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Tekstsuggesties Het studievoorschot 

1. Suggesties over communicatie 

• In het A4tje over communicatie is voorgesteld om een passage over communicatie toe te 
voegen 

• ISO en LSVb hebben concrete tekstvoorstellen aangeleverd (uiteraard zonder de tekst van 
het akkoord te kennen). 

• Deze passages zouden op onderstaande wijze verwerkt kunnen worden in de paragraaf 
"teen informatie drempels naar het Hoger Onderwijs" (suggesties vetgedrukt) 

Zonder financiele drempels moet de studie een bewuste keuze zijn op basis van talent en 
motivatie. Invoering van het leenstelsel zal niet gepaard gaan met blijvende negatieve 
effecten, mits de wijzigingen transparant en helder worden gecommuniceerd. [Uit 
letterlijke tekst studentenbonden] Daarom is het belangrijk dat we scholieren en studenten 
meer gestructureerd informatie geven en actief hun keuzes laten ervaren en ontdekken. Er moet 
worden voortgezet op het verbeteren van het-v-a-k Loopbaan Orientatie en Beroepskeuze (LOB), 
de studiebijsluiter, online informatie en de matching trajecten. 

Om (aankomende) studenten tijdig en duidelijk te informeren over de veranderingen in 
de studiefinanciering die gaan plaats vinden, stellen we een samenhangend actieplan 
communicatie op, wat we uitwerken en uitvoeren in samenwerking met alle betrokken 
organisaties, zoals de studenten-en scholierenbonden, de onderwijsinstellingen en de 
koepelorganisaties. Ook monitoren we de kennisoverdracht op structurele basis, zodat 
we kunnen bijsturen waar nodig. [Uit communicatie-A4] 

De student dient bewust gemaakt te worden van zijn leengedrag en de consequenties 
zijn van zijn keuze. Het is van belang dat studenten in samenwerking met 
studieloopbaan begeleiders een goed studiekeuzetraject doorlopen. LOB vervult een 
essentiele rol in het verbeteren van de doorstroom naar hoger onderwijs. Het is goed 
als studenten meer kennis opdoen van hun financiele situatie en het uitrusten van 
studieloopbaan begeleiders met deze skills zou daarbij kunnen helpen. Er zal er een tool 
worden ontwikkeld, waarmee de student bij afsluiten, ophogen of verlagen van zijn 
lening direct de gevolgen zal kunnen inzien voor het totale leenbedrag, de gevolgen van 
de totale schuld bij afstuderen en de gevolgen wanneer het maandelijks aflossen start. 
Het Financieel Studieplan van Weet Wat Je Besteedt of huishoudboekjes zoals van AFAS 
Personal kunnen daarbij helpen. [Uit letterlijke tekst studentenbonden] 

2. Suggestie over invoering 

• In het huidige voorstel wordt niet aangegeven wanneer het nieuwe stelsel ingaat en voor wie 
het gaat gelden 

• Tekstsuggestie (vetgedrukt): 

We hebben elkaar gevonden. Door voor alle studenten een studievoorschot bij de overheid 
te regelen en de beurs te verhogen en alleen nog te geven aan de jongeren uit de laagste 
sociaal economische klassen, houden we rekening met een ieder zijn uitgangssituatie en 
geven we iedereen de mogelijkheid om te studeren. Dit voeren we in per studiejaar 
2015/2016 voor nieuwe studenten in de bachelor- en masterfase. We maken op 
deze manier veel geld vrij dat we kunnen besteden aan het hoger onderwijs inclusief het 
direct met het onderwijs verbonden onderzoek in hbo en wo, zodat deze middelen ten 
goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de studenten. 
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Aanvalsplan toegankelijkheid - versterking van de toegankelijkheid langs drie sporen 

1. Inleiding 

Toegankelijkheid is een van de kernwaarden in het hoger onderwijs. Iedereen die daarvoor de 
capaciteiten heeft, moet in staat gesteld worden een studie succesvol af te ronden, ongeacht zijn 
financiele situatie of sociale achtergrond. Jongeren behoren gelijke kansen te hebben op toegang 
tot het hoger onderwijs, en daarmee op individuele ontplooiing en zelfbewustzijn. De 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs verdient continue aandacht. Borging van de 
toegankelijkheid is dan ook een van de belangrijkste randvoorwaarden waaraan een voorstel tot 
invoering van een sociaal leenstelsel moet voldoen. 

Jongeren met een lagere sociaaleconomische status (ses) zijn vandaag de dag nog altijd 
ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door 
verschillen tussen de ses-groepen die al in het funderend onderwijs te zien zijn, en die doorwerken 
binnen de gehele onderwijscarriere van kinderen en jongeren. Ook de overgang tussen mbo-4 en 
hbo is kwetsbaar. Jongeren met een mbo-4 diploma voldoen formeel aan de vereisten voor een 
hbo-opleiding, maar blijken in de praktijk vaak niet goed voorbereid en toegerust om hun hbo-
opleiding daadwerkelijk af te ronden. Willen we de kloof tussen arm en rijk dichten en de 
toegankelijkheid en de kans op succes voor iedereen die dit aankan borgen, dan zijn inspanningen 
en investeringen hard nodig. 

In dit aanvalsplan laten we zien hoe we toegankelijkheid van ons onderwijsstelsel kunnen borgen 
en verder verbeteren. Het plan rust op twee pijlers: betere toerusting van onderwijsinstellingen en 
verhogen van de financiele situatie van studenten uit de lagere ses. Deze twee pijlers worden 
verstevigd langs drie sporen: 

- Eerste spoor: gelijktrekken van de kansen in het funderend onderwijs 
- Tweede spoor: versoepelen van de overgang van mbo naar hbo 
- Derde spoor: vergroting van de toegankelijkheid via de studiefinanciering 

2. Eerste spoor: bevordering van gelijke kansen in het funderend onderwijs 

Analyse: verschillen in opleidingsniveau tussen lage en hoge inkomens 
Was vroeger studeren voor de elite, inmiddels vinden jongeren met verschillende achtergonden de 
weg naar het hoger onderwijs. De studentenpopulatie wordt steeds diverser. Was bijvoorbeeld in 
1995 nog 6,4% van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtone 
afkomst, in 2012 was dat 14,3%. Het aandeel westerse allochtone eerstejaarsstudenten nam in die 
tijd toe van 7,7% naar 12,5%. Ter vergelijking: in de populatie 15 tot 20-jarigen, was in 2012 
16% van de jongeren van niet-westerse allochtone afkomst, en 6,8% van westerse allochtone 
afkomst. Het hoger onderwijs vormt voor wat betreft het aandeel niet-westerse allochtone 
eerstejaars dan ook een afspiegeling van de samenleving. Westerse allochtone jongeren zijn zelfs 
oververtegenwoordigd in het hoger onderwijs. 

Maar kijken we naar de vertegenwoordiging van jongeren uit verschillende inkomensgroepen in het 
hoger onderwijs, dan blijkt de verdeling nog steeds scheef. Waar uit de laagste inkomensgroep op 
22-jarige leeftijd zo'n 30% een inschrijving in het hoger onderwijs heeft gehad, is dat voor de 
hoogste inkomensgroep ruim 70%. 

De verschillen tussen lage en hoge inkomens, ontstaan grotendeels al voor het behalen van het 
toegangsdiploma tot het hoger onderwijs. Dit is terug te zien in de cito-scores en in de deelname 
aan de verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs: CBS-data laten een 
systematisch verschil zien tussen de cito-scores van verschillende inkomensgroepen. In figuur 1 is 
te zien dat de Cito-scores van kinderen met ouders in een hoge inkomensgroep hoger liggen dan 
de Cito-scores van kinderen met ouders in een lage inkomensgroep. 

1 



Cito-score per inkomensgroep 
542 

540 

538 	- 

536 

534 

532 

530 

528 

526 
2 00 51 06 	20061 07 	2 007/ 08 	2 008/ 09 	2009110 	2010/11* 

—Gestandaardiseerd inkomen, le 20%-groep—Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep 

--Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep —Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep 

	Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep 

Figuur 1: Cito-scores naar inkomensgroep. Bron: CBS-data 

Wat doen we hier aan? 
Willen we de kansen van jongeren met een ongunstige startpositie verbeteren, dan is het zaak 
daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Al voor de basisschool, met voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). De afgelopen tien jaar hebben we daar al hard aan gewerkt, waardoor aanbod en 
bereik van VVE flink verbeterd zijn: eerst door inzet op verspreiding van het gebruik van de vve-
programma's, daarna op het vergroten van het bereik. 
In 2011 nam 80 tot 85 % van de kinderen met risico op een taalachterstand deel aan voor- en 
vroegschoolse educatie. De komende jaren gaan we vooral aan de slag met het verhogen van de 
kwaliteit van VVE. Daarom investeert het kabinet hier momenteel extra in (met name in het 
verhogen van de kwaliteit en het taalniveau van pedagogisch medewerkers) en versterkt de 
Inspectie van het Onderwijs het toezicht op de kwaliteit van VVE. Sinds 2011 ontvangen de 
gemeenten jaarlijks €260 min (vanaf 2013 ontvangt de G37 nog eens € 95 min extra) voor vve, 
schakelklassen en zomerscholen via een specifieke uitkering. 
Ook in het primair onderwijs strijden we al gericht tegen de onderwijsachterstanden, vooral met 
behulp van enkele financiele regelingen: 

- Een deel van de scholen ontvangt via de gewichtenregeling (afhankelijk van het aantal 
leerlingen op de school met laagopgeleid ouders) en de impulsgebiedenregeling 
(afhankelijk van de wijk waarin de school is gevestigd) - samen goed voor 380 miljoen 
euro - middelen in hun lump sum om onderwijsachterstanden tegen te gaan. 

- Verder zijn er via de specifieke uitkering aan gemeenten (zie boven) nog apart middelen 
beschikbaar voor schakelklassen en zomerscholen. 

- In het herfstakkoord is bovendien op jaarbasis 25 miljoen euro extra voor onderwijstijd in 
po en vo (waaronder schakelklassen en zomerscholen) uitgetrokken. Schakelklassen en 
zomerscholen bieden leerlingen die extra ondersteuning en tijd die ze nodig hebben om net 
dat niveau hoger in te kunnen stromen dan zij anders hadden gedaan, en er geen talent 
verloren gaat. 

In het voortgezet onderwijs komen scholen in aanmerking voor aanvullende bekostiging van het 
Leerplusarrangement, als zij een groot percentage leerlingen uit achterstandswijken onder hun 
leerlingen hebben Hier gaat ongeveer (samen met de regeling nieuwkomers en de regeling eerste 
opvang vreemdelingen) 82 miljoen euro in om. 
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Vroege selectie: voor- en nadelen 
Het is in dit verband belangrijk om nog even stil te staan bij het fenomeen van vroege en late 
selectie. In Nederland stromen kinderen op relatieve jonge leeftijd naar verschillende 
onderwijsniveaus uit (vroege selectie). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vroege selectie 
relatief ongunstig uitwerkt voor leerlingen met een vmbo-tl-advies. Late selectie vergroot voor 
deze leerlingen de kans op deelname aan (en afronding van) een opleiding in het hoger onderwijs 
(Van Elk et al., 2009). Er is daarom in het verleden wel gepleit voor een stelselwijziging in 
Nederland, gericht op het verlaten van het selectiemoment. Wetenschappelijke literatuur (Van der 
Steeg, 2011) laat echter ook zien dat late selectie een keerzijde heeft: late selectie verkleint de 
kansen van leerlingen met een vwo-advies op succesvolle deelname aan een universitaire 
opleiding. De Onderwijsraad concludeerde in hun advies 'Vroeg of laat' (2010) dan ook dat niet 
genoeg steun is in de wetenschappelijke literatuur om in te zetten op een stelselwijziging met een 
laat selectiemoment, en ook het CPB ziet een dergelijke beleidsmaatregel niet meer als kansrijk. 
De Onderwijsraad adviseerde wel om, in plaats van een dergelijke stelselwijziging, de negatieve 
effecten van vroege selectie actief tegen te gaan (onder andere met schakel-, voet- en kopklassen, 
meer gemengde brugklassen, zomerscholen, meer stapelmogelijkheden, etc.). 

Een tweede spoor waarlangs de negatieve effecten van vroege selectie kunnen worden bestreden 
(behalve door inzet op vve, middelen uit de gewichtenregeling, impuisgebiedenregeling en het 
leerplusarrangement, een forse inzet op onderwijstijdverlenging (zoals schakelkiassen) en 
gemengde brugklassen), ligt in de ruime mogelijkheden om later alsnog op te stromen en 
opleidingen te 'stapelen'. Bijvoorbeeld de route van vmbo via havo naar hbo, wint de laatste jaren 
weer aan populariteit. Flexibiliteit van het onderwijsstelsel vergroot de toegankelijkheid. Zo krijgen 
kinderen met onderwijsachterstanden een kans om op een hoger niveau uit te stromen. De cijfers 
laten zien dat de gemiddelde deelnemer in het ho inmiddels afstudeert met een vertraging van 
ruim 2 jaar. Die vertraging is opgelopen ten opzichte van de sneist mogelijke route van het primair 
onderwijs naar een hbo- en wo-diploma (bron: trends in beeld 2013, OCW). 

4 Beslispunt: vinden we de bovenstaande maatregelen voldoende om de gelijke kansen in 
het funderend onderwijs te bevorderen? 

3. Tweede spoor: bevordering van de overgang van mbo naar hbo 

Instroom 
In Nederland heeft iedereen met de juiste vooropleiding (havo, vwo, mbo-4) toegang tot het hoger 
onderwijs. Een nadere analyse van de toegankelijkheid van ons systeem leert dat het voor 
sommige groepen studenten nog altijd moeilijker lijkt het hoger onderwijs te bereiken en/of 
succesvol te doorlopen. 
Vanuit het vwo stroomt 88% direct door naar het hoger onderwijs. Onder havisten is dit 81%. Van 
de leerlingen die niet direct na de havo of het vwo doorstromen naar het hoger onderwijs, stroomt 
een deel later alsnog door naar het hoger onderwijs. Vanuit mbo-4 stroomt gemiddeld de helft van 
de leerlingen direct door naar het hbo en ongeveer 20 procent stroomt op een later tijdstip door. 
Tweederde van de mbo-ers (niveau 4) stroomt uiteindelijk door naar het hbo (bron: CBS-data). Dit 
betekent dat het mbo-4 diploma voor een grote groep mbo-ers geen eindstation is, maar een 
opstap naar het hoger onderwijs. Opvallend is dat niet-westerse allochtone studenten, bij het 
behalen van een havo/vwo of mbo diploma, vaker doorstromen naar de hoogste haalbare 
vervolgopleiding. Niet-westerse allochtone studenten hebben wel vaker de stapelroute doorlopen, 
dus een langere weg afgelegd, voordat ze het hoger onderwijs bereiken. 
Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders, stromen hogere inkomensgroepen met een 
havo- of vwo-diploma relatief vaker door naar het hoger onderwijs (met name naar het wo) dan de 
lagere inkomensgroepen (bron: CBS-data). Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door de mate 
waarin studenten, gegeven hun sociaal-economische achtergrond, gestimuleerd worden om het 
hoger onderwijs in te stromen. Of een student een 'eerste generatiestudent' is - de eerste in de 
familie of omgeving die gaat studeren - kan hierbij een rol spelen. De Onderwijsraad wijst er in 
haar briefadvies (maart 2014) ook op dat overgangsmomenten de verschillen kunnen vergroten 
tussen leerlingen en studenten met verschillende sociaaleconomische achtergronden. 
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Studiesucces 
Eenmaal in het hoger onderwijs aangekomen zijn er nog veel studenten die in het eerste jaar een 
studieswitch maken, of na een jaar uitvallen. Van de studenten die in 2011 het hbo instroomden, 
switchte 23% in het eerste jaar van studie. 16% Van de studenten viel in het eerste jaar uit en 
stond het jaar erna niet meer ingeschreven in het hoger onderwijs. In het hbo is het aandeel 
uitvallers en switchers over de tijd toegenomen. Van de studenten in het wo switchte 25% in het 
eerste jaar van studie en was de uitval 6%. In het wo is het aandeel uitvallers en switchers vrij 
stabiel over de tijd. 
Opvallend is dat de uitval van mbo-ers in het hbo zo'n 5 tot 6 procentpunten boven het gemiddelde 
van 21% na 4 jaar ligt, terwijl de uitval van havisten er met een vergelijkbaar verschil onder ligt. 
De uitval van mbo-ers is dus ca. 10 procentpunten hoger dan onder havisten. De uitval van mbo-
ers vindt vooral plaats in de sectoren Economie en Groen. De grootste uitval doet zich dus voor bij 
mbo-ers die naar het hbo doorstromen. Daarom is een gerichte aanpak voor deze doelgroep nodig. 

Niet-westerse allochtone studenten presteren in het hoger onderwijs minder goed dan hun 
autochtone medestudenten. Zij halen minder vaak een diploma en doen langer over hun studie. 
Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders zijn verschillen zichtbaar in het studierendement 
tussen lagere en hogere inkomensgroepen. 
Havisten en vwo'ers uit de hogere inkomensgroepen die doorstromen naar hbo en wo, halen vaker 
binnen de nominate studieduur hun diploma, dan havisten en vwo-ers uit lagere inkomensgroepen. 
Het verschil tussen de laagste en hoogste inkomensgroep is ongeveer 10 procentpunt. 
Onder mbo-ers valt op dat studenten die doorstromen naar verwante studies meer studiesucces 
hebben dan mbo-ers die doorstromen naar niet-verwante studies. 

Conclusie 
Het bovenstaande geeft aan dat de doorstroom vanuit alle vooropleidingen naar het hoger 
onderwijs vrij hoog is. Er zijn verschillende routes om het hoger onderwijs direct of indirect te 
bereiken. Dit betekent niet dat het voor alle groepen even makkelijk is om het hoger onderwijs met 
succes te doorlopen en af te ronden. De diverse studentenpopulatie in het ho is niet altijd even 
goed voorbereid en/of toegerust om succesvol het hoger onderwijs te doorlopen en af te ronden. 
De grootste uitval doet zich voor bij mbo-ers die naar het hbo doorstromen. Daarom is een 
gerichte aanpak voor deze doelgroep nodig. Daarbij zie je ook dat jongeren uit hogere sociaal-
economische milieus beter zijn vertegenwoordigd in het hoger onderwijs en succesvoller dan 
jongeren uit lagere sociaal-economische milieus. Een kwetsbare groep is de groep die vanuit het 
mbo doorstroomt. 

4 Beslispunt: delen we de conclusie dat de focus van de maatregelen op versterking van de 
overgang van het mbo naar het hbo moet liggen? 

De aanpak: via de instellingen 
Het studiesucces van studenten mag niet afhankelijk zijn van vooropleiding of sociaal-economische 
achtergrond. Hoger onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijkheid voor het 
studiesucces van hun studentenpopulatie. Om de kloof te dichten zullen ze intensief moeten 
samenwerken met vo-scholen en ROC's in hun regio. Een goede doorstroom is afhankelijk van 
goede begeleiding (onderzoek bevestigt dat binding van belang is en dat kan versterkt worden met 
goede begeleiding). Instellingen moeten in de gelegenheid worden gesteld om tegemoet te komen 
aan verschillende behoeften van verschillende doelgroepen. 

Omdat elke hoger onderwijsinstelling een eigen profiel, context en studentenpopulatie heeft, is een 
blauwdruk op hoe de doorstroom verbeterd kan worden niet wenselijk. 
De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven opgezet om de doorstroom te verbeteren. Het is 
aan de instellingen om een bewuste keuze te maken welke instrumenten ze gebruiken om hun doel 
te bereiken, maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan .de volgende strategieen, die worden 
ondersteund door het recent verschenen briefadvies van de Onderwijsraad: 

1. Verbeteren van LOB en studiekeuze: Om de studiekeuze van aankomeride studenten 
verder te verbeteren zou geInvesteerd kunnen worden in intensivering van 
studiekeuzeactiviteiten door universiteiten en hogescholen en in duurzame regionale 
samenwerkingsverbanden tussen vo, mbo en ho (regionale LOB-teams). Voor een goede 
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inbedding van LOB is het van belang dat docenten/begeleiders daar de tijd en ruimte voor 
krijgen 
2. Verbeteren toerusting: Om jongeren beter voor te bereiden en toe te rusten op het 
hoger onderwijs zou geInvesteerd kunnen worden in initiatieven om leerlingen uit het mbo 
kennis te laten maken met het hoger onderwijs (naar analogie van schakelkiassen en 
zomercursussen ter bevordering van aansluiting po, vo, mbo). Ook pre-university colleges 
zijn goede voorbeelden van 'proefstuderen' om jongeren te laten ervaren wat studeren 
inhoudt. Daarnaast verbetert een investering in de begeleiding van nieuwe studenten naar 
verwachting de aansluiting. Gedacht kan worden aan extra individuele contacttijd tussen 
studenten en vakdocenten /studiebegeleiders en aan docenten uit het mbo die vanuit een 
deeltijdaanstelling in het ho werken aan een goede landing en start in het hoger onderwijs. 

Internationaal gezien bestaan er verschillende initiatieven gericht op 'closing the gap' om het hoger 
onderwijs toegankelijker te maken voor ondervertegenwoordigde- of achtergestelde groepen, 
waarbij de instelling verantwoordelijk wordt gesteld voor haar eigen doelstellingen en 
verantwoording aflegt. Inspirerende voorbeelden zijn 'access agreements' in het Verenigd 
Koninkrijk en het 'TRIO-program' in de Verenigde Staten. 

Closing the gap in het Verenigd Koninkrijk -Access Agreements- 
Met de verhoging van de collegegelden moeten alle publiek bekostigde instellingen zogenaamde ' 
access agreements' met de overheid afsluiten. Instellingen moeten als zij hun collegegeld willen 
verhogen aantonen hoe zij zorgen voor de toegankelijkheid van ondervertegenwoordigde groepen 
en jongeren uit gezinnen met lagere inkomens. In het access agreement worden afspraken 
gemaakt over het maximale collegegeld en de voorzieningen voor doelgroepstudenten. Het gaat 
om afspraken over beurzen en 'outreach' activiteiten. 
Een access agreement bestaat uit: 

- Het voorgestelde maximale collegegeld 
- Maatregelen om toegankelijkheid en studiesucces te verbeteren 
- Kostenplaatje van maatregelen 
- Doelen en mijlpalen 
- Communicatie richting studenten over financiele steun 

Het access agreement wordt goedgekeurd en gemonitord door het OFFA (Office for Fair Access). 
De afspraken gelden voor 5 jaar, maar worden jaarlijks getoetst op vooruitgang. Ook heeft het 
OFFA de verantwoordelijkheid om de goede voorbeelden te verzamelen en verspreiden. Het OFFA 
rapporteert naar de minister van onderwijs, maar ook naar de minister van EZ en innovatie. Het 
OFFA heeft twee manieren om te sanctioneren: 1. Een boete of opschorten van bekostiging 2. Niet-
vernieuwen van het contract, waardoor de instelling voor een periode geen hoger collegegeld mag 
vragen. 
Ondanks de hoge collegegelden in het VK is er een grote toestroom geweest van 'disadvantaged 
groups'. Dat is dus het tegendeel van waar critici bang voor waren. Nadere informatie over de 
effecten worden opgevraagd bij het Britse ministerie. 

