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5.1. Inleiding 

Goed onderwijs is kleinschalig en responsief, geeft ruimte voor ontmoeting en samen-
werking en voor de ontwikkeling van individueel talent, daagt studenten uit en wordt 
gedragen en gebracht door gemotiveerde, hooggekwalificeerde docenten. 

Op veel plekken wordt hier al hard aan gewerkt, maar om de ambities uit deze 
 strategische agenda daadwerkelijk dichterbij te brengen zijn extra investeringen nood-
zakelijk. De commissie-Veerman wees al op de noodzaak van substantiële investeringen 
om de positie in de internationale concurrentiestrijd te behouden en te versterken. 
Om recht te doen aan de groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs, 
de  toegenomen diversiteit en het maatwerk dat dit vereist in het onderwijs, is een extra 
impuls onontbeerlijk. Het is niet reëel van instellingen te verwachten én nog meer 
studenten onderwijs te bieden én meer kwaliteit te leveren met de beschikbare middelen, 
mede ook omdat het onderzoeksbudget en de middelen voor praktijkgericht onderzoek, 
niet in gelijke mate zijn meegestegen met de studentenaantallen in het hoger onderwijs. 
In het Nationaal Onderwijsakkoord is daarom afgesproken dat de investeringen die 
voortkomen uit de hervormingen in de studiefinanciering zullen worden aangewend voor 
het hoger onderwijs inclusief het direct met het onderwijs verbonden onderzoek in hbo 
en wo en tegemoet zullen komen aan de effecten van de negatieve budgettaire ontwikke-
lingen voor de ho-sector als gevolg van het regeerakkoord. Hiermee kunnen we de 
kwaliteit van het hoger onderwijs niet alleen op peil houden, maar ook verder verbeteren. 
Dit is ook het uitgangspunt van het Studievoorschot, het akkoord van VVD, PvdA, D66 en 
GroenLinks. De investeringen moeten leiden tot een meerkleurig bestel, waarin de 
verschillen in aanbod van onderwijs en profilering van instellingen bijdragen aan creatief, 
innovatief en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit.

Om dit te bereiken worden in het Nationaal Onderwijsakkoord gerichte studiekeuze, 
onderwijsbegeleiding en nieuwe onderwijsvormen die tegemoetkomen aan de behoefte 
aan differentiatie, genoemd als bestemmingen voor de opbrengsten van het studie-
voorschot. Dit sluit goed aan bij de investeringen die het ISO, de LSVb, de VH en de 
VSNU wenselijk achten in hun gezamenlijke brief,123 en de uitkomsten van de HO-tour. 
Met  investeringen in intensiever onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, 
passende en goede studiefaciliteiten en verdere professionalisering van docenten, kan 
volgens hen een belangrijke impuls worden gegeven aan de onderwijskwaliteit.

Terecht staat in het ‘Studievoorschot-akkoord hoger onderwijs’ dat niet alle instellingen 
en opleidingen baat hebben bij dezelfde maatregelen. En ook de studenten en instellin-
gen geven in hun gezamenlijke brief aan dat elke hogeschool en universiteit anders is en 
daarom verschillende prioriteiten heeft. Tegelijkertijd is het wel van belang dat de 
investeringen leiden tot zichtbare verbeteringen voor studenten. Het is daarom van 
belang niet te kiezen voor een ‘one size fits all’ aanpak, maar instellingen de ruimte te 
bieden een aanpak te kiezen die past en werkt. Een aanpak die past bij de specifieke 
context, het profiel en de strategie van een instelling. Die past bij de wensen en behoef-
ten van de eigen docenten en studenten. Om ervoor te zorgen dat een aanpak wordt 
gekozen die werkt, gaan instellingen te rade bij elkaar en putten ze uit 
(internationaal) onderzoek. 

We beginnen niet bij nul. Er is al veel tijd en geld geïnvesteerd om de kwaliteit van het 
hoger onderwijs verder te verbeteren. Vooruitlopend op de investeringen die mogelijk 
worden met het studievoorschot geven de instellingen zelf een kwaliteitsimpuls van 
jaarlijks € 200 miljoen gedurende 2015, 2016 en 2017. 

123 Gezamenlijke brief VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb aan minister Bussemaker (20 april 2015) ‘Gezamenlijke 
ambities onderwijskwaliteit’.
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Eind dit jaar zullen de VSNU en de VH mij hierover op hoofdlijnen nader informeren. 
Vanaf 2018 komen de opbrengsten van het studievoorschot geleidelijk beschikbaar. De 
opbrengsten van het studievoorschot maken het mogelijk de ingezette kwaliteitsverbete-
ring verder te versterken en brengen het gezamenlijke perspectief echt dichterbij. 

5.2. Bestedingsrichtingen

Deze investeringsagenda koppelt de beschikbare middelen aan de belangrijkste  doelstellingen 
van de strategische agenda. Deze doelstellingen kunnen op verschillende manieren worden 
bereikt. Dat leg ik niet vast, de investeringsagenda is geen blauwdruk voor instellingen. 
Het gaat dus nadrukkelijk om ‘bestedingsrichtingen’. Centraal staat dat de middelen voor 
studenten op een herkenbare wijze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarop zal ook de verantwoording van de instellingen zijn gericht. 

Wel blijkt uit de indeling naar bestedingsrichtingen dat met deze investeringen de 
doelstellingen uit de strategische agenda echt dichterbij kunnen worden gebracht. 
Niet van vandaag op morgen, maar op termijn. De middelen voor de investeringen komen 
immers ook geleidelijk beschikbaar. De focus van deze investeringsagenda ligt op de hele 
periode tot 2025.

