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Doel 

Binnenkort (mogelijk volgende week woensdag) heeft u een eerste inhoudelijk 
gesprek met de onderwijswoordvoerders van coalitie en oppositie over de 
invulling van het sociaal leenstelsel. Met u en de woordvoerders is afgesproken dit 
te doen aan de hand van de volgende thema's: 

Visie op hoger onderwijs en investeringen 
• Sociaal leenstelsel 

Reisvoorziening 

We wil!en graag a.s, donderdag (17,00-17.45 uur) met u van gedachten wisselen 
over de inrichting van het gesprek met de woordvoerders en aivast wat dieper in 
gaan op de ondensvovIsie/investeringsagenda. De volgende onderwerpen. Mien 
wit graag met u bespreken: 
- Doe! gesprek woordvoerders 

Uitgangspunten onderwijsvisie 
Samenhang met andere documenten 

Doel gesprek met woordvoerders 

De drie bovenstaande thema's (onderwijsvisie, leenstelsel en reisvoorziening) 
worden besproken met de woordvoerders. Bij de behandehng daarvan wordt 
naast het ontwikkelen van een collectieve gedragen visie op hoofdlijnen oak stil 
gestaan bij: 

- dilemma's the optreden bij verschillende keuzes/varianten/combinatie 
(technische) vragen die relevant zijn voor uitwerking 

Ons voorst6 is, am al deze aspecten tangs te 'open in de vorm van een 
presentatie. Aanstaande vrijdag ontvangt u een concept hiervoor. 
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Het eerste gesprek met de woorclvoerders moet vooral ruimte bieden aan de 
woordvoerders om hun visie te geven op het stelsel van hoger onderwijs en 
studiefinanciering en ideeen te leveren voor zinvolle investeringen. 

In een eerder gesprek met de oppositie hebben zij aangegeven dat zij hun ideeen 
over de hoger onderwijsinvesteringen kenbaar hebben gemaakt in het debat op 
11 december jongsleden. Uit de analyse blijkt dat GL de nadruk legt op Bi[dung en 
een toegankelijk hoger onderwijs door invoering van een studieaks en een 
hogere aanvullende beurs. Ook coilegegeld zou b.11het voorstel moeten worden 
betrokken. D66 wil een oplossing voor de 2arige Masters en collegegeld van _  

,excellente studente.n die twee studies doen laag houden. Verder zijn er geen 
Concrete investeringsvoorstellen gedaan. 

Het gesprek is vooral bedoeld om ideeen te halen. We gaan er vanuit dat er nog 
(enkele) vervolggesprekken nodig zullen zijn om de verschillende aspecten nader 
uit te diepen. 

4 Bent u akkoord met deze opzet? 
4 Welke ondersteuning wilt u hebben bij het gesprek met de 

woordvoerders? 

Datum 
07 januan 2014 

Uitgangspunten onderwijsvisie 

De directie HO&S stelt voor bij de presentatie van de andervvijsvisie de volgende 
- 	1_ !fr-t, 	/1---  uitgangspunten te hanteren: 	 ,-,1  

1--- •-*3  2, f ft V--  1. Een eerste belangrijk uitgangspunt is dat er investeringen nodig zijn om de 
kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek verder te verbeteren. 	Lic,,,1 	ti.,,,,e ,.:  ! 

• De kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek is goed maar kan en 	, 

, 

c:' 

• Meer differentiatie op verschillende niveaus is nodig 	

t.,,r-C 4. 

,..i , - 
i'Vfl 

=et beter 	 4,...., ,.. 
• Commissie Veerman gal al aan dat ons stelsel niet toekornstbestendig is 

0.\--c-c.4.-,.., 	*i, o,,t, 
• Deze waarschuwing van de commissie Veerman heeft tot een am 	

r 
bitieuze 	 i 

agenda geleid (Hoofdlijnenakkoorden) 	 , -. 	14-'/jr) (I 
• Instellingen,zetten zich vol in en hebben zich ambitteuze doelen gesteld 	-..."' f's( 

(Prestatieafspraken) 
Oak de overheid zet zich in: NOA, Techniekpact, Kwal teit in 	 -- '1- °

/ ex~~  ei',, 1 ,.„ , 
Verscheidenheid :... 

• Maar de commissie Veerman wees er oak at op: zonder extra geld zitten 	r r ',0--e: 

er grenzen aan de kwaliteitsverbetering die is te bereiken 	 , 	 .,„ 
, • Voor een echt toekomstbesteding hoger onderwijs stelsel is m 	
„ , 

eer geld 	.. k .n't 	if 
nodig 

• Met andere woorden: het beleid is niet af als de prestatieafspraken zijn 
gerealiseerd. Het gaat orn een toekomstperspectief. 	 ,\ 

2. 	In dtt toekomstperspectief staat de student centraal 
- 	 -• 	- 	 "' 	• 

Een toekomstbestendtg hoger onderwijsstelsel is een flexibel stelsel waarin 
--ingteliiiigen de ruimte hebben om het onderwijs aan te passen aan de 
behoeften van de studenten. Niet alleen als het gaat om de capaciteiten en 
tarenfe-n van de stuclenten (buvoorbeeld met excellentieprogramma's n]- 

trajecten voor vwo'ers in het hbo), maar oak als het gaat om de 
wensen van de studenten ten aanzien van de organisatie van het onderwijs 
(flexibel onderwijS (vdor werkenden), het nieuwe 'sti.tder n', ope-n en online 
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onderwijs) en de eisen die de (Internationale) arbeidsmarkt aan studenten 	
Datum 

stelt (21st century skills, Bildung). 	 07 jartian 2014 

Bij een dergelijk flexibel kwalitatief hoogwaardig andervvijsstelsel hoort 
een studiefinancieringsstelsel dat deze toegankelijkheid bevordert. 