Closing the Gap in de Verenigde Staten -TRIO Program-.  
De VS kept verschillende federate programma's gericht op 'closing the gap. TRIO is hier een 
voorbeeld van. Dit programma richt zich op studenten die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger 
onderwijs, namelijk 'eerste generatiestudenten, jongeren uit arme gezinnen en etnische 
minderheden. TRIO heeft verschillende programma's zoals 'talent search' (gericht op outreach vo-
ho), 'upward bound' (summercourses, academische voorbereiding) ' retention and successful 
completion' (studiesucces in het ho). In de programma's is veel aandacht voor sociale en 
academische binding. 
Afhankelijk van de doelstelling kunnen instellingen aanvragen doen voor financiering. Instellingen 
knjgen jaarlijks geld op basis van plannen en behaalde resultaten. Het geld wordt doelgericht 
ingezet en doelgericht geevalueerd. De overheid bekostigt de TRIO programma's aan de 
instellingen ongeveer voor 800 miljoen op jaarbasis en ze financiert COE (Council for Opportunity 
in Education) die vervolgens een membership programma aanbiedt aan de deelnemende 
instellingen bijvoorbeeld kennisdeling d.m.v. trainingen, conferenties, policy seminars, grant 
writing etc. COE krijgt structurele middelen om de diensten aan te bieden. Accountability is 
belangnjk en instellingen knjgen het geld voor de volgende periode a//een als ze goed presteren. 
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Studenten kunnen zich inschrijven bij deze programma's aan hun instellingen. Vaak krijgen 
studenten ook advies over het aanvragen van scholarships. Pell Grants zijn bijvoorbeeld beurzen 
voor de armste studenten in de VS die o.b.v. criteria worden toegelaten. 

Ervaringen met deze systemen zouden we kunnen gebruiken in de vormgeving van de systematiek 
waar we naar op zoek zijn. 

Uitgangspunten bij de vormgeving van het systeem 
De systemen in beide landen verschillen maar hebben ook belangrijke overeenkomsten en 
gedeelde uitgangspunten. Zo zijn beide systemen gebaseerd op de gezamenlijke doelstelling 
'closing the gap'. Ze bieden ruimte aan instellingen voor een eigen inhoudelijke invulling, 
afgestemd op hun eigen context en doelgroep. Ook is een goede verantwoording door de 
instellingen een belangrijk onderdeel van beide systemen. 

Deze uitgangspunten zijn ook van belang voor de systematiek waar wij naar op zoek 
Naast het hierboven genoemde uitgangspunt dat de inspanningen vooral gericht moeten zijn op 
studenten die van mbo naar hbo doorstromen, zijn belangrijk aanvullende uitgangspunten voor de 
vormgeving van onze systematiek: 

- Inspraak /instemming van studenten 
- Stimuleren van een kwaliteitscultuur bij instellingen 
- Beperken administratieve lasten. 

4 Beslispunt: Zijn we het eens met deze uitgangspunten? 

4 Beslispunt: Wat moet de consequentie zijn van het uitgangspunt dat de focus moet liggen 
op de overgang mbo-hbo? 

Om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen, zou een deel van de opbrengsten van het sociaal 
leenstelsel kunnen worden ondergebracht in een zogenoemd landelijk 'fonds' met als doel 'closing 
the gap' . Instellingen worden met behulp van deze middelen in de gelegenheid gesteld de 
toegankelijkheid van en de kans op succes in het hoger onderwijs voor iedereen die hiervoor op 
grond van talent en ambitie in aanmerking komt, te borgen en te verbeteren op een manier die bij 
de betreffende instelling en de studentenpopulatie past. De vormgeving van een dergelijk 'fonds' 
kent vele uitwerkingsvragen. De vormgeving is daarom nog onderwerp van discussie. Er zijn 
meerdere manieren om aan onze uitgangspunten tegemoet te komen. Hieronder een eerste 
voorstel voor een mogelijke vormgeving op basis van onze uitgangspunten. 

Vormgeving 
- Om aanspraak te maken op middelen ten behoeve van het doel 'closing the gap', worden 

instellingen (al dan niet verplicht) uitgenodigd om een plan in te dienen t.a.v. het 
verbeteren en borgen van de toegankelijkheid. 

- In dit plan stellen zij op basis van hun profiel en context zelf hun targets en mijlpalen op en 
maken zij inzichtelijk hoe zij deze gaan bereiken en hoe dit bijdraagt aan het bevorderen 
van een kwaliteitscultuur in de gehele instelling. 

- Deze plannen dienen afgestemd te zijn met alle geledingen binnen een instelling 
(instemmingsrecht studenten). 

- Targets en mijlpalen worden zoveel mogelijk ondersteund met kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens met het oog op het monitoren van de voortgang. 

- De plannen worden beoordeeld op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Deze 
criteria zijn zoveel mogelijk gericht op het proces van de totstandkoming van de plannen 
(bijvoorbeeld de instemmingsprocedure bij de instellingen) en de onderbouwing van de 
plannen (bijvoorbeeld gebaseerd op een analyse van de eigen situatie/doelgroep etc.). 

- De vraag is of ook een inhoudelijke beoordeling van de plannen wenselijk is. Dit vereist een 
onafhankelijke beoordeling. Een inhoudelijke beoordeling zou in dat geval gericht kunnen 
zijn op de vraag of een plan voldoende bijdraagt aan de gezamenlijke landelijke 
doelstelling. Voorstel is om de plannen niet onderling te vergelijken om zo tot een 
rangschikking van de beste plannen te komen. 
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- De omvang van het bedrag dat instellingen ontvangen is in dit voorstel ook niet gekoppeld 
aan de waardering van een plan. Het voorstel is het bedrag waar instellingen aanspraak op 
kunnen maken, van tevoren inzichtelijk te maken (vergelijkbaar met de voorwaardelijke 
financiering binnen de huidige prestatieafspraken). 

- Als instellingen aan de criteria voldoen, ontvangen zij dit bedrag om de door hen 
voorgestelde maatregelen te treffen om de toegankelijkheid te verbeteren. 

- Het bedrag dat instellingen ontvangen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. 
Zo kan dit bedrag afhankelijk worden gesteld van de totale omvang van een instelling 
(zodat een grote instelling aanspraak kan maken op een groter bedrag (in absolute zin) 
dan een kleine instelling). Een andere mogelijkheid is dit bedrag te relateren aan de 
omvang van de groep studenten op wie de maatregelen zich richten, bijvoorbeeld het 
percentage mbo-ers aan een instelling ten opzichte van de totale groep mbo-ers die op 
enig jaar in het hoger onderwijs stromen. Nadeel van een dergelijke verdeelsystematiek is 
dat de groep studenten op wie de maatregelen zich richten niet voor alle instellingen 
dezelfde zal zijn en moeilijk in beeld te brengen is. 

- De financiele middelen worden in principe voor een vooraf vastgestelde periode 
(bijvoorbeeld 5 jaar) toegekend, maar de voortgang zal jaarlijks worden gemonitord. 

- Zo nodig kunnen instellingen hun beleid en plannen bijsturen. Het niet behalen van de 
eigen gestelde targets en mijlpalen leidt niet direct tot financiele sancties. Wel kan 
overwogen worden of het niet behalen van de eigen targets consequenties moet hebben 
voor de rechten van de betreffende instelling in een volgende ronde (van in principe 
opnieuw 5 jaar). 

- Studenten van de instelling krijgen bij het indienen van het voorstel instemmingsrecht. Bij 
de jaarlijkse monitoring kunnen ze hun adviesrecht gebruiken voor het bijsturen van het 
beleid en de plannen. 

4 Beslispunt: zijn we het eens met deze (voorlopige) vormgeving? 

Dit voorstel gaat er vanuit dat het niet wenselijk is de opbrengsten van het sociaal leenstelsel 
onder te brengen in het huidige experiment met prestatieafspraken en prestatiebekostiging (los 
van het felt dat dit in tijd niet haalbaar is). Dit neemt niet weg dat de lessen die we trekken uit dit 
experiment (op basis van een degelijke evaluatie) ook betrokken kunnen worden bij de vormgeving 
van de voorgestelde systematiek. 

4. Derde spoor: versterking toegankelijkheid via portemonnee van student 

Analyse 
Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de meeste studenten uit lagere inkomensgroepen ook zonder 
basisbeurs zouden gaan studeren, wijst internationaal vergelijkend onderzoek tevens op het belang 
van sociale elementen in een stelsel van studiefinanciering. Het gaat daarbij om beurzen en sociale 
terugbetaalvoorwaarden. Er bestaat namelijk meer risicoaversie onder groepen met een lage 
sociaaleconomische status (ses) dan onder de hogere ses. Deze risicoaversie kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat men minder bereid is te investeren in een opleiding en minder geneigd tot het 
benutten van leenvoorzieningen. 

Dat studenten uit de lage ses-groepen minder graag lenen blijkt uit het feit dat zij ook nu al minder 
hoge bedragen lenen, een lagere schuld hebben, meer zelf betalen en zuiniger omgaan met geld 
dan studenten met hogere ses. 

Een verklaring waarom deze studenten relatief vaker lenen is, dat zij een groter gedeelte van hun 
huisvestingskosten, collegegeld, verzekeringen en leermiddelen zelf betalen dan studenten met een 
hogere ses. Een verklaring waarom deze studenten relatief minder hoge bedragen lenen is, dat 
studenten met een lage ses meer bijwerken en een lets zuiniger uitgavenpatroon hebben waar het 
gaat om kleding/levensmiddelen/voeding en uitgaan/sport/ontspanning. Van studenten: 
- met aanvullende beurs heeft 72 % een schuld van gemiddeld € 13.100; 
- zonder aanvullende beurs heeft 59 % een schuld van gemiddeld € 15.600. 
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2012 HBO WO 
Aantallen basisbeurs 135.009 271.003 
Aantallen aanvullende beurs (a.b.) 26.133 81.821 
% A.b. t.o.v. basisbeurs 
	

19% 30% 

€ 359 

huidig 

inkomen 

Om risicoaversie onder studenten uit de lage ses-groepen tegen te gaan en ze om in de 
gelegenheid te stellen om te studeren en in het bestaan te voorzien, is de aanvullende beurs een 
onmisbaar instrument. De aanvullende beurs blijft dus bestaan en zal niet versoberd worden. 
Geplande vereenvoudigingen in de aanvullende beurs die nadelig zijn voor de student, gaan niet 
door. Daardoor blijft de aanvullende beurs voor studenten met weigerachtige en onvindbare ouders 
in stand. Ook blijft de hogere aanvullende beurs in stand voor studenten met minderjarige 
broertjes of zusjes en voor studenten met ouders die een studieschuld hebben. 

Daarnaast is het van belang dat er iets extra's gebeurt. Voor de groep die wil doorstuderen, 
moeten de drempels zo laag mogelijk zijn. Die drempel wordt verlaagd door een verhoging van de 
aanvullende beurs. Een hogere aanvullende beurs is gunstig voor ho-studenten met een lage ses. 
Er is een grotere relatieve vertegenwoordiging van lagere inkomensgroepen in het middelbaar 
onderwijs ten opzichte van het hoger onderwijs. Dat blijkt uit het felt dat er in de lagere 
onderwijssoorten relatief meer gebruik wordt gemaakt van de aanvullende beurs dan in de hogere. 
Ophoging van de aanvullende beurs voor ho-studenten is daarom in het bijzonder gunstig voor 
studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het ho. Daarmee is verhoging van de aanvullende 
beurs een gerichte manier om mbo-studenten die twijfelen over doorstroom naar het hbo over de 
streep te trekken. 

Doelgroep- en budgettaire effecten 

hoogte a.b./v.o.b 

k€35 k€46 k€50 

1) Bedragen: 
- Zowel uit- als thuiswonende studenten krijgen een maximale aanvullende beurs van € 358,60 

per maand. 
- Dit betekent ten opzichte van de huidige situatie dat een uitwonende student € 100,25 extra 

aanvullende beurs per maand krijgt (dit is gelijk aan de huidige basisbeurs voor een 
thuiswonende student) en een thuiswonende student € 121,14 bovenop het bedrag van de 
huidige aanvullende beurs. 

- Het totale beschikbare normbedrag blijft net als nu € 986,14. Doordat er in het normbedrag 
geen onderscheid meer is tussen uit- en thuiswonende studenten, is er in het hoger onderwijs 
geen risico meer op misbruik met de uitwonendenbeurs en hoeven er geen controles meer te 
worden uitgevoerd. Deze vereenvoudiging levert een besparing op de apparaatskosten bij DUO 
op van 5 fte. 
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Tabel 1. Nieuwe normbedragen (peilmoment jan 2014) 

Aanvuiieride beurs 	 € 358,60 
Leenrnocieliikheid 	 € 474,62 
Coliegegeldkrecliet 	 € 152,92 
Totaal 	 C 986,14 

4 Beslispunt: zijn we het eens met deze verhoging van de aanvullende beurs, het 
(daardoor) ook het gelijktrekken van het normbedrag voor uit- en thuiswonende studenten 
en (daardoor) het realiseren van een aanvullende vereenvoudiging? 

2) Inkomenseffecten: 
Het grensinkomen tot welk men nog aanvullende beurs ontvangt, blijft ongewijzigd. Dat 
betekent dat men tot aan hetzelfde ouderlijk huishoudinkomen maximale aanvullende beurs 
krijgt als nu: ongeveer €35.000. 
Een grotere groep dan nu zal nog gedeeltelijke aanvullende beurs ontvangen. Daardoor zullen 
ook studenten uit de middeninkomens tussen de € 46.0001  en € 50.000 gaan profiteren. 

Beslispunt: zijn we het eens met deze inkomenseffecten? 

Ongeclausuleerde verhoging van de aanvullende beurs betekent ook dat ouders die meer 
verdienen dan € 46.000 verondersteld worden om een hogere ouderlijke bijdrage te voldoen 
aan hun studerende kind. Dat komt omdat de wettelijk veronderstelde ouderlijke bijdrage en de 
aanvullende beurs aan elkaar zijn gekoppeld: als de maximale aanvullende beurs stijgt met 
bijvoorbeeld €100 per maand, dan gaat de maximale veronderstelde ouderlijke bijdrage ook 
met netto €100 per maand omhoog. Dat is hieronder grafisch weergegeven. 

A.mvullende beu►sere►hoogd  
met E. 100,: 
Verondeisteltle ouderlijke 
bijdrage 

Huidig maximum 1 

	

300 	L. 	  

	

SO 	  

De veronderstelde ouderlijke bijdrage komt tot uitdrukking in een jaarlijkse brief waarin staat 
wat elk van de ouders gelet op het inkomen kan bijdragen en dus wordt geacht bij te dragen. 
De veronderstelde ouderlijke bijdrage is geen verplichting. Studenten maken aan de keukentafel 
afspraken met hun ouders over de feitelijke ouderlijke bijdrage. De wettelijke veronderstelling is 
dus in de kern een fictie. Dat laat ook de praktijk zien, zie onderstaand de gemiddelde 
daadwerkelijke ouderlijke bijdrage. 

I In de huidige situatie het maximale inkomen tot welk men in een gezin met een studerend kind en 
zonder minderjarige kinderen nog aanvullende beurs 
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Gemiddelde maandelijkse ouderlijke bijdrage naar 
sociaaleconomische status in 2013 (bron: studentenmonitor.n1) 
Laag 	 49 	1 
Midden 	 86 	i 
Hoog 	 170 	4 
Gemiddeld 	 , 116 	4 

Studenten kunnen - los van de daadwerkelijke ouderlijke bijdrage - het deel van de 
aanvullende beurs waar zij geen recht op hebben ook lenen (de aanvullende lening). Die 
leenmogelijkheid bestaat al en blijft bestaan. 
Het is dus niet zo dat de overheid meer gaat eisen van ouders. voor een student zonder 
aanvullende beurs hoeft het ook geen feitelijke verandering re betekenen ten opzichte van de 
huidige situatie. 

Beslispunt: eens met het in stand houden van de (hogere) veronderstelde ouderlijke 
bijdrage in geval van verhoging van de aanvullende beurs? 

3) Budgettair 
- Alle ingrepen in de aanvullende beurs hebben meteen effect op de student. De student zal direct 

een hogere beurs ontvangen van de overheid. 
- De effecten op de begroting doen zich echter pas op langere termijn voor. De kosten van 

verhoging van de aanvullende beurs lopen namelijk langzaam op in verband met het 
prestatiebeurseffect: de aanvullende beurs is niet meteen bij de verstrekking een gift, maar pas 
na het behalen van het diploma. 

Tabel budgettaire reeks (incl. afschaffen uit-thuis) 

Effecten 

Ophogen aanvullende 
beurs (in €) 

Recht op aanvullende 
beurs tot 
verzamelinkomen (in €) 

Budgettair effect verhoging (in € min) 

Per maand  Per jaar  2015  2016  2017  2018  2019  Struc 

Ophoging naar € 358,60 ( = 
ophoging thuiswonend met € 
121,14 en uitwonend met € 
100,25) 

51.000 17 18 18 18 40 153 
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hoogte a.b. /v.o.b 

D - - 

C 

355 

Uitvoering hogere aanvullende beurs 

• De voorgestelde ophoging van de aanvullende beurs in het akkoord is voor DUO uitvoerbaar 
per 1/9/2016. Voor het jaar 2015/2016 is er een transitieoplossing: studenten ontvangen in 
studiejaar 2016/2017 met terugwerkende kracht de verhoogde aanvullende beurs. In de 
bijiage wordt uitgelegd waarom in de uitvoering een transitiejaar nodig is. 

• In de tekst van het akkoord hoeven we niet op dit transitieregime in te gaan. 
• We kunnen afspreken dat het voorgestelde transitieregime wordt opgenomen in het 

wetsvoorstel. Dan hebben de vier partijen nog tijd om de komende zomer te komen tot een 
reeel alternatief. 

Transitievoorstel aanvullende beurs 
• Studenten krijgen per 1/9/2015 recht op de hogere aanvullende beurs, conform het voorstel. 
• Studenten ontvangen per 1/9/2016 de hogere aanvullende beurs. 
• Het nog niet uitgekeerde recht over het studiejaar 2015/2016 ontvangen studenten met 

terugwerkende kracht in het studiejaar 2016/2017. Dat kan bijvoorbeeld door bij aanvang van 
dat studiejaar eenmalig het recht over het hele voorgaande studiejaar uit te keren. 

Mogelijke alternatieven 
• Naast uitwerking met terugwerkende kracht, zijn er momenteel twee alternatieven. 
• Er zijn alternatieven die voor DUO meteen uitvoerbaar zijn per 1/9/2015. Deze alternatieven 

zijn duurder dan het voorgestelde overgangsregime. 

1. Eenmalige ophoging C 100 voor alle huidige rechthebbenden ('afkap') 
• In dit scenario krijgen alle huidige rechthebbenden er in het transitiejaar € 100 per maand bij. 
• Na € 46.000 is er een strakke 'afkap'. 
• De kosten hiervan zijn zonder het opheffen van het verschil tussen uit- en thuiswonenden 

incidenteel € 6,6 miljoen (zonder het opheffen van het verschil tussen uit- en thuiswonenden). 

inkomen 

k E35 kE46 

2. Eenmalige ophoging C 100 voor alle huidige rechthebbenden 
• In dit scenario krijgen alle huidige rechthebbenden er in het transitiejaar € 100 per maand bij. 
• Daarnaast krijgen ook studenten van ouders met een inkomen boven de € 46.000 gedurende 

het transitiejaar recht op aanvullende beurs. 
• De kosten hiervan zijn zonder het opheffen van het verschil tussen uit- en thuiswonenden 

incidenteel € 11 nniljoen (zonder het opheffen van het verschil tussen uit- en thuiswonenden). 

hoogte Lb. /v.o.b 

Inkomen 

k(35 k(46 E 



Bijlage: vormgeving verhoging aanvullende beurs en reden transitiejaar 

• Het akkoord bevat een ophoging van de aanvullende beurs met lets meer dan € 100,- per 
maand voor studenten die onder het leenstelsel vallen. 
Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer het ouderlijk inkomen lager is dan € 30.000 
(de inkomensgrens/bovengrens). 

hoogte a.b. 

na verhoging 

huidig 

inkomen 
kC30 k€35 kE46 

• DUO geeft aan dat deze ophoging uitvoerbaar is per 1/9/2016. Uitvoering per 1/9/2015 
(geplande inwerkingtreding leenstelsel) is te complex. 

• De complexiteit zit voor DUO in het verleggen van de inkomensgrens van €35.000 naar 
€30.000. 

• Dit betekent in de praktijk namelijk dat: 
o de draagkracht van de ouders is in het nieuwe stelsel anders dan hun draagkracht 

in het oude stelse1.1  
o het daardoor lastig is vast te stellen hoe de ouderlijke bijdrage over studerende 

kinderen verdeeld zou moeten worden, indien er binnen een gezin meerdere 
kinderen zijn -die onder het oude en het nieuwe stelsel vallen. 

o dat het daardoor lastig is vast te stellen wat de (aan de ouderlijke bijdrage 
gekoppelde) aanvullende beurs is. 

1  Bij de berekening van de aanvullende beurs geldt de inkomensgrens als een vrije voet, die wordt afgetrokken 
van het ouderlijk inkomen. Na aftrek van de vrije voet wordt over het meerdere inkomen de ouderlijke bijdrage 
berekend. Omdat de vrije voet in het leenstelsel lager zal zijn dan in de huidige situatie, zullen de ouderlijke 
bijdrage en de daaraan gekoppelde aanvullende beurs over een ander meerinkomen worden berekend dan in 
de huidige situatie. 



71.0003  € 0,- 

Effecten 
Verhoging 
maximale 

aanvullende 
beurs (in €) 

Recht op beurs 
tot 

verzamelinkomen 
(in €) 

Budgettair effect verhoging (in € min) 

Per jaar 	2015 
€ 0,- 	65.0002  

Per maand 2016 2017 2018 2019 Struc 

356 

Model 1: aanvullende beurs tot hoger inkomen 

hoogte a.b. 