De investeringen in deze investeringsagenda zijn opgedeeld (zie tabel 1) in acht  verschillende 
bestedingsrichtingen die aansluiten op de doelstellingen zoals  gepresenteerd in deze 
strategische agenda :

1. Kleinschalig en intensief onderwijs;
2. Talentprogramma’s;
3. Onderwijsgerelateerd onderzoek;
4. Studiefaciliteiten en digitalisering;
5. Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (bijvoorbeeld doorstroom); 
6. Profilering; 
7. Stimuleren Leven Lang Leren;
8. Beter benutten (taskforce OV-kaart).

5.3. Wat kunnen we bereiken met deze investeringen per 
bestedingsrichting?

Kleinschalig en intensief onderwijs
Deze strategische agenda toont het belang van kleinschalig en intensief onderwijs. 
Uit onderzoek blijkt dat binding - contact tussen docent en student - het onderwijs 
beter maakt en resulteert in meer studiesucces en betere resultaten. Een intensievere 
 begeleiding van studenten draagt evenals professionalisering van docenten (ook op het 
terrein van begeleiding) bij aan een betere studiekeuze en een groter studiesucces. 
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Zeker bij een toenemende diversiteit van de studentenpopulatie is dit van belang. 
Daarom is het belangrijk te komen tot een forse impuls van kleinschalig en intensief 
onderwijs. Daar zijn maatregelen voor nodig die zorgen voor:

 •  Hechte, kleinschalige en intensieve leergemeenschappen van studenten en docenten: 
meer werkcolleges, meer praktijkcolleges, meer individuele feedback, meer 
mondelinge tentamens, meer persoonlijk contact met de docent;

 • Versterking van de band tussen docenten en studenten. Met gemiddeld kleinere 
groepen studenten hebben docenten meer tijd voor het geven van individuele feedback 
en voor het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling;

 • Intensieve begeleiding bij de studiekeuze.

Docenten

In 20121 zijn er in het hbo 18.932 docenten (onderwijzend personeel) en in het wo 9.450 

(docenten, hoofddocenten en hoogleraren). Wanneer structureel 60% van de middelen 

Studievoorschot voor instellingen wordt besteed aan kleinschalig en intensief onderwijs 

en talentprogramma’s is er in het hbo structureel € 231 miljoen beschikbaar en voor het 

wo is structureel € 141 miljoen beschikbaar.

In het hbo betekent dit dat het mogelijk is om vanaf 2025 ruim 2500 fte meer docenten 

aan te nemen tegenover 1400 fte docenten in het wo. Voor het hbo betekent dit een 

stijging van ruim 13% (van het onderwijzend personeel) en in het wo structureel een 

stijging van bijna 15% (van het aantal docenten, hoofddocenten en hoogleraren) 

ten opzichte van 2012. 

1 Bron: VH onderwijzend personeel 2012 (meest recente cijfers VH), VSNU wopi 2012 (exclusief 

onderwijzend personeel van academische ziekenhuizen).

Met de extra middelen uit de invoering van het Studievoorschot is het mogelijk om te 
voorzien in extra docenten, praktijkdocenten, meer tutoren en studieadviseurs. Dit is 
van belang voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doorstroom van het stelsel. 
Daarnaast wordt permanente professionalisering van docenten en onderwijsleiders 
mogelijk. Dit vergt een forse impuls, daarom wil ik het mogelijk maken voor instellingen 
om structureel ca. 4000 meer docenten aan te nemen. Structureel is hiervoor 60% 
(kleinschalig en intensief onderwijs, en talentprogramma’s) van de middelen uit het 
Studievoorschot nodig.124 Ik verwacht dat dit de instellingen ook meer zekerheid biedt, 
waardoor er minder vaak gekozen zal worden voor docenten met een 
tijdelijke aanstelling. 

Talentprogramma’s 
Door diverse talentprogramma’s is in de afgelopen jaren de aandacht voor individuele 
talenten en capaciteiten steeds meer in de spotlight komen te staan. Hierbij kan gedacht 
worden aan excellentie – of honoursprogramma’s die mede zijn gestimuleerd door het 
Siriusprogramma, of programma’s voor het vergroten van maatschappelijke  betrokkenheid 
(community engagement), of duurzaamheidsprojecten zoals de internationale  competitie 
met auto’s op zonne-energie. 

124 Alleen als de instellingen er voor kiezen om dit gehele budget ook daadwerkelijk hiervoor in te zetten, kan de 
genoemde toename in het aantal docenten worden gerealiseerd.
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Deze onderscheidende trajecten dragen enorm bij aan de kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming van studenten. Om deze reden wil ik dat er extra geïnvesteerd wordt 
in talentprogramma’s.

Bijvoorbeeld talentprogramma’s voor studenten die extra uitdaging zoeken: meer 
aandacht voor honours tracks, verbredings- en verdiepingsprogramma’s en het 
voortzetten van de Sirius-projecten.125 Ik wil het mogelijk maken voor instellingen 
om een  substantieel bedrag, in de eerste jaren 10%, van de middelen van het studie-
voorschot hieraan te besteden. 

