSF 2000) op te nemen, zodat studenten geen 
beroep meer hoeven te doen op de hardheidsclausule. DUO heeft laten 
weten dat dit uitvoerbaar is.  

• Met de bijgevoegde nota van wijziging wordt dan ook een aparte 
voorziening in de WSF 2000 opgenomen, zodat het voor studenten op 
wetsniveau kenbaar wordt gemaakt dat zij een aanvraag kunnen indienen 
bij DUO om het gehele bedrag aan levenlangleren- en collegegeldkrediet 
te ontvangen. Daarmee wordt de rechtszekerheid gediend, en wordt 
tegemoetgekomen aan het advies van de Raad van State.  

 
 
 