E280 

inkomen 

kf.35 	k€46 	k€71 

PM uit dit blaatie moet die 280 weg.  

Dit model is eenvoudig: de enige aanpassing die wordt gepleegd, is het langzamer laten aflopen 
van het recht op gedeeltelijke aanvullende beurs. Daarvoor moet de 'afbouw' minder stijl; het 
'bruto kortingspercentage' moet daarvoor omlaagl. 

Model 2: hogere maximale aanvullende beurs voor allerlaagste inkomens 

hoogte a.b. 

inkomen 

k€18 	kE35 	kE46 

Dit model werkt als volgt: 
- Eerst wordt de huidige aanvullende beurs vastgesteld. Men kan maximale aanvullende 

beurs krijgen (bedrag C: ca € 230 of € 250 voor thuis/uitwonend) bij een grensinkomen 
van € 35.000. 

- Daarna wordt een aparte een 'kop' op de aanvullende beurs gegeven (tot bedrag D). 
- De kop is tot het een inkomen van bijvoorbeeld € 18.000 (minimumloon) maximaal, 

bijvoorbeeld € 50 of € 100. 

1  Huidige bruto kortingspercentage ligt op 26%. 

2  Het bruto kortingspercentage gaat dan naar PM %. 

3  Het bruto kortingspercentage gaat dan naar PM %. 



46.000 €100 

Effecten 
Aanbrengen kop 
op aanvullende 

beurs (in €) 

Recht op 
aanvullende 

beurs tot 
verzamelinkomen 

(in €) 

Budgettair effect verhoging (in € min) 

Per jaar 	 2015 
€ 50 
	

46.000 
Per maand 2016 2017 2018 2019 Struc 

- Het ligt (om een armoedeval te voorkomen ) voor de hand om net als in de bestaande 
aanvullende beurs voorbij het grensinkomen een afbouw te creeren. Deze afbouw zal dan 
voltooid zijn bij een inkomen van € 35.000. Op deze wijze sluiten bestaande aanvullende 
beurs en kop netjes aan. 

- Wel de afbouw van de kop minder stijI verlopen dan die van de bestaande aanvullende 
beurs. Zie de 'knik' in de figuur. 

- Het werken met een kop is complex in de uitleg en uitvoering. 

Een eenvoudiger model is een model zonder 'kop' en 'knik'. Dat betekent: 
- Een grensinkomen dat voor iedereen gelijk is. Je zou dit kunnen gelijk stellen aan 

minimumloon. 
- Een bruto kortingspercentage dat voor iedereen gelijk is. Je zou dit kunnen gelijk stellen 

aan de afbouw in de kop. 
- Dat je tot een veel hoger inkomen nog (gedeeltelijke) aanvullende beurs kunt krijgen (in 

de figuur inkomen X) dan nu (€ 46.000). 

hoogte a.b. 

inkomen 

k€18 	k€35 	k€46 	€XX 

Effecten 
Verhoging 
maximale 

aanvullende 
beurs (in €) 

Recht op beurs 
tot 

verzamelinkomen 
(in €) 

Budgettair effect verhoging (in € min) 

Per maand Per jaar 2015 2016 2017 2018 2019 Struc 
PM 
PM €100 

€ 50 
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Uitwerking aanvullende beurs akkoord 'Het studievoorschot' 

De aanvullende beurs wordt als volgt aangepast 

De structurele situatie vanaf 1/9/2016 wordt voor nieuwe studenten: 
- 

	

	De aanvullende beurs wordt voor thuiswonende studenten maximaal € 127,87 per maand 
verhoogd en voor uitwonende studenten maximaal € 106,98 per maand. Het onderscheid 
tussen uit- en thuiswonende aanvullende beurs komt hiermee to vervallen 
Het maximale bedrag voor de aanvullende beurs wordt bereikt wanneer het ouderlijk 
inkomen lager is dan €30.000 (nu is dat 35.000). Daarna vindt geleidelijke afbouw plaats 
tot aan een inkomen van circa €46.000. 

hoogte a.b. 

na verhoging 

huidig 

inkomen 
k€30 k€35 k€46 

In het studiejaar 2015/2016 wordt de situatie voor nieuwe studenten: 
Tot een inkomen van €46.000 wordt de aanvullende beurs voor thuiswonende studenten 
precies € 127,87 per maand verhoogd en voor uitwonende studenten precies € 106,98 per 
maand (daarna strakke afkap). Dat komt er op neer dat deze personen deze bedragen 
bovenop de huidige aanvullende beurs krijgen. 

hoogte a.b. /v.o.b 

C 

inkomen 

k€35 k€46 

Totale kosten structureel € 100 min. 



k€30 k€35 k€46 

na verhoging 

huidig 

358 

Uitvoering hogere aanvullende beurs concept-onderhandelakkoord 

Zoals in de voetnoten bij de financiele reeksen aangeven, heb ik DUO gevraagd de diverse 
onderdelen van het leenstelselakkoord te toetsen op uitvoerbaarheid. Inmiddels is duidelijk dat alle 
onderdelen van het akkoord uitvoerbaar zijn, maar dat de ingangsdatum van 1 september 2015 
niet haalbaar is op een belangrijk onderdeel: ophoging van de aanvullende beurs in de 
voorgestelde variant. Waarom deze vorm van ophoging zo complex is, wordt in deze nota zo 
feitelijk mogeiijk uitgelegd. Ook vinden jullie hierin de alternatieve oplossing die DUO heeft 
opgesteid voor dit probleem; al is dit geenszins een ideale oplossing. 
Graag bespreek ik dinsdag met jullie hoe het beste om te gaan met dit uitvoeringsvraagstuk. 

Overigens is het zo dat OCW en DUO bezig zijn met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering 
(PVS), dat in 2011 is gestart. Een dergelijk uitvoeringsprobleem als deze zal zich naar verwachting 
niet meer voordoen na de volledige oplevering van PVS (voorzien in 2016). 

1. Waarom is de voorgestelde variant ophoging zo complex? 

• Het (concept) onderhandelakkoord bevat een ophoging van de aanvullende beurs met 
maximaal € 100,- per maand voor studenten die onder het leenstelsel vallen. 
Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer het ouderlijk inkomen lager is dan € 30.000 
(de inkomensgrens/bovengrens). 

hoogte a.b. 

inkomen 

• DUO geeft aan dat deze ophoging uitvoerbaar is per 1/9/2016. 
Uitvoering per 1/9/2015 (geplande inwerkingtreding leenstelsel) is echter te complex. 

• De complexiteit zit voor DUO allereerst in het verleggen van de inkomensgrens van 
€35.000 naar €30.000; maar ook in het aanpassen van de afbouw naar €46 (de 
ondergrens) in het geval de inkomensgrens niet verlegd zou worden. 

• Dit betekent in de praktijk namelijk dat: 
o de draagkracht van de ouders anders wordt gezien dan in het oude stelse1.1  
o het daardoor lastig is vast te stellen hoe de ouderlijke bijdrage over studerende 

kinderen verdeeld zou moeten worden, indien er binnen een gezin meerdere 
kinderen zijn -die onder het oude en het nieuwe stelsel vallen. 

o dat het daardoor lastig is vast te stellen wat de (aan de ouderlijke bijdrage 
gekoppelde) aanvullende beurs is. 

Bij de berekening van de aanvullende beurs geldt de inkomensgrens als een vrije voet, die wordt afgetrokken 
van het ouderlijk inkomen. Na aftrek van de vrije voet wordt over het meerdere inkomen de ouderlijke bijdrage 
berekend. Omdat de vrije voet in het leenstelsel lager zal zijn dan in de huidige situatie, zullen de ouderlijke 
bijdrage en de daaraan gekoppelde aanvullende beurs over een ander meerinkomen worden berekend dan in 
de huidige situatie. 



hoogte a.b./v.o.b 

n a verhoging 

huidig 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 Struc 
Aanvullende beurs 
opgehoogd met 
basisbeurs p/m* 
Extra kosten cohort 

	
7 

2015/2016 
Totale kosten 
	

19 
ophoging 

12 14 15 15 16 20 31 46 64 78 86 95 100 100 

2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

16 16 17 20 22 32 46 64 78 86 95 100 100 

2. Is er een alternatief? 

• DUO kan per 1/9/2015 wel een verhoging van de aanvullende beurs zonder aanpassing van 
de inkomensgrens uitvoeren. 

o Dit betekent dat de aanvullende beurs tot een hoger inkomen maximaal wordt 
uitgekeerd, dat de afbouw van de aanvullende beurs later begint en dat men tot 
een hoger inkomen nog aanvullende beurs zal ontvangen. 

o Grafisch ziet dat er als volgt uit. 

inkomen 

k€35 k€46 k€50 

• Deze situatie zou voor een jaar kunnen worden toegepast (studiejaar 2015/2016), waarna 
de structurele maatregel met ingang van studiejaar 2016/2017 kan worden doorgevoerd. 

o Dit betekent dat studenten die vanaf 1/9/2015 onder het leenstelsel gaan vallen, 
eenmalig een hogere aanvullende beurs krijgen. 

o De kosten voor ophoging van de aanvullende beurs per 1/9/2015 zijn onderstaand 
weergegeven 

• Een andere optie is om de voorgestelde ophoging pas een jaar later to starten. 
o Dit betekent dat het cohort studenten dat per 1/9/2015 instroomt in het 

leenstelsel, gedurende een jaar geen hogere aanvullende beurs heeft. 
o Als de aanvullende beurs wordt opgehoogd per 1/9/2016, dan worden er in 2015 

geen kosten gemaakt, maar is het verdere verloop van de reeks hetzelfde. 

* Vanaf het studiejaar 2016/2017 wordt de aanvullende beurs € 365 per maand, zowel voor thuiswonende als uitwonende 
studenten Thuiswonende studenten krijgen er € 127 p/m bij ten opzichte van de huidige situatie, voor uitwondende is dit C 106 
p/m Dit geldt voor een ouderlijk inkomen tot ca C 30 000 De hellingshoek blijft gelijk De zittende studenten behouden hun 
huidige aanvullende beurs Voor het cohort 2015/2016 geldt dat de vrije voet € 35 000 is (dus tot een ouderlijke inkomen van 
€ 35 000 maximale aanvullende beurs) en dat er tot een inkomen van bijna € 50 000 een gedeeltelijke aanvullende beurs is 
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Verslag ambtelijke gesprekken ISO en LSVb over terugbetalen 

Verslag ISO 11/3 

Aanwezig ISO: 5.1.2.e en 5.1.2.e 

ISO ondersteunt het uitgangspunt dat iedereen die de mogelijkheid heeft, zijn studieschuld 
terugbetaalt. 
ISO wil geen levenslange afbetaling, maar wel lagere maandlasten. 

- Aan beide uitgangspunten zou tegemoet kunnen worden gekomen door studenten ingeval 
van een langere aflostermijn de flexibele keuze te laten voor een kortere aflosperiode. Zo 
kan een student de renteopbouw en de maandlasten zelf beInvloeden. 

- Bij flexibel afbetalen hoort mogelijkheid om direct na afstuderen te beginnen met aflossing: 
geen verplichte aanloopfase van 2 jaar. 

- Bij de keuze voor een korte terugbetaaltermijn moeten jokerjaren behouden blijven. 
- Keuze voor vast laag percentage van het inkomen (inkomensafhankelijk stelsel). Hogere 

inkomens zijn daarmee sneller van hun schuld of dan in annuIteitenstelsel en lagere 
inkomens hebben zekerheid dat ze nooit meer dan het lage percentage betalen. In 
combinatie met flexibele terugbetaling is het ook voor lagere inkomens mogelijk om niet te 
lang aan de afbetaling vast te zitten. 
Inkomensdrempel moet hoger dan huidige 84% WML. 

- Renteopbouw vermijden: dat kan student zelf beInvloeden door korte terugbetaalperiode te 
benutten. 

- Indien renteaanpassingen, dan rente maximaal binnen bepaalde bandbreedtes laten 
fluctueren: 'rentebalk'. Indien de rente boven de bandbreedte komt, dan betaalt de student 
de kosten daarvan terug wanneer de rente weer zakt tot binnen de bandbreedtes. Kan dure 
optie voor overheid zijn als rente voortdurend boven de rentebalk uitkomt. 

- Kosten van het socialer maken van het leenstelsel niet bekostigen uit opbrengsten 
leenstelsel en niet uit verlenging terugbetaaltermijn. 

Verslag LSVb 13/3 

Aanwezig LSVb: 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 

- Uitgangspunt LSVb is collectief stelsel, waarin iedereen een schuld heeft en iedere 
afgestudeerde bijdraagt aan de financiering van volgende generaties. 

- Gedachte van collectiviteit hoeft niet noodzakelijkwijs te worden vormgegeven via 
studieloon & studietaks: LSVb is zich namelijk bewust van de dilemma's bij dat model. 
[OCW zoekt uit of studenten juridisch gezien wel verplicht kunnen worden om een schuld 
aan te gaan]. 

- Terugbetaallast moet omlaag om risicoaversie te ondervangen. 
- Keuze voor vast laag percentage van het inkomen (inkomensafhankelijk stelsel). Voor de 

lage inkomens is zekerheid over laag percentage inkomen zeer belangrijk. Dit is 
belangrijker dan de lengte van de terugbetaalperiode. 

- Maar ook keuzeruimte bieden om in kortere periode of te lossen. 
- Inkomensdrempel moet naar 100% WML. 
- Rentezekerheid is van belang, maar zekerheid over inkomenspercentage is belangrijker. 
- Versterking sociale voorwaarden kan betaald worden uit RA-opbrengsten leenstelsel. Evt 

risico-opslag op de rente voor degenen die terugbetalen (dus niet de allerlaagste 
inkomens). Niet betalen door ophogen vast percentage inkomen. 

Toezegging: OCW stuurt LSVb de antwoorden op Kamervragen over meetellen studieschuld bij 
aanvraag hypotheek. 
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Welke punten uit het conceptakkoord sluiten aan bij nde wensen van studentenbonden? 

U heeft eerder ter voorbereiding op het ontbijt met ISO een lijstje met punten gekregen die 

voor ISO van belang zijn. 

In dat lijstje hebben we gearceerd welke punten op enigerlei wijze in het conceptakkoord 

terugkomen. 

LSVb heeft vergelijkbare punten. Daar hebben we dus Been apart lijstje aan toegevoegd. 

Voor JOB is belangrijkste punt de ov-kaart voor minderjarige mbo'ers. 



Standpunten ISO 

1. Sociaal Leenstelsel in het algemeen 

• Financiele toegankelijkheid onderwijs moet recht overeind blijven staan 

• Maatregelen leenstelsel bezien in combinatie met ov-kaart. Optelsom beide is te heftig. 

• Eerste-fase-Ieenstelselstudenten moeten daar zelf ook lets voor terugkrijgen. 

• Voorstander van uitbreiding kwijtscheldingsregeling meerjarige master naar onderwijs en zorg. 

• Geen van de versoberende vereenvoudigingen in de aanvullende beurs mag doorgaan 

(weigerachtige ouders, telkinderen en ouderlijke studieschuld). 

• Bijverdiengrens moet worden afgeschaft. 

• Voorlichting en hulp bij financiele keuzes moet op tijd en beter. De voorlichting over KIV kan 

als succesvol voorbeeld worden gezien. Studenten moeten zich kunnen abonneren op een feed 

oid, zodat ze bericht krijgen als er nieuws is over de plannen rond de studiefinanciering. 

• LOB moet beter, zeker in kader van leenstelsel. Meer lijn in verschillende losse 

stimuleringsprojecten rond studievoorbereiding op voortgezet onderwijs. Decaan kan hier 

belangrijke rol spelen, als schakel tussen vo en ho. 

2. Specifiek over terugbetalen 

• Tegen levenslang aflossen. Psychologische druk om schuld te maken dan te groot. Ook tegen 

academicitaks: iedere student moet zijn eigen schuld terugbetalen. 

• Verlenging aflostermijn alleen als ook makkelijk in kortere tijd kan worden afgelost (flexibel 

aflossen). Zo kan een student de renteopbouw en de maandlasten zelf beinvloeden. 

• Voorstander van vast laag percentage van het inkomen (inkomensafhankelijk stelsel). 

• Voorstander van rentezekerheid, binnen een bepaalde bandbreedte. 

• Geen verplichte aanloopfase van 2 jaar. 

• Bij de keuze voor een kortere terugbetaaltermijn moeten jokerjaren behouden blijven. 

• Hogere inkomensdrempel dan huidige 84% WML. 

• Indien renteaanpassingen, dan rente maximaal binnen bepaalde bandbreedtes laten 

fluctueren: 'rentebalk'. Indien de rente boven de bandbreedte komt, dan betaalt de student de 

kosten daarvan terug wanneer de rente weer zakt tot binnen de bandbreedtes. Kan dure optie 

voor overheid zijn als rente voortdurend boven de rentebalk uitkomt. 

• Kosten van het socialer maken van het leenstelsel moge niet uit opbrengsten leenstelsel 

komen en niet uit de verlenging van de terugbetaaltermijn. 

3. OV 

• Motto: kom niet aan mijn ov-kaart!! 

• OV-kaart is meer dan inkomensondersteuning, ook inhoudelijk waarde (studiekeus, profilering) 

• OV-kaart maakt Veerman mogelijk. Bezuinigen op de ov-kaart is bezuinigen op Veerman. 

• Eigen bijdrage mag niet worden ingezet om ov-kaart voor minderjarige mbo'ers te betalen. 
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Groslijst (openstaande) vragen / beslispunten bij uitwerking van leenstelseldeal naar WSF2000 

1. Belangrijkste punten uit doorloop 16/5 (tot en met 3.16b) 

Collegegeldkrediet 
• Aparte voorziening opnemen in de wet (ipv een subcategorie van bestaande krediet), met 

de term levenlanglerenkrediet 
• Bij aanspraak (2.5): duur opleiding minimaal 1 jaar 
• Meeneembaar: nee 
• Uitbreiden categorieen: ook voor ho-deeltijd en bol-deeltijd onder de 30, niet voor BBL. 
• Ook uitbreiding levenlanglerenkrediet voor post-initieel? 
• Maximumtarief ook voor lesgeld mbo (naar analogie ho waar een plafond is van 

5*collegegeld)? 	Checken bij MBO (wie?) 
• NB: DUO aanhaken voor uitvoering (bij wisseling deeltijd/voltijd) Wie? 

Aanvullende beurs 
• Er komen twee aparte voorzieningen: aanvullende beurs mbo en een aanvullende beurs 

hbo 
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Belang van communicatie 

De omvorming van het stelsel van studiefinanciering naar een sociaal leenstelsel betekent voor 
aankomende studenten in het hoger onderwijs een ingrijpende verandering. Het is heel belangrijk 
dat al deze (aankomende) studenten duidelijk en tijdig worden ingelicht over de precieze 
maatregelen die het kabinet gaat nemen, en goed op de hoogte zijn van wat deze voor hun eigen 
specifieke situatie gaan betekenen. Juist ook om leenangst te voorkomen, en zo de financiele 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs blijvend te borgen. 

We moeten er daarom zorg voor dragen dat het wetsvoorstel sociaal leenstelsel vergezeld gaat van 
een actieplan communicatie: een samenhangend pakket van voorlichtingsmaatregelen om 
studenten het komende jaar te informeren over de maatregelen die hen te wachten staan, deze 
veranderingen voor hen te duiden, en hen op de hoogte te brengen van de kansen en risico's van 
de leenvoorziening waar zij recht op gaan krijgen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de 
kennisoverdracht stelselmatig gemonitord wordt, zodat we waar nodig kunnen bijsturen in de 
communicatieaanpak. Tot slot is het van belang dat het actieplan uitgewerkt en uitgevoerd wordt 
in samenwerking met de onderwijsinstellingen, de koepelorganisaties en decaannetwerken en de 
studenten- en scholierenbonden. 

Voorstel 

Met het oog op bovenstaande willen we voorstellen om in het akkoord over het sociaal leenstelsel 
ook een zin op te nemen waarin het belang van een goede communicatie aan studenten 
onderstreept wordt: 
Om (aankomende) studenten tijdig en duidelijk te informeren over de veranderingen in 
de studiefinanciering die gaan plaats vinden, stellen we een samenhangend actieplan 
communicatie op, wat we uitwerken en uitvoeren in samenwerking met alle betrokken 
organisaties, zoals de studenten-en scholierenbonden, de onderwijsinstellingen en de 
koepelorganisaties. Ook monitoren we de kennisoverdracht op structurele basis, zodat 
we kunnen bijsturen waar nodig. 

De studentenbonden ISO en LSVb leveren ten behoeve van het akkoord nog een paar zinnen aan 
over het belang van loopbaanorientatie (rol decanen) en een betere ondersteuning bij de financiele 
bewustwording ('newsfeed' of integratie van rekenmodellen). 

Ingredienten actieplan 

Een actieplan communicatie moet in ieder geval bevatten: 
-voorlichting via www.duo.n1 en WV/ . rij ksoverh eid.ni over de voorgenomen maatregelen 
gedurende het gehele wetgevingsproces 
-voorlichting via social media (facebook, twitter) over beleidsontwikkelingen en bijbehorende 
kamerstukken. 
-een nieuwsbrief waarop studenten zich kunnen abonneren, zodat zij gealerteerd worden wanneer 
er nieuws is op het terrein van de studiefinanciering/leenstelsel. 
-een internetapplicatie waarmee studenten de financiele consequenties van het wetsvoorstel voor 
zichzelf in kaart kunnen brengen. 
-via een brief en voorlichting door de onderwijsinstellingen worden aankomende studenten 
gewezen op de aanmeldingsdatum van 1 mei, de studiekeuzecheck en het aanvragen van 
studiefinanciering. Dit wordt ondersteund met voorlichtingsbijeenkomsten vanuit DUO en een 
youtube-filmpje 'Studeren? Wat moet je doen?'. 
- een definitief bericht aan studenten met daarin de studiefinancieringsrechten, gebaseerd op de 
gewijzigde wetgeving, nadat het wetsvoorstel door de Staten-Generaal is aanvaard; 
- omdat het recht op de ophoging van de aanvullende beurs eerder wordt gegeven dan dat Duo het 
uit kan voeren zal specifiek hiervoor een rekentool door DUO worden aangeboden zodat studenten 
weten waar ze aan toe zijn. 
- Startstuderen.nl: een site met alle informatie die nodig is om een goede studievoorbereiding te 
kunnen treffen, oa over studiekeuze, maar ook over praktische zaken als het op kamers gaan. De 
portal bevat ook een nieuwsrubriek met berichten over hoger onderwijs en studiefinanciering. 