Onderwijsgerelateerd onderzoek
Gezien de behoefte aan een versterking van de verbinding van onderzoek en onderwijs 
is een financiële impuls nodig in het hbo en wo. Wanneer geïnvesteerd wordt in het 
versterken van verwevenheid van onderwijs en onderzoek is het mogelijk om:

 • Synergie te bewerkstelligen tussen academisch onderwijs en onderzoek, waarbij niet 
alleen kennis wordt overdragen, maar studenten ook worden uitgedaagd om te 
participeren in kennisverwerving; 

 • Systematisch aandacht te besteden aan het onderzoekend vermogen van studenten.

Met de beschikbare middelen kan gezorgd worden voor maatregelen die zorgen dat 
docenten een betere balans kunnen vinden tussen onderzoek en onderwijs. In het wo wil 
ik het mogelijk maken om extra wetenschappelijk docenten aan te nemen, in meer 
stabiele functies, met een uitgebalanceerde onderwijs- en onderzoekstaak. In het 
bijzonder in de grootschalige studierichtingen. In het hbo gaat de aandacht naar het 
verhogen van het op dit moment internationaal vergeleken lage aandeel masteropgeleide 
en gepromoveerde docenten, en voor het uitbreiden van de capaciteit van lectoraten. 

In de onderzoeksvisie ‘Naar een duurzaam onderzoeksklimaat’ geeft de Vereniging 
Hogescholen aan dat zij streven naar een verhouding van 1 lector op 720 studenten. 
Deze ambitie wil ik mogelijk maken voor het hbo. Hiervoor is een uitbreiding nodig van 
het aantal lectoren met ongeveer 580 fte. Dat kost circa € 72 miljoen. In het wo wil ik met 
name extra docentonderzoekers mogelijk maken. Uitgaande van ongeveer 460 fte extra 
docentonderzoekers, een uitbreiding van bijna 5% docenten (bovenop de 15% extra 
docenten, in het wo, uit de eerste bestedingsrichting) kost dat in het wo €46 miljoen. 
Om deze forse impuls, vanaf 2024, mogelijk te maken is structureel 20% van de middelen 
Studievoorschot voor instellingen benodigd. Het is uiteindelijk aan de onderwijsgemeen-
schap om hier precies invulling aan te geven. 

Lectoren

In 20121 is er in het hbo 1 lector op 1.300 studenten (324 fte lectoren op 421.560 

studenten). De VH stelt in haar onderzoeksvisie ‘Naar een duurzaam onderzoeksklimaat’ 

te streven naar een verhouding van 1 lector op 720 studenten. In totaal gaat het om 580 

fte voor het HBO aan lectoren. Dat kost circa € 72 miljoen. 

Indien 20% van de middelen Studievoorschot voor instellingen wordt geïnvesteerd in 

onderwijsgerelateerd onderzoek is het mogelijk deze ambitie te realiseren vanaf 2024. 

1 Bron: advies Onderwijsraad november 2014

125 Hiermee voldoe ik aan de toezegging aan het lid Bruijn, gedaan op 20-01-2015 tijdens het Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger onderwijs (34 035).
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Studiefaciliteiten en digitalisering
De juiste faciliteiten zijn een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Door de studie- en 
onderwijsfaciliteiten van instellingen te vernieuwen kunnen digitale mogelijkheden voor 
het onderwijs beter worden benut. Met als oogmerk dat dit de onderwijskwaliteit ten 
goede komt en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroot. Internationaal 
wordt dit gezien als een succesfactor voor het onderwijs van de toekomst. 

Om kleinschalig en intensief onderwijs mogelijk te maken met een toenemend aantal 
studenten zijn ook investeringen nodig in onderwijsruimten en in ICT. Veel onderwijs-
ruimten op instellingen zijn berekend en ingericht op massaal georganiseerd onderwijs. 
Daarom wil ik stimuleren dat instellingen gebruik gaan maken van studiefaciliteiten zoals 
groepswerkplekken, werkgroepzalen voor kleinschalige onderwijsactiviteiten. Ook wil 
ik investeringen mogelijk maken in infrastructuur om blended learning en (Open) 
Online Onderwijs te faciliteren. 

Instellingen besteden nu gemiddeld 12,5% (wo 13,7%, hbo 11,9%) van hun lasten aan 
infrastructuur/faciliteiten (lasten faciliteiten + afschrijving gebouwen en inventaris). 
Het anders inzetten van deze middelen is niet vanzelfsprekend voldoende om de 
gewenste infrastructuur te bereiken, een extra impuls is nodig. Dit sluit ook aan bij de 
vraag van de gezamenlijke instellingen en studenten naar investeringen in passende en 
goede onderwijsfaciliteiten. 

Het verbeteren van het onderwijs door het aanpassen van de infrastructuur wil ik verder 
stimuleren. Daarom wil ik het mogelijk maken dat de instellingen, naast de huidige 
middelen binnen de Rijksbijdrage, kunnen beschikken over een extra budget van zo’n 
10% van de middelen van het Studievoorschot. Dit zijn dus middelen om extra te 
investeren in onder andere kleinschalige werk- en studieplekken en digitalisering, maar 
ook voor de exploitatiekosten die daarmee samenhangen. Een goede digitale infrastruc-
tuur is hiervoor onontbeerlijk.

Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten
Naast het stimuleren van kleinschalig en intensief onderwijs, onderwijsgerelateerd 
onderzoek en studiefaciliteiten en digitalisering voor alle instellingen zijn in deze agenda 
ook een aantal landelijke prioriteiten aangegeven die specifieke stimulering vergen. 
Hiervoor wil ik apart ruimte bieden. Hieronder vallen:

1. Comenius-beurzen voor docenten in het hoger onderwijs naar analogie van 
de Vernieuwingsimpuls voor onderzoek (€ 20 miljoen).  
Deze Comenius-beurzen voorzien in een landelijk beurzenprogramma voor veel-
belovende en excellente docenten - zoals bijvoorbeeld de door de studenten gekozen 
Docenten van het Jaar - docententeams, onderwijsleiders en innovatieprojecten. 
Dit programma moet bijdragen aan een cultuur van permanente professionalisering. 
Voor dit beurzenprogramma komt € 10 miljoen voor zowel hbo als wo beschikbaar, 
waarvan zowel in hbo als wo zo’n 110 beurzen kunnen worden verstrekt. Over de 
vormgeving daarvan ga ik nog in overleg met de partijen in het hoger onderwijs, 
in het bijzonder met docenten.
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Comenius-beurzen programma

Landelijk Onderwijsbeurzenprogramma voor docenten. 

Met € 10 miljoen (vanaf 2025) per sector zetten we in op 110 Comenius-beurzen per 

sector (hbo en wo) voor excellente docenten, docententeams en onderwijsleiders:

 - 65 beurzen van € 50.000 

 - 30 beurzen van € 100.000 

 - 15 beurzen van € 250.000 

2. Een arrangement voor stimulering van diverse doelstellingen (€ 12 miljoen): 
Meer onderzoek naar (de verbetering van de kwaliteit van) het hoger onderwijs.  
Voor meer onderzoek naar het hoger onderwijs wil ik vanaf 2018 structureel 
€ 2,5  miljoen voor hbo, en € 2,5 miljoen voor wo via het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijswetenschappen beschikbaar stellen. Initiatieven op gebied van innovatie zoals 
voorzetting van de Regeling open- en onlineonderwijs gericht op het actief experimen-
teren met Open en Online Onderwijs over de volle breedte (onder andere MOOC’s), 
experimenteren met betrekking tot regelvrije zones voor onderwijsinnovatie (experi-
menteren met nieuwe onderwijsvormen). In totaal is structureel voor het arrangement 
voor stimulering van diverse doelstellingen € 4 miljoen beschikbaar voor het wo en 
€ 8 miljoen voor het hbo.

3. Het verbeteren van de samenwerking in de regio ten behoeve van een betere door-
stroom in het onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt (structureel   € 30 miljoen).  
De intentie is de huidige, veelbelovende samenwerkingsinitiatieven tussen vo -scholen 
en ho-instellingen en tussen mbo-instellingen en hogescholen een structurele basis te 
geven én ze uit te breiden. We geven daarbij niet aan hoe de samenwerking in de regio 
gestalte moet krijgen, maar willen instellingen in de gelegenheid stellen die samen-
werking met scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen te intensiveren. 
Daarbij  is het van belang dat ook vanuit de vo-scholen en mbo-instellingen aan deze 
projecten wordt bijgedragen naar draagkracht, eventueel in kind. Belangrijk thema dat 
in deze samenwerkingsverbanden aan de orde is, betreft het bevorderen van 
de doorstroom.

Regionale samenwerking

Instellingen stellen zelf al middelen beschikbaar voor samenwerkingsactiviteiten ten 

behoeve van het verbeteren van de doorstroom. Inschatting is dat er nu uit eigen middelen 

tussen € 400.000 en € 900.000 wordt ingezet voor regionale samenwerking. Dit wordt 

besteed aan bijvoorbeeld pre-university aansluitingsprogramma’s, docenttraining/

professionalisering, LOB-activiteiten e.d.

Indien we de huidige inzet van instellingen substantieel willen verhogen is € 10 miljoen 

nodig voor het wo (18 instellingen) en € 20 miljoen voor het hbo (37 instellingen). 

Zoals opgenomen in de wet Studievoorschot hoger onderwijs zal doorstroom een 

aandachtsgebied zijn in de kwaliteitsafspraken.
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Ook duurzame regionale samenwerkingsverbanden van universiteiten en hoge-
scholen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil ik met deze 
middelen een impuls geven, daarbij kan ook de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt betrokken worden, bijvoorbeeld in de vorm van stages en een actief 
alumnibeleid. Daarnaast zal worden aangesloten bij de activiteiten en investeringen 
in het kader van de Lerarenagenda.

Voor bovengenoemde drie vormen van specifieke stimulering van landelijke prioriteiten 
reserveer ik 10% van de middelen Studievoorschot voor instellingen (structureel 
€ 62  miljoen, waarvan € 24 miljoen voor het wo en € 38 miljoen voor het hbo). 

Profilering 
Universiteiten en hogescholen hebben de afgelopen jaren – mede in het kader van 
de prestatieafspraken – belangrijke stappen gezet in het kiezen van een profiel en de 
uitwerking daarvan. Een verdere versterking hiervan is gewenst. 

Om profilering en veelbelovende regionale samenwerkingsverbanden te helpen door-
ontwikkelen, ben ik voornemens de middelen voor Profilering en Zwaartepuntvorming 
(2% van de onderwijsbekostiging) daarvoor te blijven inzetten. De hogescholen en 
universiteiten bereiken goede voortgang met hun inspanningen. Daarom wil ik deze 
blijven ondersteunen. Besluitvorming vindt plaats na evaluatie van de prestatieafspraken 
Met deze middelen kunnen ook veelbelovende publiek-private, en publiek-publieke 
samenwerkingsverbanden verder worden ontwikkeld, zoals Centers of Expertise. 
Ook blijft binnen die samenwerkingsverbanden aandacht voor bredere kennisbenutting.

Profilering: doorontwikkeling van veelbelovende 
samenwerkingsverbanden: 

Het is mogelijk het aantal Centers of Expertise aanzienlijk uit te breiden, met name ook in 

de publieke sectoren. Een Center of Expertise kost binnen de huidige kaders € 1 miljoen 

per jaar, gedurende vier jaar.

Zoals in de Wetenschapsvisie 2015 is aangekondigd zal voor universiteiten zo’n 4-5% van 
de onderzoekbekostiging op een andere manier worden verdeeld (aftoppen promotie-
bonus). Deze middelen blijven bij de instellingen en zijn bedoeld ter ondersteuning 
van afspraken met de instellingen over hun inzet op onderzoek dat bijdraagt aan de 
wetenschaps agenda. Hierdoor worden universiteiten gestimuleerd en ondersteund om, 
aanvullend op hun stappen in het kader van de prestatieafspraken, de prioriteiten in de 
wetenschapsagenda te verbinden met stappen in hun profilering. 

Stimuleren Leven Lang Leren
In deze investeringsagenda wil ik een verdere impuls geven aan het Leven Lang Leren. 
In mijn brief over Leven Lang Leren (Kamerstuk 30 012, nr. 41) heb ik aangegeven een 
cultuurverandering te willen realiseren, onder andere door pilots flexibilisering, 
 experimenten vraagfinanciering en een bredere toegankelijkheid van de educatieve 
minor te stimuleren. 
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De regering vindt het belangrijk dat de studenten die als eerste te maken krijgen met het 
studievoorschot, en de kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs zo mede mogelijk 
maken, dit ook terug zien in het onderwijs dat zij volgen. Daarom is in de Wet 
Studievoorschot hoger onderwijs mogelijk gemaakt dat de eerste vier cohorten studenten 
in het nieuwe stelsel aanspraak maken op een voucher waarmee zij na hun afstuderen de 
mogelijkheid krijgen om nogmaals scholing te volgen, tussen de vijf en tien jaar na hun 
afstuderen. Daarmee geeft deze maatregel ook een impuls aan het Leven Lang Leren en 
het deeltijdonderwijs in Nederland. Tevens wordt met de Wet studievoorschot hoger 
onderwijs met ingang van 2017 het Leven Lang Leren-krediet geïntroduceerd.

Alle voltijdstudenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015–2016 tot en 
met 2018–2019, in die jaren voor het eerste studiefinanciering ontvangen, en die deze 
opleiding afronden,126 maar nog niet maximaal profiteren van de extra investeringen in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs, ontvangen een voucher ter waarde van circa € 2.000 
om vijf tot tien jaar na het afstuderen in te zetten voor extra scholing. Omdat de vouchers 
bedoeld zijn voor een specifieke groep studenten, zullen de vouchers individueel worden 
toegekend en niet overdraagbaar zijn. Het voor het voucher beschikbare budget loopt op 
van € 0,2 miljoen in 2021 tot € 135 miljoen in 2027 en loopt vervolgens weer af tot € 0 in 
2036. Wanneer blijkt dat in 2036 niet alle middelen van de vouchers zijn gebruikt, wordt 
een beslissing genomen over de inzet van deze middelen. 

Beter Benutten
In het wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs is aangekondigd dat er maatregelen 
worden genomen om de rijksuitgaven aan het studentenreisproduct te maximeren op 
€ 750 miljoen per jaar vanaf 2025 met als tussenliggende stap tot € 850 miljoen in 2020 
(beide bedragen prijspeil 2014). Hierdoor komt een bedrag vrij oplopend tot € 200 miljoen 
in 2025. De Taskforce ‘Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer’ doet concrete 
voorstellen over de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd. Eind 2015 levert de taskforce 
aan mij een eindrapport met conclusies en aanbevelingen over het beter benutten van 
gebouwen van onderwijsinstellingen en het openbaarvervoersysteem. Ik zal de 
Tweede Kamer in het voorjaar van 2016 informeren over het eindrapport en hierover in 
overleg treden.

Het vrijkomende bedrag komt ten goede aan het hoger onderwijs en aan onderwijs-
gerelateerd onderzoek. De verdeling van deze middelen gaat mogelijk niet conform de 
huidige verdeelsystematiek van de Rijksbijdrage hoger onderwijs, afhankelijk van hoe 
de besparingen worden gerealiseerd. Ik houd ook de mogelijkheid open om instellingen 
die meer opbrengsten genereren ook een groter aandeel uit de beschikbare middelen te 
geven. Tevens wordt nagedacht over plannen waarbij de verdeling van de middelen 
regionaal plaats vindt. 

Omdat het mbo-instellingen ook bijdragen aan de opbrengst van ‘Beter Benutten’ wordt 
tevens nagedacht over een verdeelsleutel voor investeringen in het hoger onderwijs die 
ook van invloed zijn op het mbo. 