-Financieelstudieplan.nl:  een website waarop (aankomende) studenten hun persoonlijke financiele 
situatie (inkomsten, uitgaven, lening) in beeld kunnen brengen in een overzicht dat je kunt 
bewaren en bijhouden. Deze site maakt onder andere inzichtelijk hoe hoog de studielening en 
terugbetaling bij de ingevulde keuzes worden. De sites van de onderwijsinstellingen, van DUO en 
van Startstuderen.nl bevatten een goede link naar deze site. 
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WAT IS HET EFFECT VAN HET STUDIEVOORSCHOT OP DE 
STAATSSCHULD? 

• Er staat momenteel 13 miljard euro uit aan studieleningen. Dit bedrag zou 
onder gelijkblijvende omstandigheden 19 miljard worden in ca. 2045 (dit is 
een autonome groei, die voornamelijk verband houdt met stijging van 
studentenaantallen). 

• De verwachting is dat de staatsschuld met maximaal 17 miljard structureel 
zal toenemen (als gevolg van de verlenging van de terugbetaaltermijn van 15 
naar 35 jaar - waardoor de maandlasten halveren - en de uitbreiding van het 
collegegeldkrediet voor het leven lang leren). Dit wordt bereikt rond 2050. 

• Dit bedrag is niet meer dan een prognose en is een maximum. Dit is 
afhankelijk van hoeveel er precies zal worden geleend en hoe snel er zal 
worden terugbetaald. 

• In de prognose is het effect van vervoegd aflossen niet meegenomen. TerwijI 
uit meest recente cijfers blijkt dat circa 60 procent zijn schuld in minder dan 5 
jaar aflost en 80 procent in minder dan 10 jaar. Bij de huidige, 15-jarige 
terugbetaaltermijn is de gemiddelde terugbetaaltijd 7 jaar. 

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

Eerder toelichtingen/antwoorden hierover: 

- Memorie van Toelichting bij de wet: pagina 52 en artikelsgewijze 
toelichting pagina 111. 

- En schriftelijke vragen Tweede Kamer: nota naar aanleiding van het 
verslag, pagina's 68, 69. Nadere nota naar aanleiding van het verslag: 32. 
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Terugkoppeling gesprek Jet 7/3 

Eerst een terugkoppeling van 5.1.2e en mij over sls/investeringen, ov komt verderop. 
Laten we maandag nadere afspraken maken over taakverdeling, coordinatie etc. 

• Zo snel mogelijk wordt gesprek 5.1.2e gepland (waarschijnlijk vroegstens 
woensdag) en daarna gesprek met vier woordvoerders gezamenlijk (nog voor 
vertrek Jet naar NZ). Desnoods aanwezigheid Jet bij MR skippen. Niet op 
zondagavonden. 

• Nu nog geen stukken naar woordvoerders. Ook niet voor schriftelijke rondes. 
• Tav voorstel VVD om eerst samen met PvdA te overleggen leek het 5.1.2e 

niet handig als dit tot gezamenlijk VVD-PvdA-stuk zou leiden. Dat zou richting 
anders woordvoerders sfeer van gezamenlijkheid weghalen. Wel gesprek M-PvdA-
VVD (incl fractievoorzitters van deze partijen) voorafgaand aan gesprek met 4 
partijen. 

• Minister wil met integraal voorstel komen, gebaseerd op de gesprekken met de 4 
individuele woordvoerders. Er moet in dit voorstel voor iedereen wat te halen zijn, 
maar niet alle punten van iedereen kunnen worden gehonoreerd. Dit integrale 
voorstel kan de vorm van een soort voorlopig regeerakkoord hebben (paar A4). 

• Op basis van de gesprekken tot nu toe (met 5.1.2e heeft dus nog niet 
plaatsgevonden) zou een integraal voorstel voor een nieuw leenstelsel de 
volgende elementen moeten bevatten: 

2 voorzieningen voor toegankelijkheid: verhoging aanvullende beurs en 
voorziening voor mbo-hbo doorstroom. Deze beide voorzieningen mogen bij 
elkaar niet meer dan zeg €200 miljoen bedragen. Hoe de voorziening voor 
mbo-hbo doorstroom eruit moet zien nog ter discussie. Komende week 
haalbaarheid van voorstel van VVD in kaart brengen: vouchers voor studenten 
die wel moeten lenen maar nog geen baat hebben van extra opbrengsten, om 
later in te wisselen voor (LLL) cursussen. VVD wilde hier ongeveer €150 M 
voor reserveren, niet richten op dit bedrag maar uitzoeken of systematiek 
haalbaar is. 
Tav deze 2 voorzieningen nog niet in integraal voorstel opnemen maar wel 
uitwerken: uitbreiding collegegeldkrediet voor deeltijders (past bij Rinnooy 
Kan en is mogelijk alternatief voor idee van VVD om met vouchers te werken) 
5.12 uitzoeken of verhoging aanvullende beurs beperkt kan worden tot bachelor 
(kan dit technisch? Hoeveel winst t.o.v. verhoging voor bachelor en master?). 
geen nadelige vereenvoudigingen in de a.b. (telkinderen en onvindbare 
ouders) 
Nieuw terugbetaalstelsel, hierbij meer benadrukken dat leenangst hierdoor 
wordt beperkt en toegankelijkheid wordt versterkt. Kijken hoe suggestie VVD 
van ophoging drempel tot 100% WML uitpakt. 
bijverdiengrens afschaffen 
functiebeperking 'goedkope' variant (10 min struc) 

- ov 

• Woensdag zitten wij weer bij Jet (mogelijk tussen 13 en 14 uur en/of deel van 
werkoverleg). Jet is bereid de paar A4tjes ter plekke te lezen als dat ons meer 
schrijftijd geeft. 

• Budgettaire plaat: grootste probleem is dat investeringsruimte laat op gang komt. 
Dat wordt mede beinvloed door verlenging van de terugbetaaltermijn. 
Woordvoerders zijn volgens 5.1.2e vast in de veronderstelling dat het ritme bij 
huidig en toekomstig terugbetaalsysteem ongewijzigd blijft. Dat stond namelijk in 
onze oplegger bij het CPB-stuk (foutje?). Jet wil A4tje met korte uitleg. 

• Voorts zal trage oploop onderdeel moeten worden van voorjaarsbesluitvorming. 
5.1.2e bespreekt dit met 5.1.2een dinsdag lanceert Jet dit in begrotingsoverleg. 



Onderstaand terugkoppeling van 51 2e  over ov (bevat ook paar overwegingen van zijn 
kant). 

• Voorkeursoptie (*) OV: alleen eigen bijdrage huidige groep. 
• Nu stond als tweede OV-optie de reisvoorziening voor minderjarige mbo'ers als 

gift. Vond 5.1.2e  niet leuk. Als we het al aan minderjarige mbo'ers geven, is het 
voor niveau 3 en 4 p-beurs. Alleen voor niveau 1 en 2 gift. Net  als bij 
meerderjarigen 

• 5.1 -2evroeg weer naar mogelijkheden meer geld uit OV te halen. Bijvoorbeeld door 
eigen bijdrage niet aan OCW te laten betalen maar aan de OV-bedrijven. We 
omzeilen dan mogelijk de p-beurs-narigheid. Vind ik geen goed idee vanwege 
uitvoeringsmoeilijkheden (creeeren nieuwe financiele relatie tussen OV en 
student, privacy, enz.). Maar vraagt ook om grondige doordenking en 
doorrekening van financieel cluster. 

• Zelfde geldt voor vraag van 5.1.2e of het zou helpen als studenten de eigen 
bijdrage niet mogen lenen maar direct moeten betalen. Jammer dat zo'n optie die 
we al eerder hebben afgeschreven weer terugkomt... (uitvoeringsnarigheid, 
oninbaarheid, scheelt begrotingstechnisch mogelijk niet eens veel) 

• M wou de 50 min "lucht" vanwege herijking niet in het totaalbeeld hebben (om 
andere tegenvallers te dekken). Wil ze blijkbaar behouden binnen leenstelsel- / 
ov-gesprek. 

• De woordvoerders krijgen het OV-strategieverhaal toegestuurd. Daarnaast worden 
de woordvoerders van moment tot moment door ons op de hoogte gehouden van 
de stappen die we zetten. 
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Teruqkoppelinq gesprek M met studentenbonden, incl de nabeschouwinq bii M  

Brede bereidheid na te denken over stelselwijzigingen. 

We gaan verder met de eerder geIdentificeerde thema's 
1) Onderwijsvisie/investeringen. Trekker: 5.1.2.e5.1.2.e 

Voorbeelden van prioriteiten die werden genoemd: meer verdieping door kwaliteit, 
intensiteit en docentkwaliteit (ISO), kleinschaligheid, intensieve studiebegeleiding en 
internationalisering (LSVb), verkleinen overgang vo en ho door loopbaan orientatie en — 
begeleiding op vo-scholen (LAKS) en meer inspirerende voorbeelden uit bedrijfsleven (JOB) 

2) Leenstelsel. Trekker 5.1.2.e 
Alternatieve terugbetaalstelsels: academicibelasting/studietaks, loonheffingskorting, 
studiefonds/revolving fund, inkomensafhankelijk terugbetalen 5.1.2.e ( LSVb en ISO) 
Doorstroming mbo-hbo (JOB) 

3) Reisvoorziening. Trekker 5.1.2.e 
Ligt universeel zwaar op de maag. Mobiliteit van belang voor onderwijs, stage en extra 
curriculaire activiteit. Maatschappelijke kostenbatenanalyse nodig. 

Voorlichting en studiekeuze behoeven als overkoepelend thema meer aandacht. Nodige 
voorbeelden genoemd. 

Deze thema's moeten integraal onderdeel zijn van nieuw hoger onderwijs/leenstelsel/ov-plan dat 
voor de zomer naar de Kamer gaat. Medio 2015 verdere uitwerking hoger onderwijsvisie in nieuwe 
Strategische agenda. 

Concrete actiepunten 

Ambtelijke gesprekken ISO, LSVb, JOB en LAKS 
1) Onderwijsvisie/investeringen: eerste week jan met ISO en LSVb (evt. gescheiden) 
2) SF: leenstelsel en ov: eerste week jan met ISO en LSVb (gescheiden) 
3) Studiekeuze en voorlichting: eventueel iets later met ISO, LSVb, JOB, LAKS en directies 

VO en MBO. 

Doel ambtelijke gesprekken: invalshoeken verder specificeren, op zelfde informatiepeil komen, 
varianten in beeld brengen, op hoofdlijn/kwalitatief de consequenties van verschillende opties in 
beeld brengen (doelgroep, financieel, uitvoering), dilemma's identificeren. 

Politiek gesprek ISO, LSVb, JOB en LAKS 
Na de ambtelijke gesprekken: laatste week januari alle bonden weer bijeen. 
Doel: kijken wat er gezamenlijk aan visie bestaat, vooral waar solidariteit tussen de 
sectoren nodig is (bv. ov-kaart mbo 18- vs. verhogingen eigen bijdrage ho) 

Gesprek coalitie/oppositie 
Voorbereiden in week 6 januari: voor M een stuk met 

Onderwijsvisie: outline visie 512 groslijst investeringen (zie voorbeelden uit wetsvoorstel 
masterleenstelsel en debat) 
In beeld brengen welke (technische) vragen we aan oppositie moeten presenteren om zelf 
verder te kunnen met uitwerking. 
Dilemma's voorleggen die optreden bij verschillende keuzes/varianten/combinaties (bijv: 
langere terugbetaaltermijn betekent meer rente en lagere vaste rente betekent fors 
kostenplaatje) 

2 avonden met oppositie : 
Eerste in week 13 januari: zelfde op basis van de outline 

Gesprek VSNU en Ver Hogescholen 
- Eerste week jan 
- Tbv. overleg VH: overzicht aan M met varianten aanvullende beurs 



OV-gesprekken. 
Min en 5.1.2.e praten vandaag of morgen met Mansveld en PA. 
Gesprek met 5.1.2e 	en 5.1.2.e 	 in januari met evt ambtenaren OCW/ 
I&M erbij. 
5.1.2.e 	organiseert 



369 

Deel 2 Closing the gap 

Inleiding 
Toegankelijkheid is een van de kernwaarden in het hoger onderwijs. Iedereen die de 
capaciteiten heeft, onafhankelijk van sociaal milieu of achtergrond, moet de mogelijkheid 
hebben om te studeren en een studie succesvol of te ronden. Aan jongeren moeten gelijke 
kansen geboden worden om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs en daarmee tot 
individuele ontplooiing en zelfbewustzijn. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
verdient continue aandacht. Er zijn voldoende aanwijzingen dat er nog verbetering 
mogelijk is. Zo zijn jongeren uit een hoger sociaal milieu nog altijd oververtegenwoordigd 
in het hoger onderwijs, met name in het wo. Jongeren met een mbo 4 diploma voldoen 
formeel aan de vereisten om te starten aan een hbo-opleiding, maar in de praktijk blijkt 
dat deze groep vaak niet goed voorbereid en toegerust is om een hbo-opleiding 
daadwerkelijk of te ronden. Deze kwetsbare groep, met name mbo-ers met lagere sociaal-
economische achtergrond, zal eerder afhaken als de kloof niet gedicht wordt. 

Analyse 

Instroom 
In Nederland heeft iedereen met de juiste vooropleiding (havo, vwo, mbo 4) toegang tot 
het hoger onderwijs. Een nadere analyse van de toegankelijkheid van ons systeem leert 
dat het voor sommige groepen studenten nog altijd moeilijker lijkt het hoger onderwijs te 
bereiken en/of succesvol te doorlopen. 
Vanuit het vwo stroomt 88% direct door naar het hoger onderwijs. Onder havisten is dit 
81%. Van de leerlingen die niet direct na de havo of het vwo doorstromen naar het hoger 
onderwijs, stroomt een deel later alsnog door naar het hoger onderwijs. Vanuit mbo-4 
stroomt gemiddeld de helft van de leerlingen direct door naar het hbo en ongeveer 20 
procent stroomt op een later tijdstip door. Twee derde van de mbo-ers (niveau 4) stroomt 
uiteindelijk door naar het hbo (bron: CBS-data). Dit betekent dat het mbo 4 diploma voor 
een grote groep mbo-ers geen eindstation is, maar een opstap naar het hoger onderwijs. 
Opvallend is dat niet-westerse allochtone studenten, bij het behalen van een havo/vwo of 
mbo diploma, vaker doorstromen naar de hoogste haalbare vervolgopleiding. Niet-
westerse allochtone studenten hebben wel vaker de stapelroute doorlopen, dus een 
langere weg afgelegd, voordat ze het hoger onderwijs bereiken. [Geldt dit ook voor 
leerlingen met een lagere SES? Check] 
Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders, stromen hogere inkomensgroepen met 
een havo- of vwo-diploma relatief vaker door naar het hoger onderwijs (met name naar 
het wo) dan de lagere inkomensgroepen. Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door 
de mate waarin studenten, gegeven hun sociaal-economische achtergrond, gestimuleerd 
worden om het hoger onderwijs in te stromen. Of een student een 'eerste 
generatiestudent' is -de eerste in de familie of omgeving die gaat studeren- kan hierbij 
een rol spelen. 

Studiesucces 
Eenmaal in het hoger onderwijs aangekomen zijn er nog veel studenten die in het eerste 
jaar een studieswitch maken, of na een jaar uitvallen. Van de studenten die in 2011 het 
hbo instroomden, switchte 23% in het eerste jaar van studie. 16% van de studenten viel 
in het eerste jaar uit en stond het jaar erna niet meer ingeschreven in het hoger 
onderwijs. In het hbo is het aandeel uitvallers en switchers over de tijd toegenomen. Van 
de studenten in het wo switchte 25% in het eerste jaar van studie en was de uitval 6%. In 
het wo is het aandeel uitvallers en switchers vrij stabiel over de tijd. 
Opvallend is dat de uitval van mbo-ers in het hbo zo'n 5 tot 6 procentpunten boven het 
gemiddelde van 21% na 4 jaar ligt, terwijl de uitval van havisten er met een vergelijkbaar 
verschil onder ligt. De uitval van mbo-ers is dus ca. 10 procentpunten hoger dan onder 
havisten. De uitval van mbo-ers vindt vooral plaats in de sectoren Economie en Groen. 



Niet-westerse allochtone studenten presteren in het hoger onderwijs minder goed dan hun 
autochtone medestudenten. Zij halen minder vaak een diploma en doen !anger over hun 
studie. Gekeken naar het inkomensniveau van de ouders zijn verschillen zichtbaar in het 
studierendement tussen lagere en hogere inkomensgroepen. 
Havisten en vwo'ers uit de hogere inkomensgroepen die doorstromen naar hbo en wo, 
halen vaker binnen de nominale studieduur hun diploma, dan havisten en vwo-ers uit 
lagere inkomensgroepen. Het verschil tussen de laagste en hoogste inkomensgroep is 
ongeveer 10 procentpunt. 
Onder mbo'ers valt op dat studenten die doorstromen naar verwante studies meer 
studiesucces hebben dan mbo'ers die doorstromen naar niet-verwante studies. 

Conclusie: 
Het bovenstaande geeft aan dat de doorstroom vanuit alle vooropleidingen naar het hoger 
onderwijs vrij hoog is. Er zijn verschillende routes om het hoger onderwijs direct of indirect 
te bereiken. Dit betekent niet dat het voor alle groepen even makkelijk is om het hoger 
onderwijs met succes te doorlopen en af te ronden. De diverse studentenpopulatie in het 
ho is niet altijd even goed voorbereid en/of toegerust om succesvol het hoger onderwijs te 
doorlopen en af te ronden. Jongeren uit hogere sociaal-economische milieus zijn beter 
vertegenwoordigd in het hoger onderwijs en succesvoller dan jongeren uit lagere sociaal-
economische milieus. Een kwetsbare groep is de groep die vanuit het mbo doorstroomt. 

Aanpak via de instellingen 

Studiesucces van studenten mag niet afhankelijk zijn van vooropleiding of sociaal-
economische achtergrond. Hoger onderwijsinstellingen hebben een grote 
verantwoordelijkheid voor het studiesucces van hun studentenpopulatie. Om de kloof te 
dichten zullen ze intensief moeten samenwerken met vo-scholen en ROC's in hun regio. 
Een goede doorstroom is afhankelijk van goede begeleiding (onderzoek bevestigt dat 
binding van belang is en dat kan versterkt worden met goede begeleiding). Instellingen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld om tegemoet te komen aan verschillende 
behoeften van verschillende doelgroepen. 

Omdat elke hoger onderwijsinstelling een eigen profiel, context en studentenpopulatie 
heeft kan er geen blauwdruk gelegd worden op hoe de doorstroom verbeterd kan worden. 
De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven opgezet om de doorstroom te verbeteren. 
Het is aan de instellingen om een bewuste keuze te maken welke instrumenten ze 
gebruiken om hun doel te bereiken, maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
volgende strategieen: 

1. Verbeteren van LOB en studiekeuze: Om de studiekeuze van aankomende 
studenten verder te verbeteren zou geInvesteerd kunnen worden in intensivering 
van studiekeuzeactiviteiten door universiteiten en hogescholen en in duurzame 
regionale samenwerkingsverbanden tussen vo, mbo en ho (regionale LOB-teams). 
Voor een goede inbedding van LOB is het van belang dat docenten/begeleiders 
daar de tijd en ruimte voor krijgen. 
2. Verbeteren toerusting: Om jongeren beter voor te bereiden en toe te rusten op 
het hoger onderwijs zou geInvesteerd kunnen worden in initiatieven om leerlingen 
uit het vo en mbo kennis te laten maken met het hoger onderwijs (naar analogie 
van schakelklassen en zomercursussen ter bevordering van aansluiting po, vo, 
mbo). Ook een investering in de begeleiding van nieuwe studenten verbetert naar 
verwachting de aansluiting. Gedacht kan worden aan extra individuele contacttijd 
tussen studenten en vakdocenten/studiebegeleiders. 

Internationaal gezien bestaan er verschillende initiatieven gericht op 'closing the gap' om 
het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor ondervertegenwoordigde- of 
achtergestelde groepen, waarbij de instelling verantwoordelijk wordt gesteld voor haar 
eigen doelstellingen en verantwoording aflegt. Inspirerende voorbeelden zijn 'access 
agreements' in het Verenigd Koninkrijk en het 'TRIO-program' in de Verenigde Staten. 



Closing the gap in het Verenigd Koninkrijk -Access Agreements- 
Met de verhoging van de collegegelden moeten alle publiek bekostigde instellingen zogenaamde ' 
access agreements' met de overheid afsluiten. Instellingen moeten als zijn hun collegegeld willen 
verhogen aantonen hoe zij zorgen voor de toegankelijkheid van ondervertegenwoordigde groepen en 
jongeren uit gezinnen met lagere inkomens. In het access agreement worden afspraken gemaakt over 
het maximale collegegeld en de voorzieningen voor doelgroepstudenten. Het gaat om afspraken over 
beurzen en ' outreach' activiteiten. Een access agreement bestaat 

Voorgestelde maximale collegegeld 
Maatregelen om toegankelijkheid en studiesucces te verbeteren 
Kostenplaatje van maatregelen 
Doelen en mijlpalen 
Communicatie richting studenten over financiele steun 

Het access agreement wordt goedgekeurd en gemonitord door het OFFA (Office for Fair Access). De 
afspraken gelden voor 5 jaar, maar worden jaarlijks getoetst op vooruitgang. Ook heeft het OFFA de 
verantwoordelijkheid om de goede voorbeelden te verzamelen en verspreiden. Het OFFA rapporteert 
naar de minister van onderwijs, maar ook naar de minister van EZ en innovatie. Het OFFA heeft twee 
manieren om te sanctioneren: 1.Een boete of opschorten van bekostiging 2. Niet-vernieuwen van het 
contract, waardoor de instelling voor een periode geen hoger collegegeld mag vragen. Het zijn geen 
prestatieafspraken, dus de instelling wordt niet ' afgerekend' voor het niet halen van de 
doelstellingen. 