126 Hbo-studenten dienen een hbo-bacheloropleiding af te ronden binnen de diplomatermijn. Voor wo-studenten geldt 
dat zij het geheel van een bachelor- en een masteropleiding moeten afronden binnen de diplomatermijn.
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5.4. Verdeling van de middelen

De extra middelen die beschikbaar komen uit het studievoorschot127 gaan voor het 
merendeel (90%) via de Rijksbijdrage naar de instellingen om hen ruimte te bieden voor 
een eigen en integrale aanpak (bestedingsrichting 1 t/m 4). De overige 10% van de middelen 
uit het studievoorschot wil ik reserveren voor specifieke stimulering van landelijke prioritei-
ten. In het akkoord over het studievoorschot is afgesproken dat de middelen die 
vrijkomen met het studievoorschot worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs en 
worden  gekoppeld aan de strategische plannen van de instellingen en kwaliteitsafspraken 
die met OCW (resp. EZ) worden gemaakt. In de kwaliteitsafspraken zal ook de wijze van 
verantwoording worden meegenomen. 

Vooruitlopend op de investeringen die mogelijk worden met het studievoorschot geven 
de instellingen zelf in de jaren 2015, 2016 en 2017 een kwaliteitsimpuls van € 200 miljoen 
per jaar. Met de extra middelen uit de opbrengsten van het studievoorschot wordt het 
mogelijk dat hogescholen en universiteiten hun kwaliteitsimpuls continueren en daar 
bovenop extra inspanningen en investeringen plegen. Dit maakt het mogelijk de ingezette 
kwaliteitsverbetering verder te versterken en brengt het gezamenlijke  perspectief 
echt dichterbij. 

De extra middelen die de instellingen ontvangen, kunnen zij, tezamen met de huidige 
Rijksbijdrage inzetten om instellingsdoelstellingen te realiseren die aansluiten bij 
landelijke prioriteiten genoemd in deze strategische agenda, maar die in de context van 
de eigen instelling zijn vormgegeven. Instellingsdoelstellingen die ook in dialoog met 
docenten en studenten en andere belangrijke stakeholders zijn vormgegeven en in het 
eigen strategische instellingsplan zijn verwoord. Om te borgen dat studenten en docenten 
ook kunnen meebeslissen over de inzet van deze investeringen, is met de Wet 
Studievoorschot hoger onderwijs het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 
begroting geregeld. 

De huidige prestatieafspraken zijn een experiment. Bij de vormgeving van de 
kwaliteits afspraken zal ik daarom de evaluatie van de prestatieafspraken - die na de  
 eindbeoordeling in 2016 zal plaatsvinden - nadrukkelijk betrekken. De betrokkenheid van 
medezeggenschapsorganen en studenten en docenten bij de totstandkoming en de 
realisatie van de afspraken is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ik verwacht dat 
instellingen de resultaten en de evaluatie van de prestatieafspraken met hun studenten 
en docenten zullen bespreken, en de kwaliteitsafspraken te zijner tijd met goede 
betrokkenheid van studenten zullen maken. Voor mij is dat een voorwaarde om zeker 
te weten dat er draagvlak is voor de afspraken.

Over hoe de kwaliteitsafspraken en de verantwoording daarover eruit moeten zien wil ik 
graag, met de evaluatie van de prestatieafspraken in de hand, de discussie aan met 
betrokkenen. Het gezamenlijke proces dat we met de HO-tour zijn gestart, over de 
belangrijkste opgaven en investeringen in het hoge onderwijs, wil ik voortzetten. 
Niet voor niets is in de Wet Studievoorschot hoger onderwijs vastgelegd dat over een 
concept van de algemene maatregel van bestuur waarmee de kwaliteitsafspraken 
moeten worden vormgegeven, overleg moet worden gevoerd met de studenten-
organisaties, de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Ook heb ik toegezegd dat uit de 
AMvB zal blijken hoe de medezeggenschap betrokken moet worden bij de kwaliteits-
afspraken die zullen gelden tussen overheid en instellingen. 

127 Dit betreft de middelen Studievoorschot exclusief opbrengsten uit de taskforce Beter Benutten en exclusief de 
vouchers voor studenten.
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Het is van belang kritisch te blijven op de huidige systemen en de lessen die we kunnen 
trekken uit eerdere  ervaringen te benutten bij de vormgeving van nieuwe systemen. In vind 
het belangrijk dat de instellingen op instellingsniveau met hun achterban de ambities 
formuleren voor de toekomst van de instelling. Daarnaast zal ik bezien of op stelselniveau 
verdere ontwikkelingen nodig zijn. Bij dit gezamenlijk proces leidend tot kwaliteits-
afspraken wil ik graag de expertise van de Rekenkamer benutten in relatie tot de 
verantwoording en het zichtbaar maken van bereikte resultaten. Het gaat hier met name 
om de expertise van de Rekenkamer bij het gebruik maken van input, output en outcome 
indicatoren en andere beleidsinstrumenten die resultaten en bredere opbrengsten 
zichtbaar kunnen maken. Ik ga hierover uiteraard ook het gesprek aan met de 
Tweede Kamer.

5.5. Financiën

De onderstaande tabel koppelt de beschikbare middelen uit het studievoorschot en 
overige beschikbare middelen aan de belangrijkste doelstellingen van de strategische 
agenda. Deze doelstellingen kunnen op verschillende manieren worden bereikt. 
De  budgetten in deze tabel vormen dan ook geen blauwdruk. Het gaat nadrukkelijk om 
‘bestedingsrichtingen’. De middelen die vrijkomen uit de aanpak van de Taskforce Beter 
Benutten lopen op tot 200 miljoen euro in 2025. Deze middelen komen bovenop de 
middelen uit het Studievoorschot.



Tabel 1: Bestedingsrichtingen investeringsagenda hoger onderwijs 2015 (inclusief groen onderwijs)

Bedragen x € 1 miljoen α 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN

Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen (totaal hbo/wo)* 200 200 200 200 200 236 400 500 528 600 650 700 649 650 690 724

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 100 100 121 210 260 276 320 350 380 350 350 374 395

2 Talentprogramma's (≤10%) 20 20 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 40 40 47 80 100 106 120 130 140 130 130 138 145

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 20 20 24 40 50 53 60 65 70 65 65 69 72

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 20 20 24 40 50 53 60 65 70 65 65 69 72

6 Middelen vouchers studenten** 0 1 4 26 78 118 135 124 76 39

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 200 200 236 400 501 532 626 728 818 785 774 766 763

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN 4 21 87 82 82 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

7 Profilering

 - Middelen aftoppen bekostiging promoties naar 20% (WO)**** 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 4 21 16 11 11

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET INVESTERINGSAGENDA 
HOGER ONDERWIJS 2015  (excl. Beter Benutten)

4 21 87 282 282 307 471 572 603 697 799 889 856 845 837 834

α Door afrondingsverschillen tellen de bedragen niet altijd exact op
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* -   Met de VSNU en de VH is afgesproken 
dat het veld in de jaren 2015, 2016 en 
2017 jaarlijks een investering doet van 
€ 200 miljoen vooruitlopend op de 
opbrengsten van het 
Studievoorschot. Vanaf 2018 betreft 
deze reeks de 
beschikbare middelen vanuit het 
studievoorschot voor de instellingen 
inclusief groen onderwijs (exclusief 
Taskforce Beter Benutten). De 
beschikbare middelen voor 
instellingenlopen op tot € 757 miljoen 
in 2035 en zijn structureel € 620 
miljoen vanaf 2065

 -  90% van de middelen 
Studievoorschot gaat rechtstreeks 
via de Rijksbijdrage naar de 
instellingen om hen ruimte te geven 
voor een eigen en integrale aanpak 
(bestedingsricting 1 t/m 4). Op 
instellingniveau kan worden 
afgewekenvan de genoemde 
percentages in de bestedingsrichting 
1t/m 4. De overige 10% wordt 
gereserveerd voor specifieke 
stimulering van landelijke 
prioriteiten (bestedingsrichting 5).  

** Deze middelen lopen op tot € 135 
miljoen in 2027 en lopen daarna 
geleidelijk af naar nul in het jaar 2036.

*** De middelen die vrijkomen uit de 
aanpak van de Taskforce Beter 
Benutten lopen op tot € 200 miljoen in 
2025 (prijspeil 2014). Die middelen 
zullen terugvloeien naar onderwijsin-
stellingen om te worden geïnvesteerd 
in de kwaliteit van onderwijs. 

**** Dit betreft een indicatie van het 
bedrag voor het aftoppen van 
bekostiging van promoties naar 20% 
conform de aanbevelingen uit de 
Wetenschaps visie. Dit zijn bestaande 
middelen, die anders worden ingezet.

Tabel 1: Bestedingsrichtingen investeringsagenda hoger onderwijs 2015 (inclusief groen onderwijs)

Bedragen x € 1 miljoen α 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN

Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen (totaal hbo/wo)* 200 200 200 200 200 236 400 500 528 600 650 700 649 650 690 724

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 100 100 121 210 260 276 320 350 380 350 350 374 395

2 Talentprogramma's (≤10%) 20 20 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 40 40 47 80 100 106 120 130 140 130 130 138 145

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 20 20 24 40 50 53 60 65 70 65 65 69 72

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 20 20 24 40 50 53 60 65 70 65 65 69 72

6 Middelen vouchers studenten** 0 1 4 26 78 118 135 124 76 39

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 200 200 236 400 501 532 626 728 818 785 774 766 763

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN 4 21 87 82 82 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

7 Profilering

 - Middelen aftoppen bekostiging promoties naar 20% (WO)**** 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 4 21 16 11 11

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET INVESTERINGSAGENDA 
HOGER ONDERWIJS 2015  (excl. Beter Benutten)

4 21 87 282 282 307 471 572 603 697 799 889 856 845 837 834

α Door afrondingsverschillen tellen de bedragen niet altijd exact op



Tabel 2: Bestedingsrichtingen onderverdeeld naar hbo/wo (inclusief groen onderwijs)

Bedragen x € 1 miljoen α 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN HBO

 - Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen hbo (62%)* 124 124 124 124 124 146 248 310 327 372 403 434 402 403 428 449

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 62 62 75 130 161 171 198 217 236 217 217 232 245

2 Talentprogramma's (≤10%) 12 12 12 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 25 25 29 50 62 66 74 81 87 81 81 86 90

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 12 12 15 25 31 33 37 40 43 40 40 43 45

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 12 12 15 25 31 33 37 40 43 40 40 43 45

6 Middelen vouchers studenten** 0 1 4 23 65 90 100 89 51 26

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT HBO (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 123 123 146 249 311 332 394 468 524 503 492 480 476

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN HBO 4 19 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Profilering

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 4 19 15 10 10

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET HBO (excl. Beter Benutten) 4 19 15 133 133 146 249 311 332 394 468 524 503 492 480 476

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN WO

 - Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen wo (38%)* 76 76 76 76 76 90 152 190 201 228 247 266 247 247 262 275

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 38 38 46 80 99 105 122 133 145 133 133 141 151

2 Talentprogramma's (≤10%) 8 8 8 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 15 15 18 30 38 40 46 49 53 49 49 52 55

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 8 8 9 15 19 20 23 25 27 25 25 26 27