Closing the Gag in de Verenigde Staten -TRIO Program-.  
De VS kent verschillende federate programma gericht op 'closing the gap'. TRIO is hier een voorbeeld 
van. Dit programma richt zich op studenten die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, 
namelijk eerste generatiestudenten, jongeren uit arme gezinnen en etnische minderheden. TRIO 
heeft verschillende programma's zoals ' talent search' (gericht op outreach vo-ho), 'upward bound' 
(summercourses, academische voorbereiding) ' retention and successful completion' (studiesucces in 
het ho). In de programma's is veel aandacht voor sociale en academische binding. 
Afhankelijk van de doelstelling kunnen instellingen aanvragen doen voor financiering. Instellingen 
knjgen jaarlijks geld op basis van plannen en behaalde resultaten. Het geld wordt doelgericht ingezet 
en doelgericht geevalueerd. De overheid bekostigd de TRIO programma's aan de instellingen 
ongeveer 800 miljoen op jaarbasis en ze financieren COE (Council for Opportunity in Education) die 
vervolgens een membership programma aanbiedt aan de deelnemende instellingen bijvoorbeeld 
kennisdeling dmv trainingen, conferenties, policy seminars, grant writing etc. COE knjgt structurele 
middelen om de diensten aan te bieden. Accountability is belangrijk en instellingen knjgen het geld 
voor de volgende periode alleen als ze goed presteren. 
Studenten kunnen zich inschrijven bij deze programma's aan hun instellingen. Vaak krijgen studenten 
ook advies over het aanvragen van scholarships. Pell Grants zijn bijvoorbeeld beurzen voor de armste 
studenten in de VS die obv criteria worden toegelaten. 

Uitgangspunten 

De systemen in beide landen verschillen maar hebben ook belangrijke overeenkomsten en 
gedeelde uitgangspunten. Zo zijn beide systemen gebaseerd op de gezamenlijke 
doelstelling 'closing the gap'. Beide systemen bieden ruimte aan instellingen voor een 
eigen inhoudelijke invulling, afgestemd op hun eigen context en doelgroep. Ook gaan 
beide systemen niet uit van afrekenbare kwantitatieve prestatieafspraken, maar maakt 
een goede verantwoording door de instellingen wel een belangrijk deel uit van beide 
systemen. 

Deze uitgangspunten zijn ook van belang voor de systematiek waar wij naar op zoek zijn. 
Belangrijk aanvullende uitgangspunten voor onze systematiek zijn: 

• Inspraak /instemming van studenten 
• Stimuleren van een kwaliteitscultuur bij instellingen 
• Beperken administratieve lasten. 

Vraag: Eens met deze uitgangspunten? 



Om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen zou een deel van de opbrengsten van 
het sociaal leenstelsel kunnen worden ondergebracht in een zogenoemd landelijk fonds. De 
middelen uit dit fonds worden gereserveerd voor het doel 'closing the gap'. Instellingen 
worden met behulp van deze middelen in de gelegenheid gesteld de toegankelijkheid van 
en de kans op succes in het hoger onderwijs voor iedereen die hier op grond van talent en 
ambitie in aanmerking komt, te borgen en te verbeteren op een manier die bij de 
betreffende instelling en de studentenpopulatie past. De vormgeving van een dergelijk 
fonds kent vele uitwerkingsvragen. Op basis van de door ons geformuleerde 
uitgangspunten zou een dergelijk fonds als volgt kunnen worden vormgegeven. 

Vormgeving 

Instellingen worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen. Zij stellen op basis van 
hun profiel en context zelf hun targets en mijlpalen op en maken inzichtelijk hoe zij deze 
gaan bereiken en hoe dit bijdraagt aan het bevorderen van een kwaliteitscultuur (met oog 
voor perverse effecten: geen ongewenst gebruik van selectie voor de poort of 
matchinggesprekken, bsa etc.). Targets en mijipalen worden zoveel mogelijk ondersteunt 
met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met het oog op het monitoren van de 
voortgang (bijvoorbeeld uitval, switchgedrag en rendement van mbo-doorstromers om een 
positieve trend richting de prestaties van de gehele studentenpopulatie aan de instelling 
inzichtelijk te maken).De plannen worden beoordeeld op basis van een aantal vooraf 
vastgestelde criteria. Deze criteria zijn gericht op het proces van de totstandkoming 
(bijvoorbeeld de instemmingsprocedure bij de instellingen) en de onderbouwing van de 
plannen (zijn deze bijvoorbeeld gebaseerd op een analyse van de eigen situatie/doelgroep 
etc.). Er vindt geen inhoudelijke (vergelijkende) beoordeling plaats of de plannen 
ambitieus genoeg zijn, zoals bij de prestatieafspraken). Als instellingen aan de criteria 
voldoen, ontvangen zij middelen uit het fonds om maatregelen te treffen om de 
toegankelijkheid te verbeteren. De middelen moeten doelgericht worden ingezet. Het 
bedrag dat instellingen ontvangen kan afhankelijk worden gesteld van de totale omvang 
van een instelling of meer direct gerelateerd worden aan de omvang van de groep 
studenten op wie de maatregelen zich richten (bijvoorbeeld het percentage mbo-ers van 
de totale groep mbo-ers die op enig jaar in het hoger onderwijs stromen. Nadeel van een 
dergelijke verdeelsystematiek is dat de groep studenten op wie de maatregelen zich 
richten niet voor alle instellingen dezelfde zal zijn en moeilijk in beeld te brengen is). 
Voorstel is wel het aandeel van het budget waar instellingen kans op maken, van tevoren 
inzichtelijk te maken en niet afhankelijk te laten zijn van de kwaliteit van een voorstel of 
de omvang van een begroting. Een dergelijke systematiek maakt een vergelijking tussen 
instellingen noodzakelijk en zal de administratieve lasten doen toenemen. De financiele 
middelen worden in principe voor een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld 5 jaar) 
toegekend, maar de voortgang zal jaarlijks worden gemonitord. Zo nodig kunnen 
instellingen hun beleid en plannen bijsturen. Het niet behalen van de eigen gestelde 
targets en mijipalen leidt niet direct tot financiele sancties. Wel kan overwogen worden of 
het niet behalen van de eigen targets consequenties moet hebben voor de rechten van de 
betreffende instelling in een volgende ronde (van in principe opnieuw 5 jaar). 

Studenten van de instelling krijgen bij het indienen van het voorstel instemmingsrecht. Bij 
de jaarlijkse monitoring kunnen ze hun adviesrecht gebruiken voor het bijsturen van het 
beleid en de plannen. 

Vraag: Eens met deze (voorlopige) vormgeving? 

Dit voorstel gaat er vanuit dat het niet wenselijk is de opbrengsten van het sociaal 
leenstelsel onder te brengen in het huidige experiment met prestatieafspraken en 
prestatiebekostiging (los van het feit dat dit in tijd niet haalbaar is). Dit neemt niet weg 
dat de lessen die we trekken uit dit experiment (op basis van een degelijke evaluatie) ook 
betrokken kunnen worden bij de vormgeving van het voorgestelde fonds. 
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Spoor 3: versterking toegankelijkheid via de portemonnee van de student 

Beschrijving 

Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de meeste studenten uit lagere inkomensgroepen ook zonder 
basisbeurs zouden gaan studeren, wijst internationaal vergelijkend onderzoek tevens op het belang 
van sociale elementen in een stelsel van studiefinanciering. Het gaat daarbij om beurzen en sociale 
terugbetaalvoorwaarden. Er bestaat namelijk meer risicoaversie onder groepen met een lage 
sociaaleconomische status (ses) dan onder de hogere ses. Deze risicoaversie kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat men minder bereid is te investeren in een opleiding en minder geneigd tot het 
benutten van leenvoorzieningen. 

Dat studenten uit de lage ses-groepen minder graag lenen blijkt uit het feit dat zij ook nu al minder 
hoge bedragen lenen, een lagere schuld hebben, meer zelf betalen en zuiniger omgaan met geld 
dan studenten met hogere ses. 

Een verkiaring waarom deze studenten relatief vaker lenen is, dat zij een groter gedeelte van hun 
huisvestingskosten, collegegeld, verzekeringen en leermiddelen zelf betalen dan studenten met een 
hogere ses. Een verkiaring waarom deze studenten relatief minder hoge bedragen lenen is, dat 
studenten met een lage ses meer bijwerken 5.1.2e 	en een lets zuiniger uitgavenpatroon 
hebben waar het gaat om kleding/levensmiddelen/voeding en uitgaan/sport/ontspanning. Van 
studenten: 
- met aanvullende beurs heeft 72 % een schuld van gemiddeld € 13.100; 
- zonder aanvullende beurs heeft 59 % een schuld van gemiddeld € 15.600. 

Om risicoaversie onder studenten uit de lage ses-groepen tegen te gaan en ze om in de 
gelegenheid te stellen om te studeren en in het bestaan te voorzien, is de aanvullende beurs een 
onmisbaar instrument. De aanvullende beurs blijft dus bestaan en zal niet versoberd worden. 
Geplande vereenvoudigingen in de aanvullende beurs die nadelig zijn voor de student, gaan niet 
door. Daardoor blijft de aanvullende beurs voor studenten met weigerachtige en onvindbare ouders 
in stand. Ook blijft de hogere aanvullende beurs in stand voor studenten met minderjarige 
broertjes of zusjes en voor studenten met ouders die een studieschuld hebben. 

Daarnaast is het van belang dat er iets extra's gebeurt. Voor de groep die wil doorstuderen, 
moeten de drempels zo laag mogelijk zijn. Die drempel wordt verlaagd door een verhoging van de 
aanvullende beurs. Een hogere aanvullende beurs is gunstig voor ho-studenten met een lage ses. 
Er is een grotere relatieve vertegenwoordiging van lagere inkomensgroepen in het middelbaar 
onderwijs ten opzichte van het hoger onderwijs. Dat blijkt uit het feit dat er in de lagere 
onderwijssoorten relatief meer gebruik wordt gemaakt van de aanvullende beurs dan in de hogere. 
Ophoging van de aanvullende beurs voor ho-studenten is daarom in het bijzonder gunstig voor 
studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het ho. Daarmee is verhoging van de aanvullende 
beurs een gerichte manier om mbo-studenten die twijfelen over doorstroom naar het hbo over de 
streep te trekken. 

2012 HBO WO 
Aantallen basisbeurs  135.009  271.003 
Aantallen aanvullende beurs (a.b.) 
% A.b. t.o.v. basisbeurs 

26.133 
19°/0 

81.821 
30% 

Doelgroep- en budgettaire effecten 



hoogte a.b./ v.o.b 

€ 359 

huidig 

inkomen 

k€35 k€46 k€50 

1) Bedragen: 
Zowel uit- als thuiswonende studenten krijgen een maximale aanvuflende beurs van € 358,60 
per maand. 
Dit betekent ten opzichte van de huidige situatie dat een uitwonende student C 100,25 extra 
aanvuflende beurs per maand krijgt (dit is gelijk aan de huidige basisbeurs voor een 
thuiswonende student) en een thuiswonende student C 121,14. 
Het totale beschikbare normbedrag blijft net als nu € 986,14. Doordat er in het normbedrag 
geen onderscheid meer is tussen uit- en thuiswonende studenten, is er in het hoger onderwijs 
geen risico meer op misbruik met de uitwonendenbeurs en hoeven er geen controles meer te 
worden uitgevoerd. Deze vereenvoudiging levert een besparing op de apparaatskosten bij DUO 
op van PM Hans. 

Tabei 1. Nieuwe normbedragen (peilmoment jan 2014) 

Aanvullencle beurs 	 € 358,60 
Leenmocieliikheid 	 € 474,62 
Collegegeldkrediet 	 € 152,92 
Totaal 	 C 986,14 

3 Beslispunt: zijn we het eens met deze verhoging van de aanvullende beurs, het 
(daardoor) oak het gelijktrekken van het normbedrag voor uit- en thuiswonende studenten 
en (daardoor) het realiseren van een aanvullende vereenvoudiging? 

2) Inkomenseffecten: 
Het grensinkomen tot welk men nog aanvullende beurs ontvangt, blijft ongewijzigd. Dat 
betekent dat men tot aan hetzelfde ouderlijk huishoudinkomen maximale aanvullende beurs 
krijgt als nu: ongeveer €35.000. 
Een grotere groep dan nu zal nog gedeeltelijke aanvullende beurs ontvangen. Daardoor zullen 
ook studenten uit de middeninkomens tussen de € 46.0001  en € 50.000 gaan profiteren. 

Beslispunt: zijn we het eens met deze inkomenseffecten? 

Verhoging van de aanvullende beurs betekent ook dat ouders die meer verdienen dan C PM.000, 
verondersteld worden om een hogere ouderlijke bijdrage te voldoen aan hun studerende kind. 
Dat komt omdat de veronderstelde ouderlijke bijdrage en de aanvullende beurs aan elkaar zijn 
gekoppeld: als de maximale aanvullende beurs omhoog gaat, dan gaat de maximale 
veronderstelde ouderlijke bijdrage ook omhoog (van punt C naar punt D in de bovenstaande 
grafiek). 
De veronderstelde ouderlijke bijdrage is geen verplichte ouderlijke bijdrage. Studenten maken 
aan de keukentafel afspraken met hun ouders over de feitelijke ouderlijke bijdrage. toch kan 

1  In de huidige situatie het maximale inkomen tot welk men in een gezin met een studerend kind en 
zonder rninderjarige kinderen nog aanvullende beurs krijgt. 



een verhoging van de veronderstelde ouderlijke bijdrage de indruk wekken dat de overheid 
meer gaat vragen van ouders. 

- Dit kan worden vermeden door niet !anger een ouderlijke bijdrage vast te stellen en daar dus 
niet meer over te communiceren met de ouders. 

4 Beslispunt: eens met het loslaten van de veronderstelde ouderlijke bijdrage? 

3) Budgettair 
- Alle ingrepen in de aanvullende beurs hebben meteen effect op de student. De student zal direct 

een hogere beurs ontvangen van de overheid. 
- De effecten op de begroting doen zich echter pas op langere termijn voor. De kosten van 

verhoging van de aanvullende beurs !open namelijk langzaam op in verband met het 
prestatiebeurseffect: de aanvullende beurs is niet meteen bij de verstrekking een gift, maar pas 
na het behalen van het diploma. 

PM tabel budgettaire reeks (incl afschaffen uit-thuis) 



5.1.2e 	nog een alternatief uitwerken voor 5.1.2e (onderstaande plaatje)? 

hoogte a.b. 

inkomen 

E 	k€35 	k€46 
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Vereenvoudigingen en beleid voor specifieke doelgroepen (onderwerpen die tijdens de 
presentatie van 21 januari nog niet zijn behandeld) 

1. Vereenvoudigingen DUO 

• Door minder uitzonderingen te maken op de hoofdregels, zijn er minder variabelen in de 
berekening van bedragen, minder ingewikkelde en lange procedures, minder 
onduidelijkheden en minder administratieve lasten. 

• Er zijn een aantal regelingen in het kader van de Studiefinanciering die DUO relatief veel 
werk en geld kosten. Versobering van deze regelingen brengt ongeveer C 33 miljoen op. 
Dit bedrag zit al in de RA-reeksen verwerkt. 

• Onderstaande tabel geeft een uitgesplitste oploop van de opbrengsten van de 
vereenvoudigingen. Deze tabel gaat echter nog uit van invoering per 1/1/2015; de 
bedragen schuiven dus een jaar op. 

• Bij in ieder geval PvdA, D66 en GroenLinks lijkt geen draagvlak te bestaan voor 
versoberingen in de aanvullende beurs . Het afschaffen van de regeling voor weigerachtige 
en onvindbare ouders wordt daarbij genoemd, maar mogelijk wordt ook gedoeld op het 
vereenvoudigen van de berekeningswijze (door niet langer minderjarige (tel)kinderen en 
de studieschuld van de ouders mee te tellen). 

4 Welke van de onderstaande vereenvoudigingen wilt u (niet) laten doorgaan? 

Relevante gevolgen (bedragen in € x 1 miljoen) 	2014 
Overhevelen partnertoeslag (1) 	 0 
Aanvullende beurs: weigerachtigheid 	 0 
Aanvullende beurs: studieschuldouders (2) 	0 
Aanvullende beurs: telkinderen 	 0 	-9 

2016 
4 
-15 
0 

2017 
4 
-21 
0 

2018 
3 
-29 
0 

Struc 
0 
-34 
0 

In jaar 
2019 
2010 

-12 -14 -15 -18 2020 

2015 
5 
-11 
0 

Aanvullende beurs: peiljaarverlegging 	 0 
Draagkrachtregeling: peiljaarverlegging 	 0 
Terugwerkende kracht aanvragen/wijzigen 	1 

	
2 

Overig (vereenvoudiging meeneembare sf) 	0 
TOTAAL 	 1 
1) Budget ca. € 7mln wordt overgeheveld naar SZW. Voor OCW is dit begrotingstechnisch niet budgetneutraal. 
2) Budget is afgerond op nul; bedraagt enkele tonnen. 

2. Studenten in bijzondere omstandigheden, o.a. met een functiebeperking 

• Studenten met een functiebeperking of in bijzondere omstandigheden kunnen in het 
huidige SF-stelsel bij studievertraging in aanmerking komen voor: 

o Verlenging prestatiebeurs (bij medische omstandigheden), 
o Verlenging diplomatermijn (bij bijzondere omstandigheden, ook niet-medisch), 
o Omzetting prestatiebeurs in gift (bij structurele handicap/chronische ziekte), 
o Omzetting prestatiebeurs in gift (bij arbeidsongeschikt binnen diplomatermijn), 
o Nieuwe aanspraak op studiefinanciering (bij een tijdens de studie opgelopen of erger 

wordende handicap of een tijdens de studie ontdekte chronische ziekte). 

• Het financieel beslag van deze regelingen is C 66 miljoen, waarbij het zwaartepunt ligt bij 
de verlenging prestatiebeurs (€ 31 min ) en verlenging diplomatermijn (€ 15 min). 

• Buiten deze regelingen bestaat er ook nog een regeling voor deze studenten: 
o Op basis van de WHW kan een student een beroep doen op het profileringsfonds 

van de instelling waaraan hij of zij een opleiding volgt. 
o Dit betekent dat deze studenten een op hun situatie toegespitste beurs kunnen 

ontvangen van hun instelling, ter compensatie van de vertraging die zij oplopen ten 
gevolge van hun functiebeperking of andere bijzondere omstandigheden. 

1 

4 
0 

5 
0 

6 
0 

7 
0 

8 
4 

2020 
2020 

4 5 5 6 2020 
0 
-9 

0 
-14 

1 
-19 

1 
-28 

1 
-33 

2018 



o De draagkrachtregeling na het afstuderen, zorgt ervoor dat oud-studenten die 
alsnog arbeidsongeschikt worden, of over weinig inkomen beschikken, niet of naar 
vermogen kunnen terugbetalen. 

• Als met het leenstelsel de basisbeurs ho verdwijnt uit de prestatiebeurs, heeft dit gevolgen: 
o Verlenging/nieuwe aanspraak prestatiebeurs betekent straks alleen nog 

verlenging/nieuwe aanspraak leenmogelijkheid, ov-kaart, en eventueel de 
aanvullende beurs/eenoudertoeslag; niet meer basisbeurs). 

o De verlenging van de diplomatermijn heeft enkel nog betrekking op de ov-kaart en 
de eventuele aanvullende beurs en/of eenoudertoeslag. 

o NB: De mogelijkheid buiten het SF-stelsel (profileringsfonds) blijft onveranderd. 
• Van de totale kosten van de huidige regelingen (€ 66 min), is C 37 miljoen basisbeurs. 

Dit gedeelte verdwijnt bij invoering van een leenstelsel. Dit bed rag zit al in de RA-reeksen 
verwerkt (in de opbrengsten van het leenstelsel a € 810 miljoen). Het resterende beslag 
van de regelingen voor studenten met een functiebeperking (als verder ongewijzigd) blijft 
dan circa C 29 min. 

• Als straks de basisbeurs verdwijnt, heeft dit voor alle studenten gevolgen. Dus ook voor 
deze specifieke doelgroep. 

• Vooralsnog is door geen van de partijen een vraag gesteld over deze gevolgen. 

4 Vinden we de wijze waarop deze doelgroep in de eerdere plannen van het leenstelsel 
bediend wordt voldoende? 

3. Meerjarige masters 

• Studenten aan meerjarige masters studeren langer en: 
o maken daardoor zelf meer kosten (studiekosten en levensonderhoud) 
o maken langer gebruik van het onderwijs (overheid maakt langer kosten) 

• Waarom hebben we in het eerdere voorstel gekozen voor een tegemoetkomingsregeling 
voor meerjarige masters in tekortsectoren van groot maatschappelijk belang? 
o De hoogte van de schuld zou kunnen meewegen bij het doorstromen naar de 

masterfase (SCP-onderzoek), maar er is geen bewijs voor het effect van een prikkel. 
0, Onder andere in Techniekpact heeft overheid zich gecommitteerd aan een 

tegemoetkomingsregeling voor meerjarige techniekmasters, in ruil voor beurzen door 
het bedrijfsleven (jaarlijks 1000) 

• De lastige afweging bij het opstellen van een regeling is: wegen de kosten van een regeling 
(die snel kunnen oplopen) op tegen de opbrengsten van een leenstelsel? 

• Een tweede dilemma is: wil je dit wel regelen in de studiefinanciering? En zo ja, dan moet 
dat aansluiten op het leenstelsel. Dat betekent dan wel dat studenten het betreffende 
bed rag eerst moeten lenen; anders kan er ook niets worden kwijtgescholden. 

• De kosten van de regeling worden beInvloed door: 
o Hoogte prikkel 
o Omvang doelgroep 

• De kosten lopen al snel op bij hogere prikkel, of bredere doelgroep. 
o Daarom is in het wetsvoorstel leenstelsel masterfase de keuze gemaakt voor een 

smalle doelgroep, en een beperkte prikkel. 
o Studentenbonden en VSNU pleiten voor verbreding van de doelgroep naar en zorg 

en onderwijs (studentenbonden) en research masters (vooral VSNU) met daarbij 
een hogere prikkel. 
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€3.000 24 23 25 

€3.000 33 32 29 

Maatregel 
Kwijtschelding CROHO-definitie 
Natuur & techniek 

Bedrag 2015 
€1.000 
	

8 
€1.835 
	

14 

2016 2017 2018 Struc 
8 8 

15 15 

Kwijtschelding indeling Sminia 
(incl. snijviak-opleidingen) 

€1.000 
	

10 
€1.835 
	

18 
11 11 
19 20 

Tabel doorrekening diverse varianten kwijtscheldingsregeling meerjarige masten 
NB: De reeksen schuiven een jaar op vanwege latere invoeringsdatum. 

(bedragen in € x 1 miljoen) 

4 Bent u van mening dat het treffen van een voorziening in de studiefinanciering 
(schuldkwijtschelding) voor studenten aan een meerjarige masteropleiding nodig is? 