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 8 8 9 15 19 20 23 25 27 25 25 26 27

6 Middelen vouchers studenten** 0 0 0 3 13 27 35 35 26 12

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT WO (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 77 77 90 151 190 200 232 260 294 282 282 286 287

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN WO 0 2 73 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

7 Profilering

 - Middelen aftoppen bekostiging promoties naar 20% (WO)**** 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 0 2 2 1 1

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET WO (excl. Beter Benutten) 0 2 73 149 149 161 222 261 271 303 331 365 353 353 357 358

α Door afrondingsverschillen tellen de bedragen niet altijd exact op
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Tabel 2: Bestedingsrichtingen onderverdeeld naar hbo/wo (inclusief groen onderwijs)

Bedragen x € 1 miljoen α 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN HBO

 - Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen hbo (62%)* 124 124 124 124 124 146 248 310 327 372 403 434 402 403 428 449

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 62 62 75 130 161 171 198 217 236 217 217 232 245

2 Talentprogramma's (≤10%) 12 12 12 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 25 25 29 50 62 66 74 81 87 81 81 86 90

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 12 12 15 25 31 33 37 40 43 40 40 43 45

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 12 12 15 25 31 33 37 40 43 40 40 43 45

6 Middelen vouchers studenten** 0 1 4 23 65 90 100 89 51 26

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT HBO (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 123 123 146 249 311 332 394 468 524 503 492 480 476

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN HBO 4 19 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Profilering

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 4 19 15 10 10

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET HBO (excl. Beter Benutten) 4 19 15 133 133 146 249 311 332 394 468 524 503 492 480 476

STUDIEVOORSCHOT MIDDELEN WO

 - Studievoorschot middelen beschikbaar voor instellingen wo (38%)* 76 76 76 76 76 90 152 190 201 228 247 266 247 247 262 275

1 Kleinschalig en intensief onderwijs (≥50%) 38 38 46 80 99 105 122 133 145 133 133 141 151

2 Talentprogramma's (≤10%) 8 8 8 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3 Onderwijsgerelateerd onderzoek (20%) 15 15 18 30 38 40 46 49 53 49 49 52 55

4 Studiefaciliteiten en digitalisering (10%) 8 8 9 15 19 20 23 25 27 25 25 26 27

5 Specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10%) 8 8 9 15 19 20 23 25 27 25 25 26 27

6 Middelen vouchers studenten** 0 0 0 3 13 27 35 35 26 12

TOTAAL MIDDELEN STUDIEVOORSCHOT WO (excl. Beter Benutten***) 0 0 0 77 77 90 151 190 200 232 260 294 282 282 286 287

OVERIGE BESCHIKBARE MIDDELEN WO 0 2 73 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

7 Profilering

 - Middelen aftoppen bekostiging promoties naar 20% (WO)**** 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

8 Stimuleren Leven Lang Leren: 

 - Huidige middelen flexibilisering van het ho voor volwassenen 0 2 2 1 1

TOTAAL BESCHIKBAAR BUDGET WO (excl. Beter Benutten) 0 2 73 149 149 161 222 261 271 303 331 365 353 353 357 358

α Door afrondingsverschillen tellen de bedragen niet altijd exact op

* -  Met de VSNU en de VH is afgesproken 
dat het veld in de jaren 2015, 2016 en 
2017 jaarlijks een investering doet van 
€ 200 mln vooruitlopend op de 
opbrengsten van het studievoorschot 
. Vanaf 2018 betreft deze reeks de 
beschikbare middelen vanuit het 
studievoorschot voor de instellingen 
inclusief groen onderwijs (exclusief 
Beter Benutten). De beschikbare 
middelen voor instellingen lopen op 
tot € 757 miljoen in 2035 (€ 469 
miljoen hbo en € 288 miljoen wo) en 
zijn structureel € 620 miljoen vanaf 
2065 (€ 384 miljoen hbo en 
€ 236 miljoen wo). 

 -  90% van de middelen 
Studievoorschot gaat rechtstreeks via 
Rijksbijdrage naar de instellingen om 
hen ruimte te geven voor een eigen 
en integrale aanpak (bestedingsrich-
ting 1 t/m 4). Op instellingniveau kan 
worden afgeweken van de genoemde 
percentages in de bestedingsrichting 1 
t/m 4. De overige  10% wordt 
gereserveerd voor specifieke 
stimulering van landelijke prioriteiten 
(bestedingsrichting 5).  

** De middelen Studievoorschot vouchers 
studenten lopen op tot € 135 miljoen in 
2027 (waarvan € 100 miljoen hbo en 
€ 35 miljoen wo) en lopen daarna 
geleidelijk af naar nul in het jaar 2036.

 ***  De middelen die vrijkomen uit de 
aanpak van de Taskforce Beter 
Benutten lopen op tot € 200 miljoen in 
2025 (prijspeil 2014). Die middelen 
zullen terugvloeien naar onderwijsin-
stellingen om te worden geïnvesteerd 
in de kwaliteit van onderwijs. Eind 2015 
levert de taskforce een eindrapport met 
conclusies en aanbevelingen over het 
beter benutten van gebouwen van 
onderwijsinstellingen en het 
openbaarvervoersysteem. Pas daarna 
komt er duidelijkheid over de verdeling 
van de middelen tussen hbo/wo.

**** Dit betreft een indicatie van het 
bedrag voor het aftoppen van 
bekostiging van promoties naar 20% 
conform de aanbevelingen uit de 
Wetenschaps agenda. 
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