4 Zo ja, welke omvang wilt u aan deze regeling toekennen: smalle/grote groep en hoog/laag 
bed rag? 

3 
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Het Studievoorschot: van akkoord naar wetsvoorstel 

Sinds we op 28 mei 2014 het akkoord Het Studievoorschot presenteerden, is er door 
OCW hard gewerkt aan de uitwerking van het akkoord in een wetsvoorstel. Alhoewel het 
akkoord het wetsvoorstel op hoofdlijnen dicteert, bevat een wetsvoorstel ook een 
dusdanig gedetailleerde uitwerking van de afspraken, dat hier diverse beslissingen aan 
ten grondsiag liggen. Hierbij wil ik jullie informeren over deze keuzes, die binnen de 
kaders blijven van de door ons gemaakte afspraken. 

1. Studenten met een mbo- en ho-schuld 
Mbo'ers kunnen net als ho'ers met een studieschuld te maken krijgen, als zij bijlenen of 
als ze hun prestatiebeurs niet in een gift omgezet krijgen. Als mbo'ers een studieschuld 
hebben en vervolgens doorstromen naar een ho-opleiding, ontstaat een rare samenloop 
van terugbetalingsregelingen: de mbo-schuld onder de huidige en de ho-schuld onder de 
nieuwe voorwaarden. Om te voorkomen dat deze doorstromers bij de terugbetaling door 
een samenloop van beide schulden meer dan 12% van zijn inkomen moet inzetten voor 
aflossing, is geregeld dat doorstromers van mbo naar ho beide schulden aflossen volgens 
het nieuwe regime. Door de mbo-schuld mee te nemen in het ho-regime, zijn de 
maandlasten fors lager en wordt er nooit meer dan 4% van het inkomen afgelost. Dit is 
conform de wijze waarop het eerdere RA-voorstel werd uitgewerkt. 

2. BUverdiengrens 
De afschaffing van de bijverdiengrens is opgevat als flankerende maatregel bij de 
introductie van het studievoorschot in het ho. Dit betekent dat deze in het mbo 
gehandhaafd blijft, net als de basisbeurs. Voor huidige ho-studenten die dankzij de 
cohortgarantie nog basisbeurs krijgen, blijft de bijverdiengrens ook bestaan. 

3. Uitbreiding collegegeldkrediet 
De uitbreiding van het collegegeldkrediet (in het wetsvoorstel het levenlanglerenkrediet 
geheten om het noodzakelijke onderscheid te kunnen maken met het bestaande 
collegegeldkrediet) heeft als doel het leven lang leren in Nederland een impuls te geven. 
In de wettelijke uitwerking zijn enkele maatregelen opgenomen om het risico op misbruik 
van deze regeling te beperken, en om de financiele risico's te verkleinen. 

• Het akkoord bevat geen expliciete keuze over de wijze van toekenning. In het 
wetsvoorstel is dit in de geest van de maatregel als volgt uitgewerkt. Allereerst is 
ervoor gekozen om de periode waarin gebruik mag worden gemaakt van het 
krediet, gelijk te stellen aan de duur van een volledige opleiding: iedereen krijgt 
vier jaar aanspraak op het krediet, en alleen langer als de nominate studieduur dit 
vereist. De student kiest zeif in welk tijdbestek en voor welke opleiding(en) hij 
deze rechten inzet. Op deze manier krijgen studenten namelijk ook de kans om 
krediet aan te vragen voor een tweede of volgende studie in een latere 
levensfase. En voordeel van deze keuze is bovendien dat een student zijn 
aanspraak niet verliest als hij een verkeerde studie kiest, al na een beperkt aantal 
maanden stopt met de opleiding of besluit (tijdelijk) geen gebruik te maken van 
het krediet. 

• In het wetsvoorstel is een leeftijdsgrens opgenomen van 55 jaar. Dit is in lijn met 
het advies van de commissie Rinnooy Kan, die ook een leeftijdsgrens van 55 jaar 
bepleit. Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van 
deze voorziening, maar tegelijkertijd moet gewaarborgd zijn dat de terugbetaling 
van het krediet nog wel zoveel mogelijk in het werkzame leven geschiedt, zonder 

1 



dat dit leidt tot onacceptabel hoge maandlasten. Alhoewel ook bij een 
leeftijdsgrens van 55 jaar het nog mogelijk is dat iemand na het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd nog terugbetaalverplichtingen heeft, zal dat dan in de 
meeste gevallen niet meer om een groot bedrag gaan. 

• Ook is het goed stil te staan bij de vorm van de terugbetaling. In het wetsvoorstel 
is uitgegaan van een terugbetaling conform het bestaande collegegeldkrediet. Er 
wordt terugbetaald in 15 jaar. Doordat tot 84% van het minimumloon geen 
aflossingsverplichting geldt en maximaal 12% van het inkomen wordt afgelost, 
vallen pensioengerechtigden die nog een deel moeten aflossen en een beperkt 
inkomen hebben, onder de draagkrachtregeling. Men begint meteen na het 
behalen van het diploma met terugbetalen en kan de terugbetaling niet 
opschorten. 

• Bij de toekenning van het collegegeldkrediet is voorts een bepaling opgenomen 
waardoor slecht terugbetaalgedrag in de toekomst een weigergrond kan vormen. 
Het kan in de toekomst wellicht zinvol zijn om rekening te houden met het 
terugbetaalgedrag bij de (eventuele) lopende studieschuld. Ook de overheid heeft 
immers een zorgplicht en moet voorkomen dat er een stapeling van financiele 
risicosituaties ontstaat; voor de student en de rijksbegroting. Deze bepaling is op 
het moment echter puur technisch van card, en wordt pas vormgegeven als deze 
voorziening ook daadwerkelijk nodig blijkt. 

4. Wettelijke grondslag voor kwaliteitsafspraak 
Het akkoord bevat afspraken over de wijze waarop de opbrengsten van het nieuwe 
stelsel zullen worden geinvesteerd in het hoger onderwijs; onder meer via gerichte 
investeringen, passend bij kwaliteitsafspraken die gemaakt worden met de instellingen. 
Om investeringen gekoppeld aan kwaliteitsafspraken mogelijk te maken, is een wettelijke 
basis nodig. Het wetsvoorstel biedt deze basis. De precieze vormgeving van de 
kwaliteitsafspraken en de precieze relatie tussen deze afspraken en de investeringen, 
worden niet in deze wet geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt dat deze uitwerking bij of 
krachtens Algemene Maatregel van Bestuur plaatsvindt. Over de invulling van deze AMvB 
wordt overleg gevoerd met de koepelorganisaties en de studentenorganisaties voordat de 
AmvB bij beide Kamers wordt voorgehangen. Deze procedure wordt in het wetsvoorstel 
geregeld. De evaluatie van de huidige prestatieafspraken in het hoger onderwijs, zal een 
belangrijke basis vormen voor de uiteindelijke vornngeving van de kwaliteitsafspraken. 

5. Invoering wettelijk collegegeld voor schakelen 
De invoering van het wettelijk collegegeld voor schakelprogramma's, kan op 
verschillende momenten plaatsvinden. In het wetsvoorstel is de keuze gemaakt om deze 
maatregel te richten op de doorstromers die met het studievoorschot te maken hebben, 
en sluiten daarmee aan bij de nieuwe kwaliteitsafspraken die vanaf 2017 met de 
instellingen gemaakt zullen worden. Vanaf dat jaar gaan dan ook de verlaagde tarieven 
voor de schakelprogramma's gelden. 

6. Kwijtscheldingsregeling ook voor wo-bachelor 
De akkoordtekst bevat een tegemoetkomingsregeling voor studenten met een handicap 
of chronische ziekte , die vertraging oplopen als gevolg van deze aandoening. De 
akkoordtekst bepaalt dat studenten hiervoor in aanmerking komen als zij hun hbo-
bachelor of wo-master afronden. In de geest van deze afspraak is geregeld dat ook wo-
studenten voor deze regeling in aanmerking komen die uiteindelijk enkel een wo-
bachelor afronden. Daarbij geldt wel dat deze studenten niet nog een keer voor 
kwijtschelding in aanmerking komen, mochten zij later alsnog een master willen volgen. 

2 



7. Herberekening rente 
Op dit moment is de rente gebaseerd op de maand oktober van enig jaar. In het 
wetsvoorstel hebben we er voor gekozen om dit te wijzigen en het gemiddelde over een 
periode van een jaar te nemen. Dit voorkomt grote fluctuaties als zich net in oktober een 
situatie op de financiele markten voordoet die de rente beinvloedt. In de huidige 
systematiek hebben studenten daar 5 jaar voordeel of nadeel van en dat vergroot de 
verschillen tussen cohorten. Wij verwachten dat dit ook voor de kredietverstrekking van 
derden (bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers) een positief effect heeft (minder grote 
variatie). Deze aanpassing heeft een beperkt effect op de rente (het dempt de 
renteschommelingen; licht opwaarts effect bij dalende rente, licht effect neerwaarts in 
tijden van stijgende rente). 

3 
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Verslag bijeenkomst ResearchNed 

-Twee grafieken verkeerd opgenomen; een dubbele met percentages ipv absoluut, en bij 
structureel en maximaal lenen zijn de figuren opgenomen. 
-vsnu en vh komen beide niet 
-Isvb is ziek 
-structuur vergadering; zet 5-I2-e op sheet 
-cijfers manifesteren zich in een heel ingewikkelde maatschappelijke context, waarbij het niet 
mogelijk is om een beleidsmaatregel te isoleren en sec op zijn merites te beoordelen. 
-rendementscijfers / afgestudeerden tm 2014-2015 , zou handig zijn als die opgeleverd worden, 
dan kunnen die nog mee (5.1.2.e 	vsnu, 5.1.2.e 	 vsnu, 5.1.2.e vh); 

Aanw: JOB (5.1.2.e 	), ISO (5.1.2.e 	), NRTO (5.1.2.e), Handicap en Studie (5-1.2-e), 
LAKS (5.1.2.e), Researchned (5.1.2.e 	), OCW(5.1.2.e 	). 

-eerste monitor studievoorschot is derde beleidsmaatregelen monitor; breder dus dan 
studievoorschot alleen. In hs1 worden deze maatregelen toegelicht. 
-hoofdstuk van 5.1.2.e over instroom is geschrapt 
-tabel lenen is nieuw; opnieuw gerekend met andere query, laat nu ander beeld zien. 
-instellingscollegegeld; onderzoekers hebben onderzocht of en zo ja hoe instellingsgeld 
gemotiveerd is, en dit is inmiddels op alle websites te vinden. ISO vraagt zich of of met 
transparantie en korte uitleg over wat instellingscollegegeld behelst, wel voldaan is aan de motie. 
Zullen het stenogram opnieuw bekijken. 
-uitleg onderzoek mbo keuze-motieven; resultaten volgen. 

Rondje met commentaar 

-LAKS; niet te stellig conclusies trekken op basis van dit onderzoek, onderstreept belang 
LOB/studiekeuzecheck/matching en goede voorlichting, hoe zit het met eerste generatiestudenten? 
-Handicap en Studie; opeenstapeling van maatregelen (participatiewet, wajong, wet 
studievoorschot); BSA-norm ook voor functiebeperking relevant, vaak weten studenten niet dat zij 
niet aan die norm hoeven te voldoen, of meer tijd kunnen krijgen; studiekeuzecheck : studenten 
moeten goed aangeven dat ze risicogroep zijn/ handicap zijn, zodat ze een gesprek krijgen; 
studenten is het niet duidelijk waar ze terecht moeten om toelage te krijgen, veel loketten. Maakt 
het lastig om te adviseren. Overheid zou hier verantwoordelijkheid in moeten nemen. 
-NRTO; klein upje levenlangleren mag wel wat prominenter in brief; koppeling met 1 cijferho 
(uitsplitsing collegegeldkrediet bij onbekostigd onderwijs) 
-ISO; veel aandacht voor kwetsbare groepen; aanvullende beurs studenten vallen vaker uit; hoe 
zit dat? Invoering lijkt die groep extra te treffen; studiekeuzecheck-> beetje saai dat het vooral 
vragenlijsten zijn, mag serieuzer worden neergezet; begeleiding studenten met een negatief BSA 
met hun eerste studie, dat moet beter; iso is bezig met onderzoeken naar matching onder 650 
studenten, te ongelijksoortige activiteiten onder opleidingen. 
-JOB; bij invoering studievoorschot kritisch vanwege doorstroom naar hbo, die onderwerpen in de 
monitor stemmen nog niet gerust, ook al is het nog te vroeg om hier definitieve uitspraken over te 
doen. 
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Amendement dat regelt dat de minimale maandelijkse terugbetaling voor debiteuren met voldoende 
draagkracht wordt verlaagd van €45 naar €15 per maand. 

In artikel I wordt onderdeel BO als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding "2." geplaatst. 

2. Voor het tweede onderdeel (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 6.9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het derde lid komt te luiden: 
3. Onverminderd toepassing van artikel 6.10 bedraagt het totaal per jaar te betalen bedrag 

aan maandelijkse termijnen voor de terugbetaling van de lening beroepsonderwijs onderscheidenlijk 
lening hoger onderwijs ten minste € 545 onderscheidenlijk € 180. Bij ministeriele regeling kan dit 
bedrag gelet op de loonontwikkeling worden herzien. 

3. In het tweede onderdeel (nieuw) wordt "In artikel 6.9, vierde lid," vervangen door: In het 
vierde lid. 

Toelichting 

Onder het studievoorschot kan de terugbetaling van een studieschuld worden gespreid over 35 jaar. 
Daarmee worden de maandlasten bijna gehalveerd. Oud-studenten die meer kunnen en willen 
terugbetalen, wordt maatwerk en flexibiliteit geboden om sneller of te lossen. Indachtig deze 
uitgangspunten wordt met dit amendement geregeld dat een aanzienlijke groep niet langer verplicht 
wordt om toch minstens € 45 per maand terug te betalen. 

Voor debiteuren met voldoende financiele draagkracht geldt thans de verplichting om ongeacht de 
hoogte van de schuld ten minste € 45 per maand terug te betalen (€ 545 per jaar). Met de verlengde 
terugbetaaltermijn van 35 jaar is het termijnbedrag bij een schuld van minder dan ongeveer € 12.500 
al snel lager dan € 45 per maand. Vasthouden aan het minimum aflosbedrag van €45 per maand past 
niet bij de grotere eigen verantwoordelijkheid die studenten onder het studievoorschot wordt 
geboden. Vanwege de kosten van incasso is het doelmatig om een minimumbedrag van € 15 per 
maand te vragen aan studenten met voldoende draagkracht. 

Dit amendement kan, afhankelijk van terugbetaalgedrag van de student, tot gevolg hebben dat een 
deel van de aflossingen op een later moment wordt ontvangen, maar leidt over de jaren heen niet 
tot EMU-saldo relevante kosten. Bovendien is bij de raming uitgegaan van de aanname dat er 
helemaal geen minimum gehanteerd wordt. De wijziging van het kasritme treedt pas op na 2018, 
wanneer de eerste groep studenten die onder het studievoorschot een master heeft gedaan, gaat 
terugbetalen. Dit kan te zijner tijd worden ingepast op artikel 11 'Studiefinanciering' van de OCW-
begroting. 
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1. Hoeveel levert de afschaffing van de halvering van het collegegeld op? 

Het volledig afschaffen van de halvering collegegeld voor alle eerstejaars en tweedejaars 
aan lerarenopleidingen levert een besparing op van structureel € 170 miljoen. De reeks 
groeit in. 

2. Hoeveel kost het om de halvering van het collegegeld te behouden voor 
de sector onderwijs, zorg en techniek (graag uitgesplitst naar sector)? 
Kan tevens voor de sector onderwijs het onderscheid aangebracht 
worden tussen halvering collegegeld voor alleen het eerste jaar en de 
eerste twee jaar? 

Arbeidsmarkttekorten doen zich met name voor in de sectoren onderwijs, zorg en 
techniek (inclusief ICT). Voor het bepalen van het type collegegeld wordt de indeling naar 
CROHO-onderdelen gevolgd. Deze indeling is niet een-op-een te relateren aan 
arbeidsmarktsectoren. Zo bestaat er geen CROHO-onderdeel ICT. ICT opleidingen zijn 
veelal ondergebracht in het CROHO-onderdeel Natuur, vandaar dat het CROHO-onderdeel 
natuur ook in beeld is gebracht. 

Het in stand houden van de halvering collegegeld voor eerstejaars in de CROHO-
onderdelen gezondheidszorg, onderwijs, techniek en natuur brengt de volgende 
structurele kosten met zich mee (ten opzichte van de besparing bij vraag 1): 

Gezondheidszorg 18 min. 

Onderwijs 16 min. 

Techniek 28 min. 

Natuur 7 min. 

Indien tevens de halvering van het collegegeld voor tweedejaars aan de 
lerarenopleidingen in stand wordt gehouden komen daar nog extra kosten van € 16 
miljoen structureel bij. 

Aangezien uit de evaluatie van de halvering collegegeld is gebleken dat deze maatregel 
niet veel invloed heeft gehad op de instroom in het hoger onderwijs zou ook overwogen 
kunnen worden om de halvering collegegeld in zijn geheel terug te draaien en een van de 
varianten uit deze Kamerbrier te kiezen. Het hanteren van wettelijk collegegeld (in 
plaats van instellingscollegegeld) voor alle tweede studies in de sectoren 
gezondheidszorg, onderwijs, techniek en natuur kost € 70 miljoen structureel. Wanneer 
deze maatregel alleen gericht wordt op de sectoren gezondheidszorg en onderwijs zijn de 
kosten € 50 miljoen. 

3. Hoeveel kost het om de aanvullende beurs te verhogen naar een 
inkomensgrens van C 70.000 / C 75.000 / C 80.000? Kan per 
inkomensgrens tevens aangegeven worden hoeveel studenten er dan 

1  Kamerbrief over mogelijkheden voor financiele tegemoetkoming bij 2e studie  
Kamerstuk 1 Rijksoverheid.nl  

Totaal 68 min. 



Inkomensgrens 
Aantallen extra 
studenten onder AB 

€ 70.000 
50.000 

€ 75.000 
65.000 

€ 80.000 
80.000 

geholpen worden en welk bedrag deze studenten dan krijgen aan 
aanvullende beurs? 

Kosten om de inkomensgrenzen voor de aanvullende beurs te verhogen: 

Inkomensgrens 
Kosten 

€ 70.000 
€ 101 miljoen  

€ 75.000 
€ 138 miljoen  

€ 80.000 
€ 175 miljoen 

Extra studenten geholpen bij verhogen inkomensgrens (nu 135.300): 

Extra bedrag voor studenten gegeven het inkomen van hun ouders en aanpassing van de 
aanvullende beurs: 

Inkomen ouders 
aanvullende beurs  

Hoogte AB bij 
inkomensgrens € 
70.000 

Hoogte AB bij 
inkomensgrens € 
75.000 

Hoogte AB bij 
inkomensgrens C 
80.000 

€ 34.600 
€ 40.000 
€ 45.000 
C 50.000 
C 55.000 
C 60.000 
C 65.000  

€ 419,04 	€ 419,04 

	

C 354,98 	€ 362,91 
€ 295,81 	C 311,06 

	

C 236,64 	C 259,22 

	

C 177,48 	C 207,38 

	

C 118,31 	C 155,53 
C 59,16 	 C 103,69  

C 419,04 
C 369,09 
C 322,95 
C 276,82 
C 230,68 
C 184,54 
C 138,41 

C 70.000 
C 75.000 
C 80.000 

C 0,00 	 C 51,84 
C 0,00 

C 92,27 
C 46,14 
C 0,00 

4. Stel dat de aanvullende beurs verhoogd zou worden conform vraag 3 en 
gefinancierd vanuit vraag 1/2; hoeveel budget blijft er dan over om de 
basisbeurs generiek te verhogen en met welk bedrag zou de basisbeurs 
dan opgehoogd kunnen worden? 

Uitgaande van C 170 min. extra (vraag 1)  

Bij een inkomensgrens naar C 70.000 

Dit heeft als gevolg dat de basisbeurs ten opzichte van de voorkeursvariant voor 
thuiswonende studenten toeneemt met C 7 in de maand (van C 91 per maand in de 
voorkeursvariant naar C 98 per maand in de nieuwe situatie). 

De uitwonende beurs neemt ten opzichte van de voorkeursvariant voor thuiswonende 
studenten toe met C 20 in de maand ( van C 255 per maand in de voorkeursvariant naar 
C 275 per maand in de nieuwe situatie). 

Bij een inkomensgrens naar C 75.000 

Dit heeft als gevolg dat de basisbeurs ten opzichte van de voorkeursvariant voor 
thuiswonende studenten toeneemt met C 3,50 in de maand (van C 91 per maand in de 
voorkeursvariant naar C 94,50 per maand in de nieuwe situatie). 



De uitwonende beurs neemt ten opzichte van de voorkeursvariant voor thuiswonende 
studenten toe met € 9,50 in de maand ( van € 255 per maand in de voorkeursvariant 
naar € 264,50 per maand in de nieuwe situatie). 

Bij een inkomensgrens naar 80.000 

Er resteren geen middelen om de basisbeurs bedragen op te hogen. Hiervoor is een 
tekort van € 5 miljoen. 

Uitgaande van € 102 min. extra, met behoud van gehalveerd collegegeld in le jaar voor 
de sector onderwijs, zorg, natuur en techniek.  

Bij een inkomensgrens naar C 70.000 

Dit heeft als gevolg dat de basisbeurs ten opzichte van de voorkeursvariant voor 
thuiswonende studenten toeneemt met € 0,15 in de maand (van € 91 per maand in de 
voorkeursvariant naar € 91,15 per maand in de nieuwe situatie). 

De uitwonende beurs neemt ten opzichte van de voorkeursvariant voor thuiswonende 
studenten toe met € 0,30 in de maand ( van € 255 per maand in de voorkeursvariant 
naar € 255,30 per maand in de nieuwe situatie). 

Bij een inkomensgrens naar C 75.000 en C 80.000 

Er resteren geen middelen om de basisbeurs bedragen op te hogen. Hiervoor is een 
tekort van respectievelijk € 36 miljoen en € 73 miljoen. 

5. Voor welke maatregelen gaat de € 26 per maand gebruikt worden om het 
niet-gebruik van de aanvullende beurs terug te dringen? 

Onderzoek van het CPB in het HO heeft aangetoond dat 24% van de eerstejaars 
studenten die recht heeft op een aanvullende beurs, die niet aanvraagt. Van de 
studenten die wel recht zou hebben op een aanvullende beurs, maar hem niet aanvraagt, 
vraagt 41% wel een lening aan. Dat betekent dat er een substantiele groep studenten is 
die geld laat liggen, joist in de inkomensgroepen die financiele ondersteuning het hardst 
nodig hebben. 

De 105 miljoen euro die voor deze maatregel nodig is, gaat vrijwel volledig naar 
studenten. De maatregel zelf is betrekkelijk overzichtelijk en goedkoop in de uitvoering 
(voorlopige inschatting 3,5 min): we passen nudges toe in de aanvraagschermen van 
Mijn DUO, met als voorbeeld dat het vinkje om een aanvraag voor de aanvullende beurs 
te doen in eerste instantie 'aan' staat, zodat een student door wordt verwezen naar de 
aanvraagpagina voor de aanvullende beurs. De verwachting is dat het niet-gebruik 
hierdoor substantieel afneemt, waardoor meer geld terecht komt bij studenten die het 
nodig hebben. Vrijwel het volledige bedrag (naar verwachting meer dan 100 miljoen 
euro) komt dus terecht bij studenten. 

Overigens worden studenten er uiteraard ook over geInformeerd dat studiefinanciering -
basisbeurs, aanvullende beurs en reisrecht - allemaal een prestatiebeurs zijn. Dat 
betekent dat dit geld moet worden terugbetaald als de student niet binnen 10 jaar een 
diploma haalt. Dit geldt ook voor de nieuwe basisbeurs en de bestaande aanvullende 
beurs: elke euro extra daarin betekent dat de schuld voor studenten die hun diploma niet 
halen, hoger wordt. 



6. Wat is de inzet de afgelopen jaren geweest om het niet-gebruik van de 
aanvullende beurs terug te dringen? Wat is het effect daarvan en waaruit 
zijn deze maatregelen bekostigd? 

Ten eerste is de voorlichting over de aanvullende beurs verbeterd. Op de website van 
DUO en in het aanvraagproces van studiefinanciering wordt nadrukkelijker op de 
aanvullende beurs gewezen. Ook worden (aankomend-) studenten via sociale media en 
informatie op scholen op de aanvullende beurs gewezen. Daarnaast heeft DUO in 2021 
alle studenten die de aanvullende beurs niet gebruiken via een brief of mail gewezen op 
het bestaan van de aanvullende beurs. Dat heeft geleid tot ongeveer 18.000 meer 
aanvragen en ongeveer 3.000 meer toekenningen van de aanvullende beurs. Hierdoor is 
het niet-gebruik van de aanvullende beurs geleidelijk met in totaal ongeveer 15% 
afgenomen. Deze maatregelen zijn bekostigd uit de reguliere realisaties. Het kabinet acht 
het wenselijk om het niet-gebruik verder terug te dringen en wil daarom aanvullende en 
verregaandere maatregelen nemen, zoals verwoord in de hoofdlijnenbrief. 

7. Wat zou het opleveren als de aanvullende beurs voor thuiswonende 
studenten verlaagd wordt met C 25 / C 35 / C 45? 

Hoogte aanvullende beurs 
thuiswonend 
€ 419 
€ 394 (25 verlaging...) 
C 384 
€ 374  

Hoogte aanvullende 
basisbeurs uitwonend 
€ 419 
€ 419 
€ 419 
€ 419 

Opbrengst (ten opzichte 
van basis)  
Basis 
€ 18 miljoen 
€ 25 miljoen 
€ 32 miljoen 

8. Hoe werkt de systematiek van dekking in de begroting in relatie tot de 1 
miljard euro die begroot is voor de herinvoering van de basisbeurs? 
Kunnen er jaarlijks problemen ontstaan zoals een gat in de begroting 
door de toevoeging van die 1 miljard voor het hoger onderwijs? 

In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord is een budgettaire reeks opgenomen 
voor de herinvoering van de basisbeurs. Die reeks groeit langzaam in omdat 
toekenningen van studiefinanciering (het bedrag dat studenten maandelijks aan 
studiefinanciering krijgen) pas relevant worden op de begroting van OCW als de 
prestatiebeurs van een student wordt omgezet in een gift. Met andere woorden: als de 
student zijn of haar diploma haalt. 

De reeks in de bijlage van het coalitieakkoord past bij de maatregel zoals het kabinet 
deze voor ogen heeft. Dat betekent dat dit op dit moment de beste inschatting is die we 
van de kosten kunnen maken. Uiteraard kan het jaar op jaar zou zijn dat de kosten zich 
anders ontwikkelen dan we verwachten. Bijvoorbeeld doordat er meer studenten zijn, 
doordat studenten langer of korter doen over het halen van hun diploma of doordat 
meer/minder studenten een aanvullende beurs aanvragen. 

Volgens de begrotingsregels dient OCW tegenvallers op de eigen begroting zelf op te 
vangen, uit meevallers of door te bezuinigen. 
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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 Belden voor hbo, wo en bol. In eerdere antwoorden op onze vragen (het 
bestand "2e uitvraag KiK_OCW_SF 15-12 11.00") hebben jullie de opbrengsten van deze 
maatregel berekend, met de aanname dat de versobering in studiejaar 2023-2024 ingaat 
met cohortgarantie. 

a. 	De partij wil echter dat de versobering ingaat vanaf januari 2025. Zouden jullie 
kunnen aangeven hoe hoog de opbrengsten in 2025 in dat geval zijn (we nemen aan 
dat de structurele kosten niet veranderen)? 

• De opbrengsten hiervan bedragen in 2025 in totaal 50 miljoen. Hierbij is 
de aanname gedaan dat versobering vanaf januari 2025 in gaat met 
cohortgarantie. Dit houdt in dat het versoberde stelsel vanaf 2025 alleen 
voor nieuwe studenten in het bol en ho geldt, dit zijn voornamelijk 
studenten die in september/augustus instromen (start studiejaar). Hierdoor 
zijn de opbrengsten in de eerste jaren ook lager. 

• Wijzigingen in de studiefinanciering gaan normaliter vaak in op 1 september 
(hoger onderwijs) dan wel 1 augustus (mbo) omdat dit samenvalt van de 
start met het nieuwe studiejaar. Vanuit het communicatie-oogpunt heeft 
het de voorkeur om de ingangsdatum van de wijziging to laten aansluiten op 
de start van het nieuwe studiejaar. 

2025 Struc 
Bol 1-2 
	

C-5 
	

C -60 
BB 	

Bol 3-4 
	

CO 
	

C -200 
HO 
	

C-20 
	

C -190 
AB 
	

Bo! 1-2 
	

C-5 
	

C -40 
Bol 3-4 
	

C-20 
	

C -100 
Afgerond 
	

C-50 
	

C-590 
Bedragen x min. 

b. Eerder gaven jullie aan dat bij invoering in studiejaar 2023/2024 de structurele 
kosten in 2030 benaderd worden, kunnen we bij invoering in 2025 ervan uitgaan dat 
de structurele kosten in 2032 benaderd worden? 

• Ja, dat klopt. De kosten zijn pas structureel rond 2067 door de 
kwijtscheldingen die dan plaatsvinden. Dit verandert het structurele bedrag 
echter niet heel veel, waardoor inderdaad rand 2032 de structurele situatie 
al benaderd wordt. 



Herinvoeren basisbeurs 
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Dit is een vervolgvraag op vraag 2 uit de set antwoorden "2e uitvraag Kitc_OCW_SF 15-12 
11,00", de nieuwe variant van de basis/aanvullende beurs in het hoger onderwijs, toen was 
de tekst: 

"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 maximaal 40.000 euro. Daarna loopt het 
bedrag terug naar 300 euro per maand voor inkomens van 2 keer modaal. Voor 
thuiswonenden zijn de bedragen respectievelijk 450 en 150 per maand. De partij wit de 
aanvullende beurs laten vervallen, omdat deze verweven zit in deze nieuwe variant. 
Daarnaast wit de partij wit terug naar de terugbetaatregels van de studiefinanciering die 
golden tussen 2012 en 2018." 

De partij wil deze maatreget wijzigen. De partij wit het inkomen om in aanmerking to komen voor 
een maximale beurs zetten op het modale inkomen (dus ongeveer 37.000 euro), in plaats van op de 
eerder aangegeven 40.000 euro. De hoogte van de beurs loopt of tot een inkomen van 2 keer 
modaal (deze grens is dus ongewijzigd). Verder blijft deze maatreget hetzetfde. 

Wat zijn de budgettaire effecten van deze maatregel in 2025? 
• De kosten van deze maatregel bedragen in 2025 C 235 miljoen. 

2025  Struc. 
€ 200 € 1.150 

Uitbreiden aanvullende 
beurs 
Terugbetaalvoorwaarden 	 C 50 

C 35 € 140 

Totaal  C 235  C 1.240 
*Bedragen x min. 

• Doordat het in dit voorstel een inkomensafhankeiijke 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 geidt voor de 
nieuwe inkomensafhankelijke basisbeurs. 
Het niet-gebruik van de aanvullende beurs is lager. De meeste studenten 
zullen de beurs immers aanvragen en daarmee ook het 
inkomensafhankelijke deet ontvangen. Hiermee is rekening gehouden. 

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

• De verwachte structurele kosten bedragen C 1.240 miljoen, deze warden bereikt 
rond 2040. in deze maatregel wordt de terugbetaattermijn korter en vaiten de 
kwijtscheldingen dus eerder. Daardoor wordt de structurele situatie eerder bereikt 
dan in de maatregeten waarbij de terugbetaatsystematiek ongewijzigd blijft. 

c. 	in wetk jaar warden de structurele kosten al benaderd. 
• De kwijtscheldingen veranderen het structurele bedrag echter niet heel veet, 

waardoor rond circa 2030 de structureie situatie al benaderd wordt. 



2. Dit is een vervolgvraag op vraag 1 uit de set antwoorden "3' uitvraag KiK_OCW_SF 15-12 
11.00", de uitbreiding van de aanvullende beurs, toen was de tekst: 

"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." 

Eerder hebben jullie berekend dat de kosten van deze maatregel in 2025 50 min bedragen 
en structureel 200 min. Nu wil de partij de maatregel de afbouwgrens verder verleggen. De 
beurs staat bij een inkomen van 73.000 euro nog steeds op nihil. 

De partij wil de afbouwgrens zo verleggen dat zij uitkomen op een specifiek bedrag in 2025. 
Dat bedrag is ongeveer 110-120 min (exclusief gedragseffecten). Wij kwantificeren daarnaast 
zelf nog de kosten van eventuele gedragseffecten. 

a. Tot welk niveau moet de afbouwgrens worden verlegd/verhoogd om te komen op een 
bedrag van ongeveer 110 min in 2025, en wat zou in dit geval het kortingspercentage zijn? 

• Wanneer alleen de start van de afbouwgrens verlegd mag worden, is het niet 
mogelijk om in 2025 tot een bedrag van € 110 miljoen te komen. Om wel op dit 
bedrag in 2025 uit te komen kan ervoor worden gekozen om de maximale 
aanvullende beurs (nu €403,17 per maand) te verhogen en/of om het inkomen tot 
waar de aanvullende beurs afloopt te verleggen. 

• Zelfs wanneer de start van de afbouwgrens wordt verlegd van ongeveer € 32.800 
naar € 73.000 bedragen de kosten in 2025 €90 miljoen, dus minder dan € 110 
miljoen. Er is dan dus geen sprake meer van een afbouw (zie afbeelding). Een 
dergelijke variant kent een scherpe armoedeval en lokt strategisch gedrag uit 
(maximale aanvullende beurs of niets). Het kortingspercentage is in dit voorbeeld 
gelijk aan de maximale aanvullende beurs, namelijk 403,17. Dit houdt in dat, 
wanneer het inkomen waarbij de afbouw start, stijgt met € 1,- de aanvullende beurs 
daalt met € 403,17. In dit geval is de hoogte van de aanvullende beurs €0,00. 



Hoogte aanvullende beurs per maand naar 
inkomen 
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Inkomen 

• 
• Er is in de berekening uitgegaan van de prestatiebeurssystematiek. Alle studenten 

hebben bij invoering van de maatregel recht op de hogere aanvullende beurs 
variant. De aanvullende beurs wordt in eerste instantie als lening verstrekt en 
omgezet in een gift als binnen 10 jaar het diploma wordt behaald. Hierdoor zijn de 
kosten in 2025 nog relatief laag, omdat de uitgaven aan de aanvullende beurs pas 
relevant zijn wanneer een student zijn diploma behaald. 

• Om wel to komen tot een bedrag van ongeveer € 110 miljoen in 2025, zou ook de 
hoogte van de aanvullende beurs kunnen worden aangepast. Bijvoorbeeld de 
volgende parameters kunnen worden gebruikt (aangenomen dat het inkomen tot 
waar de aanvullende beurs afloopt gelijk blijft op € 73.000). 

o Kosten: € 110 min. in 2025 
o Kosten: € 470 mln. structureel 
o Maximaal aanvullende beurs per maand: € 525 
o Inkomen waarbij afbouw start: ongeveer € 52.000 
o Inkomen tot waar aanvullende beurs afloopt: € 73.000 
o Kortingspercentage: 0,3 

b. Wat zijn de verwachte structurele budgettaire effecten als de kosten in 2025 110 mln 
bedragen, en in welk jaar worden die bereikt? 

• De verwachte structurele kosten bedragen € 470 miljoen, deze worden bereikt in 
2065. 

• 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. 

c. Tot welk niveau moet de afbouwgrens worden verlegd/verhoogd om to komen op een 
bedrag van ongeveer 120 min in 2025, en wat zou in dit geval het kortingspercentage zijn? 



• Wanneer de start van de afbouwgrens wordt verlegd van ongeveer € 32.800 naar 
€ 73.000 bedragen de kosten in 2025 € 90 miljoen, dus minder dan € 120 miljoen. 

• Om to komen tot een bedrag van ongeveer € 120 miljoen in 2025, zou ook de 
hoogte van de aanvullende beurs kunnen worden aangepast. Bijvoorbeeld de 
volgende parameter kunnen worden gebruikt (aangenomen dat het inkomen tot 
waar de aanvullende beurs afloopt gelijk blijft op € 73.000). 

o Kosten: € 120 min. in 2025 
o Kosten: € 520 min. structureel 
o Maximaal aanvullende beurs per maand: € 550 
o Inkomen waarbij afbouw start: ongeveer € 53.000 
o Inkomen tot waar aanvullende beurs afloopt: € 73.000 
o Kortingspercentage: 0,33 

d. Wat zijn de verwachte structurele budgettaire effecten als de kosten in 2025 120 min 
bedragen, en in welk jaar worden die bereikt? 

• De verwachte structurele kosten bedragen € 520 miljoen, deze worden bereikt in 
2065. 

• 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. 
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Gespreksverslag OCW-JOB over doorstroom mbo-hbo, sociaal leenstelsel en 
reisvoorziening. 

Aanwezig: 

	

- 5.1.2.e 	(51.2.e 
- 5.1.2.e 	(beleidsmedewerker JOB) 
- 5.1.2.e 	(HO&S) 
- 5.1.2.e (HO&S) 
- 5.1.2.e (HO&S) 
- 5.1.2.e 	(HO&S) 
- 5.1.2e 	(HO&S) 

Inbreng JOB op drie thema's: 
Doorstroom mbo-hbo: onderwijsmaatregelen 
Reisvoorziening 
Sociaal leenstelsel 

Doorstroom mbo-hbo: onderwijsmaatregelen 
Focus op docentprofessionalisering en studiekeuzebegeleiding 

- Docentprofessionalisering: veel mbo-docenten zijn nu niet in staat om aandacht te 
besteden aan gedragsvaardigheden mbo-studenten: meer aandacht voor discipline, 
omgangsvormen, werkhouding. Zo zullen ze ook in het hbo beter gedijen. 
Investeringen bijv. via lerarenopleidingen. Niet in schakeiprogramma's, want probleem ligt 
niet bij student. 
Studiekeuzebegeleiding: voorlichting en stud iekeuzeactiviteiten door ho-instellingen zijn op 
zich goed. Maar er is meer intensieve begeleiding (LOB) nodig op mbo-instellingen, omdat 
ho-studiekeuze voor mbo'er een complexe zoektocht is. Niet teveel nadruk op 
arbeidsmarktperspectieven. 

Reisvoorziening 
- Liefst volledige instandhouding huidige kaart en uitbreiding naar mindberjarige mbo'ers. 

Geen opvatting over voorkeur voor een van beiden. 
- Geen gevoel bij eigen bijdrage. Eerst behoefte aan voorbeelden van verschillende 

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

Sociaal leenstelsel 
Veel zorgen over leenstelsel. Vooral veel leenangst. 
Wordt versterkt door onduidelijkheid over leenvoorwaarden (aflossing voor lage inkomens, 
rente-onzekerheid), effect op kunnen aanschaffen van een huffs en fiscale gevolgen. 
Concrete suggestie: fiscaal begunstigen van schenking die dekking van studiekosten tot 
doel heeft. 

Conclusie 
- JOB denkt verder na over aantal dilemma's, bijvoorbeeld: 

o Welke verhouding tussen investeren in onderwijskwaliteit en 
inkomensondersteuning is gewenst? 

o Wil men toegankelijkheid verbeteren via onderwijs of via financiele ondersteuning. 
o Wil men financiele toegankelijkheid verbeteren door aan de voorkant beurzen te 

verstrekken of aan de achterkant de terugbetaalvoorwaarden socialer te maken? 
o Welke solidariteit tussen meerder- en minderjarige mbo'ers is gewenst met 

betrekking tot de reisvoorziening? 
Contact wordt ambtelijk onderhouden via dossierhouders. 
Bestuurlijk overleg is voorzien in februari. 
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Model 1: Iedereen heeft zelfde maandlast, ongeacht inkomen 
• 

Maand- 
last 

Inkomen 

Model 2: Zuiver inkomensafhankelijk terugbetalen 

Maand- 
last 

	► 
Inkomen 

Model 3: Laagste inkomens betalen nog niets terug 

Maand- 
last 

Inkomen 

Model 4: Laagste inkomens betalen nog niets terug en er is een plafond aan de 
maandlasten 
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€ 252 
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Roger maandbedrag 

Hogere inkomens 

€ 35.000 € 46.000 

Inkomen 

Huidige aanvullende beurs 

€ 35.000 
	

€ 46.000 
Inkomen ouders 

Mogelijke manieren aanpassen aanvullende beurs 

Inkomen ouders 
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Scenario's borging en versterking toegankelijkheid 

Inleiding 

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

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

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

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

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

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

Analyse 

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

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

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

Vraag: Delen we deze analyse/probleemschets? 

A) Verbetering aansluiting 

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

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

Ad 1. Betere voorbereiding en toerusting  

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

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

In het mbo worden ook stappen genomen die er geheel of gedeeltelijk op gericht zijn de 
doorstroom naar het hbo te verbeteren. Met de invoering van Doelmatige leerwegen worden mbo-
opleidingen compacter en intensiever: meer begeleide onderwijsuren; Engels als verplicht vak voor 
mbo niveau 4. Op termijn worden voor Nederlandse taal, rekenen en Engels centrale examens 
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ingevoerd; de invoering van referentieniveaus voor deze vakken bereidt studenten beter voor op 
het hbo. 

Ook vanuit de politiek wordt de urgentie gevoeld om de doorstroom in de beroepskolom te 
verbeteren. Diverse initiatieven (zullen) worden ondersteund met financiele middelen: 

• Er worden in het herfstakkoord middelen beschikbaar gesteld voor zomerscholen en 
schakelklassen in het po, vo, mbo. Ook worden plannen voor schakelklassen mbo-hbo 
uitgewerkt. 

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

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

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

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

Ad 2. Bewustere studiekeuze en arbeidsmarktvoorlichting 

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

Voor de hogescholen en universiteiten is het daarnaast van belang te zorgen voor een betere 
begeleiding in het eerste (half) jaar dat de student in de opleiding zit. Dat draagt bij aan een 
betere binding. Studenten die binding voelen met de (inhoud en sociale omgeving van) de 
opleiding, hebben minder kans op uitval. Voor goede begeleiding tijdens en in de eerste fase na de 
studiekeuze is van belang dat de begeleiders deskundig zijn waardoor zij de student adequaat 
kunnen helpen. 
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Het toeleverend onderwijs (vo en mbo) en het hoger onderwijs hebben de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de juiste student op de juiste plaatst te krijgen en een realistisch beeld te 
geven van de opleiding en het arbeidsmarktperspectief. Het gaat hierbij vooral om intensievere 
samenwerking van instellingen en commitment van besturen om dit succesvoller te laten worden. 
In de praktijk goede voorbeelden van (regionale)samenwerkingsverbanden van toeleverend- en 
hoger onderwijs, maar deze zijn nog niet breed en Iandelijk uitgerold. 

In het voortgezet onderwijs worden de nodige maatregelen genomen om de LOB te versterken. 
Recent heeft directie VO een onderzoek laten doen naar LOB en verbeteren van studiesucces 
(Researchned, 2013). Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld dat er tijdig met LOB-activiteiten moet 
worden begonnen (twee jaar voor eindexamen) en dat leerlingen meer individuele begeleiding 
moeten krijgen. 

• Stimulering LOB heeft nieuwe pilots gestart om de aansluiting tussen vo-ho te verbeteren. 5 regionale 
LOB-ontwikkelteams van havo-scholen en hogescholen ontwerpen elk een gezamenlijk LOB-
arrangement, van eerste klas havo t/m tweede jaar hbo. Doel is de overgang tussen havo en hbo te 
versoepelen. In 6 pilots brengt een groep VO-scholen en een universiteit of hogeschool steeds een idee 
in de praktijk over hoe leerlingen beter bij de overgang VO-HO begeleid kunnen worden. Ze krijgen 
hiervoor subsidie van de VO-raad. De opgedane kennis en instrumenten komen later voor alle scholen 
beschikbaar. 

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

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

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

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

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

• De invoering van meer brede bachelors die een meer algemeen vormend karakter hebben, biedt de 
mogelijkheid voor studenten om zich in de bachelorfase te orienteren. Studenten worden hierdoor 
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breder academisch geschoold en responsiever voor maatschappelijke veranderingen (WRR). De opzet 
van de brede bachelor leidt tot meer keuzemogelijkheden voor de student. 

• Op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud 
Universiteit Nijmegen wordt gewerkt met een systeem van tutoren. Een tutor is een docent uit het 
voortgezet onderwijs die samen met eerstejaarsstudenten colleges volgt. Op deze manier ervaren zij 
hoe de overstap van het vo naar het wo is voor hun (oud-)leerlingen en houden zij hun kennis op peil. 
Deze ervaringen nemen ze mee in hun werk als docent. Deze tutoren kunnen zijn naast hun werk als 
leraar 1 of 2 dagen aanwezig op de universiteit waar zij benaderbaar zijn voor de 
eerstejaarsstudenten. Op die manier kunnen ze de studenten helpen bij problemen, knelpunten 
signaleren en overleggen met de docenten van de universiteit over het curriculum. 

Om de studiekeuze van aankomende studenten verder te verbeteren zou geInvesteerd kunnen 
worden in intensivering van studiekeuzeactiviteiten door universiteiten en hogescholen en in 
duurzame regionale samenwerkingsverbanden tussen vo, mbo en ho (regionale LOB-teams). Voor 
een goede inbedding van LOB is het van belang dat docenten/begeleiders daar de tijd en ruimte 
voor krijgen. Studie(loopbaan)begeleider en (vak)docenten moeten in staat worden gesteld zich 
verder te professionaliseren in hoe aankomende studenten het best kunnen worden begeleid bij 
het studiekeuzeproces. Universiteiten en hogescholen moeten in staat worden gesteld vo- en mbo-
scholen te helpen o.a. door vakdocenten uit het hoger onderwijs in het vo en mbo te laten 
lesgeven. En andersom door vo/mbo-docenten begeleiding te laten geven aan studenten in het 
eerste- en tweede jaar in het ho. 

B) Studiefinanciering 

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

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

door het gericht verstrekken van beurzen aan studenten die dit gegeven het inkomen van hun 
ouders nodig hebben. Hieronder wordt beschreven welke vragen en effecten zich daarbij 
voordoen. 

- Resultaten van verschillende onderzoeken bevatten aanwijzingen om te veronderstellen dat 
mensen ook zonder een basisvoorziening (basisbeurs) zouden gaan studeren. 
Natuurlijk is niet vooraf te voorspellen wat aankomende studenten bij afschaffing van de 
basisbeurs in Nederland precies zouden doen. Maar de effecten van prijsverhogingen zijn wel in 
internationale context gemeten. Ook is in de Nederlandse context ex ante ‘zeg-gedrag' in beeld 
gebracht. 
o Uit onderzoek van SCP (De studie waard) blijkt dat alle vwo'ers en havisten bij invoering 

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

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

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

C 252 

C 35.000 € 46.000 

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

Hoewel ult onderzoeken blijkt dat de meeste studenten uit lagere inkomensgroepen ook zonder 
basisbeurs zouden gaan studeren, wijst intemationaal vergelijkend onderzoek ook op het belang 
van het bestaan van sociale elementen in een stelsel (inkomensafhankelijke beurzen en sociale 
terugbetaalvoorwaarden). Er is namelijk meer risicoaversie onder groepen met een lage 
sociaaleconomische status (ses) dan onder de hogere ses. 
Bijzondere aandacht gaat in het onderzoek van het SCP uit naar mbo'ers met een lagere 
sociaaleconomische status. Er kan enige uitval plaatsvinden onder «stapelaars» uit de groepen 
met een lagere ses, die via het mbo naar het hbo willen. Zij geven aan de kosten van het extra 
diploma te hoog te vinden. Dit kan betekenen dat mbo'ers met een mbo4-diploma op zak en 
een goede startpositie besluiten om als vakmensen aan de slag te gaan. 
Meer inkomensondersteuning voor de studenten met een lagere sociaaleconomische status 
behoort tot de mogelijkheden. Het kan dan gaan om een ophoging van de aanvullende beurs of 
om een uitbreiding van het aantal studenten dat recht heeft op aanvullende beurs. 
Ophoging van de aanvullende beurs zonder verdere aanpassingen heeft vanzelf tot gevolg dat 
men tot een hoger ouderlijk inkomen aanvullende beurs ontvangt. Ook uitbreiding van het 
inkomen tot welk men nog volledige aanvullende beurs ontvangt (momenteel C 46.000 voor een 
gezin met den studerend kind), heeft tot gevolg dat men tot een hoger ouderlijk inkomen 
aanvullende beurs ontvangt. Grafisch is dat als volgt weer te geven: 

Inkomen ouders 

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

Ophoging aanvullende beurs per 
maand 

Maximale aanvullende 
beurs tot inkomen van  

Aanvullende beurs tot 
maxima& inkomen 
van*** 

Kosten structureel in 
miljoen 

Thuiswonenden  Uitwonenclen 
€ 65 € 50 € 50 € 48.000 € 35.000 
€ 50 € 50 € 50 

€ 280** C 100* € 35.000 € 270 C 59.000 
€ 35.000 € 46.000 

€0  €0 € 40.000 € 45 C 51.000 
* Dit is aigerond het bedrag van de huidige basisbeurs voor thuiswonende studenten 

Dit is afgerond het bedraq van de huidige basisbeurs voor uitwonende studenten 
*** Uitgaande van een gezin met 1 kind. 
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C) Collegegeld 

De toegankelijkheid kan ook benaderd worden langs de weg van het collegegeld. Hieronder wordt 
beschreven welke vragen en effecten zich voordoen bij versterking van de toegankelijkheid via 
verlaging van het collegegeld. 
- Aangezien de effecten van een verhoging van de private bijdrage naar verwachting klein zijn 

(zie hierboven), is dit voor een verlaging van de private bijdrage naar verwachting ook het 
geval 

- Wel zou er met name in de grensstreken een effect kunnen zijn op het aantal buitenlandse 
studenten, wanneer studeren in Nederland relatief goedkoper wordt. Gegeven het toch al lage 
collegegeld in de ons omringende landen moet de verlaging van de collegegelden in Nederland 
substantieel zijn, voordat er deelname effecten optreden: in bijna geen van de Duitse deelstaten 
wordt collegegeld gevraagd en in Belgie betaalt een student ca. € 580 per jaar. Ondanks dat het 
Nederlandse collegegeld hoger is, studeren veel Duitse studenten in Nederland. Het gaat 
studenten dus niet alleen om de prijs, maar vooral om de inhoud en kwaliteit van de opleiding. 

- In vergelijking met verhoging van de aanvullende beurs heeft collegegeldverlaging de volgende 
financiele effecten voor studenten en overheid: 

o Collegegeldverlaging geldt voor alle studenten. In tegenstelling tot de aanvullende beurs is 
er geen differentiatie mogelijk voor specifieke doelgroepen zoals studenten met ouders met 
een lager inkomen. Het generieke karakter van collegegeldverlaging maakt dat het een 
minder doelmatig instrument lijkt om de toegankelijkheid voor lagere inkomensgroepen to 
borgen dan een aanvullende beursverhoging. 

o Collegegeldverlaging geldt voor de hele studieperiode. Aanvullende beursverhogingen 
hebben alleen betrekking op de nominale duur van de opleiding. 

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

Vragen: 
- Welke scenario's spreken je aan? 
- Welke elementen uit de scenario's spreken je aan? 
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Bijlage I: indicatie kosten scenario A: Verbetering van de aansluiting 

Om een beeld te geven van de kosten van scenario A: Verbetering van de aansluiting worden 
hierna ter illustratie 2 voorbeelden uitgewerkt. Voor het succesvol zijn van de beleidsmaatregelen 
uit scenario A, is intensivering van het onderwijs van belang. Hierna wordt om die reden een 
indicatie van de kosten gegeven van het verbeteren van de student-stafratio en de inzet van 
mentoren. 

Verbeteren student-stafratio 
Om een beeld te geven van de kosten van kleinschalig onderwijs, worden in dit rekenvoorbeeld de 
kosten berekend van het terugdringen van de groepsgrootte in het tweede jaar van de 
bacheloropleidingen in het hbo en wo van 22,5 naar 15 studenten. 

Berekening kosten HBO: 
• In totaal volgt in 2010 72% van de studenten in het 2e  jaar van de bachelor hbo (werk)colleges 

in een groepsgrootte van gemiddeld 22,5 studenten (tabel 4.7a van het Inspectierapport 
'Onderwijstijd in het hoger onderwijs'). We willen toe naar een groepsgrootte van 15 
studenten. 

• Het totaal aantal 2e  jaars studenten hbo bedraagt 87.000 (RR2013). Hiervan volgen 62.778 
studenten (87.000 x 72%) colleges met een groepsgrootte van 22,5. Hiervoor zijn 2.790 
leraren (62.778 /22,5) benodigd. Bij een groepsgrootte van 15 zouden dit er 4.185 (62.778 
/15) moeten zijn. Verschil: 4.185 - 2.790 = 1.395 extra leraren x € 80.000 (jaarsalaris) = 
€ 112 miljoen. 

Berekening kosten WO: 
• In totaal volgt in 2010 78,1% van de studenten in het 2e  jaar van de bachelor wo 

(werk)colleges in een groepsgrootte van gemiddeld 22,5 studenten (tabel 4.7d van het 
Inspectierapport 'Onderwijstijd in het hoger onderwijs'). We willen toe naar een groepsgrootte 
van 15 studenten. 

• Het totaal aantal 2e  jaars studenten wo bedraagt 36.600 (RR2013). Hiervan volgen 28.553 
studenten (36.600 x 78,1%) colleges met een groepsgrootte van 22,5. Hiervoor zijn 1.269 
leraren (28.553/22,5) benodigd. Bij een groepsgrootte van 15 zouden dit er 1.903 (28.553/15) 
moeten zijn. Verschil: 1.903 - 1.269 = 634 extra leraren x € 80.000 (jaarsalaris) = 

• € 51 miljoen. 

Kosten  
€ 112 min. 5'.2  51 min.= € 163 mln. 

Inzet mentoren 
Dit rekenvoorbeeld geeft inzicht in de kosten van de inzet van mentoren in het eerste jaar van de 
bacheloropleidingen (hbo en wo). Dit maakt het mogelijk dat studies met een groot aantal 
studenten hun onderwijs bijvoorbeeld zo inrichten dat grote colleges ondersteund worden door 
kleine werkgroepen, die gegeven worden door net afgestudeerden met de benodigde training of 
junior onderzoekers. Per instelling is een vangnet van studiebegeleiding beschikbaar bestaande uit 
studiekeuzegesprekken, loopbaanadvies en begeleiding. Alle studenten krijgen een intakegesprek 
en een mentor. We gaan uit van 2000 mentoren, zie onderstaande berekening. 

• elke mentor begeleidt 60 studenten 
• er zijn 120.000/60 = 2.000 mentoren nodig (wo en hbo samen) 
• een mentor werkt fulltime: 36 uur per week (1 fte) (= ca. 144 uur p/m). Bij 2 uur per 

student per maand is dat 120 uur mentoren tijd. Daarnaast besteedt de mentor nog 24 uur 
administratieve en overleg tijd. 

• Gemiddeld fulltime safaris (1 fte): € 76.600 
• De kosten zijn dan 2.000 mentoren*€76.600= € 153,2 mln 

Kosten: 
2000 mentoren x voltijds fte a € 76.600 = € 153,2 mln. 
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Verslag ambtelijke gesprekken LSVb (29/1) en ISO (31/1) over scenario's 
toegankelijkheid 

Gedeelde opvattingen LSVb en ISO 
Bespreking van het stuk over toegankelijkheid heeft niet opgeleverd dat de bonden 
duidelijk een keuze hebben gemaakt voor een of meerdere van de scenario's. 
Er bestaat vooral veel behoefte aan 'the big picture': de samenhang met het 
terugbetaalregime en de reisvoorziening beInvloedt de keuzes die men `aan de voorkant' 
noodzakelijk acht om de toegankelijkheid te borgen. 
Wel is duidelijk dat geen van de bonden er van overtuigd is dat borging van de 
toegankelijkheid in het onderwijs geld hoeft te kosten. Zijn menen dat instellingen via 
prestatieafspraken voldoende prikkels hebben om de kwaliteit van de instroom te borgen 
en door efficientere benutting van onderwijstijden en -middelen meer prestaties kunnen 
leveren. 

LSVb 
Principe: leenstelsel weegt zwaarder dan onderwijsinvesteringen. Geen leenstelsel en dan 
dus ook geen investeringen: daar kunnen ze mee leven. 
De voorstellen uit de notitie toegankelijkheid lijken voor LSVb geschuif in de marge. Ze 
willen liever een geheel ander systeem, dat uitgaat van een lage individuele schuld die 
gefinancierd wordt door een collectieve financiering. 
Dat wil men realiseren door een hope beurs aan de voorkant (studieloon) te financieren uit 
een fonds (studiefonds) dat gevuld wordt door aan afgestudeerden een vast percentage 
van hun inkomen of te laten dragen (studietaks). Dit hele stelsel zou door de 
fondsconstructie op afstand geplaatst kunnen worden van de overheid. 
Dit stelsel is volgens LSVb het meest sociaal stelsel: individuele studenten hoeven weinig 
schulden te maken en de afgestudeerden die meer verdienen dragen relatief het meeste bij 
aan de vulling van het studiefonds. 
LSVb wil daarnaast een begrensde terugbetaalperiode. LSVb vindt het acceptabel als 
(dientengevolge) de hogere inkomens meer terugbetalen dan het ontvangen studieloon. 
LSVb pleit voorts voor meer beurs voor studenten wiens ouders niet de volledige 
veronderstelde ouderlijke bijdrage willen betalen (dit is feitelijk een uitbreiding van de 
regeling voor weigerachtige ouders). 

ISO 
Principe: teveel individuele schuldopbouw is onwenselijk en je moet niet je hele leven lang 
krom liggen met terugbetalen. Daarnaast moeten de studenten die met het leenstelsel te 
maken krijgen profiteren van investeringen en moet de voorlichting op orde zijn. 
ISO vindt het moeilijk dat er zijn geen gegevens bekend zijn over het effect op de 
deelname van verhoging van aanvullende beurs of verlaging van collegegeld. Dat neemt 
niet weg dat het is onwenselijk is dat het leenstelsel voor hogere schulden zorgt. Daardoor 
gaan volgens ISO vooral studenten uit lagere inkomensgroepen meer bijverdienen. Dat 
gaat ten koste van de tijd die aan studie en extra-curriculaire activiteiten kan worden 
besteed. 
Vooralsnog maakt ISO geen keuze tussen gerichte investering in lagere inkomens (via 
aanvullende beurs) of de gehele studentenpopulatie (door verlaging collegegelden). Een 
verhoging van aanvullende beurs of verlaging van collegegeld moet in ieder geval 
substantieel zijn. Een verlaging van het collegegeld met C 100,- per jaar is te weinig: daar 
valt wekelijks slechts een pilsje van te kopen ('pilsje van Jet'). 
Geen voorstander van investeren in route vmbo-mbo-hbo, want route via de havo is 
doelmatiger. 
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Vergelijking verschillende varianten terugbetaling studiefinanciering - verzoek aan 
Centraal Planbureau 

In aanvulling op uw eerdere notitie van 29 mei 2013 vragen wij u om informatie over de effecten 
van twee hoofdvarianten voor een alternatief stelsel van stud iefinanciering. Net  als in die notitie 
gaat het ons om zowel inzicht in de gemiddelde aflossing van de schuld en de aflosquote van het 
meerinkomen, als de inkomenseffecten voor verschillende inkomensgroepen en opleidingsniveaus. 
Daarnaast vragen wij u om deze twee hoofdvarianten met elkaar en met het huidige stelsel te 
vergelijken, zowel in kwalitatieve zin als in de duiding van de variabelen die u in uw notitie heeft 
gepresenteerd. 

1) Inzicht in de mate van terugbetalen 
a) AnnuItiair terugbetalen naar draagkracht 

Dit is vergelijkbaar met wat in de eerdere notitie is geleverd: 

Gemiddelde 

	

Gemiddelde 	Maximale 	Drempel a) 	Aflosquote 	aflossing 

	

Variant studieschuld 	aflostermijn 	draagkracht 	meerinkomen 	schuld 

	

euro 	jaar 	 in % 	in % 

1 Basispad 	 15.000 	15 	84% WML 	12.0 	88 
2 Bijlenen hele basisbeurs 	24.000 	15 	84% WML 	12.0 	83 
3 Gedeeltelijk bijlenen 	21.000 	15 	84% WML 	12,0 	84 
4a Als 3, in 20 jaar aflossen 	21.000 	20 	84% WML 	7,5 	84 
4b 	 21.000 	20 	84% WM1. 	10,3 	88 
4c 	 21.000 	20 	84°6 WML 	12.0 	90 
5a Als 3, in 25 jaar aflossen 	21.000 	25 	84% WML 	5,1 	84.  
ft 	 21.000 	25 	84% WML 	6,8 	88 
5c 	 21.000 	25 	84% WML 	12,0 	93 
6a Als 3, in 40 jaar aflossen 	21.000 	40 	84% WML 	2,6 	84 
6b 	 21.000 	40 	84% WML 	3.4 	88 
7 Als 3, hogere drempel 	21.000 	15 	29 000 euro 	12,0 	58 
8 Als 7, in 40 jaar aflossen 	21.000 	40 	29.000 euro 	12,0 	85 
9 Ais 6, geen drempel 	21.000 	40 	0 euro 	10,0 	100 

a) Het WML bedraagt in 2013 zo'n 19.000 euro, 29.000 euro komt overeen met zo'n 150% WML. 

Hieraan zouden wij graag de volgende varianten toegevoegd zien: 
- 100% aflossing: Op welk percentage moet de aflosquote van het meerinkomen worden 

gesteld om op 100% aflossing van de schuld te benaderen? Concreet zou dit toevoeging 
van 4d, 5d , 6d betekenen. 

- Aflosquote: Wat gebeurt er met het gemiddelde aflossingspercentage als u de aflosquote 
op 1%, 2%, 3%, 4% en 5% zet, met overige parameters als in 6b? 

- Drempel: Wat betekent het voor de overige parameters van variant 6b als voor de 
drempel wordt aangesloten bij de belastingvrije voet (bedrag van €5.408)? En wat 
betekent dit bij een drempelbedrag van € 29.000? 

- Aflosquote meerinkomen 12%: In de tabel ontbreekt nog een 6c-variant (40 jaar en 
aflosquote van 12%). Kan dit voor de volledigheid worden toegevoegd? 

b) Inkomensafhankelijk terugbetalen 
De tweede variant gaat uit van de voorstellen van 5.1 .2.e 	over inkomensafhankelijk 
terugbetalen, met een vast percentage van het inkomen en waarbij het uitgangspunt is dat alleen 
de eigen schuld wordt afgelost. Daarbij hebben wij de volgende vragen: 

- Bij welk percentage van het inkomen benadert de aflossing de 100%? Graag voor de 
gemiddelde schuld van € 21.000 en voor de schuld van € 24.000 en een aflostermijn van 
40 en 50 jaar. Kunt u ook hier een aantal percentages presenteren zodat een beeld 
ontstaat van de gevoeligheid van de gemiddelde aflossing voor de hoogte van het gekozen 
percentage. 



- Graag dit ook to presenteren in combinatie met de drempelinkomens uit de vorige vraag. 
- Kan voor een aantal inkomensniveaus inzichtelijk worden gemaakt hoe lang men aan het 

terugbetalen is, bij de verschillende percentages uit de eerste vraag? Bij welk inkomen 
gaat men 100% terugbetalen;met andere woorden onder welke inkomensgrens vindt 
ondanks 40 of 50 jaar inkomensafhankelijk terugbetalen toch nog kwijtschelding plaats? 
Wat wordt dan de gemiddelde terugbetaaltermijn? Graag eveneens berekenen voor de 
gemiddelde schuld van € 21.000 en voor de schuld van C 24.000. 

2. Inkomenseffecten 
Voor de inkomenseffecten zouden wij graag een vergelijkbare tabel als in de vorige notitie 
ontvangen, alleen op decielen, in plaats van ingedeeld in categorieen 'laag, midden en hoog'. 

3. Vergelijking 
Ten slotte zouden wij in de notitie graag een paragraaf zien, waarin de bovenstaande twee 
varianten met elkaar vergeleken worden en met het huidige stelsel. Hierbij gaat het ons zowel om 
de duiding van de parameters over de mate van terugbetalen en de inkomenseffecten 
(bijvoorbeeld de mate van nivellering), als om een meer kwalitatieve vergelijking. 
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Doel 
• In dit stuk ontvangt u een advies over een haalbare planning van de 

presentatie van het akkoord. 
• Daarbij zijn we uitgegaan van de volgende gegevenheden: 

Er ligt bij MP een harde 'no go' voor het reeds ingeplande overleg met 
fractievoorzitters van maandag 26 mei. 
In verband met afwezigheid van Van Ojik is het is niet mogelijk om in 
het Hemelvaartsweekend (van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 
juni) naar buiten te komen. 
In verband met afwezigheid van Pechtold is het is niet mogelijk om 
van maandag 2 juni tot en met 51.2e ) naar buiten te komen. 

Advies 
Er zijn twee alternatieven: 
1) Woensdag 28 mei naar buiten met het akkoord 

Daarvoor is nodig dat: 
Er een overleg is met de fractievoorzitters op 28 mei (n6 het 
Verantwoordingsdebat; dat kan 's avonds laat worden). 
Dat de instellingen voor die tijd hun commitment op het 
conceptakkoord moeten hebben gegeven. Zij zouden dan dinsdag 
27 mei inzage kunnen krijgen in de concepttekst. 

2) Op donderdag 5 juni of vrijdag 6 juni (PM 5.1-2e) naar buiten komen 
na terugkeer van Pechtold. 
Daarvoor is nodig dat: 
- Er woensdag 28 mei een eerste fractievoorzittersoverleg is 
- Op 5 of 6 juni een tweede fractievoorzittersoverleg wordt 
gehouden. 

Instellingen 48 uur (?) voor dat overleg hun commitment op het 
conceptakkoord moeten geven. 
Wordt geregeld dat er niet eerder naar buiten wordt gekomen met 
een voorstel voor de superprovincie. 
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Indien er nog langer gewacht wordt met de presentatie van het akkoord, 
dan wordt dit vroegstens 10 juni in verband met Pinksteren (zondag 8 en 
maandag 9 juni). Dit is onwenselijk, omdat de planning van het 
vervolgtraject dan te krap wordt: het wetsvoorstel moet 11 juli in de MR 
liggen en mogelijk wordt er nog een debat gehouden over het leenstelsel. 

Besluit: welke van de bovenstaande twee planningen heeft uw 
voorkeur? 

Datum 
21 mei 2014 

Hiernaast heeft u van de MP de regie gekregen om of te stemmen met de 
ChristenUnie. Het lijkt ons onnodig en onwenselijk dat u dit zeif doet (PM 
5.1.2e 	kunnen jullie dit uitschrijven). 
4 Besluit: PM 5.1.2e 
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