Als uitwerking van dit toekomstperspectief kunt u een aantal thema's 
noemen waarvoor - op basis van verkiezingsprogramma's en eerdere 
stetlingnames in debatten draagvlak mag warden verondersteld bij de 
verschillende partijen: 

Intensief en kleinschalig onderwijs Zi 
Differentiatie en,„excellentie 
Het 'nieuwe studereii---)  

-- VerwevenheicLancierwilS en onderzoek 
e , Verbetering aansluiting 

In de bijgevoegde outline warden deze themals nader beschreven. 

3. Lange Termiln investeringen 
Uitgangspunt bij de onderwijsvisie is dat de extra middelen niet direct 
beschikbaar zijn en dus pas op (middel)lange termijn kunnen warden 
irtgezet. Als bijlage treft u een actueel overzicht van de opbrengsten van het 
sociaal leenstelsel, nu invoering in de masterfase een jaar is uitgesteld. In dit 
overzicht is geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen van het 
soda& leenstelsel (zoals bijvoorbeeld verhoging van de aanvullende beurs) 

4. Opbrengsten sociaal leenstelsel ten goede aan hoger onderwijs 
Uitgangspunt bij de onderwijsvisie is dat de opbrengsten van het sociaal 
leenstelsel ten goede kornen aan het hoger onderwds. 

Samenhang met andere documenten 

Het sociaal leenstelsel wordt nu gekoppeld aan een investeringsagenda op basis 
van een andenNijsvisie. Deze visie loopt in zekere zin vooruit op de 
aangekondigde visie wetenschapsbeleid en de strategische agenda HO. Ook 
verschijnen er binnenkort verschillende documenten die de onderwijsvisie mede 
bepalen (brief onderwijsvisie als reactie op WRR en onderwijsraad advies) en 
advies Rinnooy Kan. De samenhang met deze documenten is belangrijk 
aandachtspunt. Moet deze directe koppeling tussen visie en investeringsagenda 

J en sociaal leenstelsel nog consequenties hebben voor de verschillende 
planningen? 

4 Hoe zret u de samenhang met advies Rinnooy Kan, brief onderwijsvisie, 
strategische agenda, visie weteglshs  psbeleid? 

'1, tr_ 
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Outline onderwijsvisie: 'De student centraar 

Uitgangspunten: 
De kwaliteit van het Ntse hoger onderwijs is in de basis goed. Om de toekornstige 
Internationale concurrentie aan te kunnen is het van belang orn het Nederlandse hoger 
onderwijs toekornstbestendig te maken. 
De aanbevelingen van Commissie Veerman zijn de uitgangspunten voor een onderwijsvisie 
voor het hoger onderwijs. 
Meer differentiatie is nodig om de gro ende groep diverse studenten te bedienen en kwaliteit 
te leveren. 
Een aantal aanbevelingen zijn uitgevoerd of in gang gezet, zoals 

o ambitieuze prestatieafspraken met instellingen over onderwijskwaliteit, profilering en 
differentiatie. 
wetgevingstrajecCkwaliteit in Verscheidenheid is gerealiseerd, met o.a. maatregelen 
rondom instroom en doorstroom, differentitren in onderwijsaanbod 

De Veermanagenda is nog niet in zin geheel uitgevperd. Uitdagende aanbevelingen die nog 
aandacht vergen iiih`bijvbarbeeld: 

intensivering vanhethogeronderwijs. Er zijn afspraken gemaakt over de intensivering 
eer,,st jaarc  maar niet overde daarop vol_gencie_laren v,,an de bachelor. 

betnniveau van hbo-docenten. Momenteel,heeft ca. 70% van de hbo-docenten een 

	

- 	maSter- of PhD' graad. De ambitie vary 100%; is nog niet behaald, 	 4 	), 
^ 

	

- • 	• 	 ambities ten aanzien van de centresofeXpertise. Deze richten zich momenteel alleen 
.;+ 	, 	 op de topsectoren en dit is slechts een beperlZie dekking van het hbo-aanbod. 

	

" , 	,-.- de verbetering van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. 
• 'De Commissie Veerman benadrukt dat er voor een echt toekomstbestendig hoger onderwijs 

stelsel, met hogere onderwijskwaliteit, meer geld nodig is. 1,\)11-1.-1 
• Daarbij heeft de wereld sinds het uitkomen van de Veermanagenda niet stilgestaan. De WRR 

wijst in zip recente rapport op het cruciale belang van.kenniscirqMie en een lever) tang le_rep 
voor de kenniseconomie. Dit gaat niet vanzelf en vraagt aandacht. Daarnaast zitten de 
ontwikkelingen rond,open-en online onderwijs ih een strdomversnelling. Deze ontwikkeling 

m biedt enorme kansen o het 66.CierN-•difs' fe vernieuwen. Dat vergtAnVesteringen: 
• Met het invoeren van het sociaal leenstelsel worden extra financiele middelen vrijgespeeld om 

de ondervvijskwaliteit te verhogen. 
• Het sociaal leenstelsel maakt integraal deel uit van een breder onderwijsstelsel waarin 

toegankelijkheid van het HO een kernwaarde is. 
• De student staat hierbij centraal. 

Om toekomstbestendig en toegankelijk hoger onderwijs te bewerkstelligen, waarin de student 
centraal staat, is het volgende nodig: 

Thema 1. Intensieff en kleinschalig ondenmjs 
Het huidige studieklimaat aan universiteiten en hogescholen kan en moet ambit euzer. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlandse studenten te weinig warden uitgedaagd en dat zij 
relatief weinig tijd aan hun studie besteden. In 2011 bood nog 29 procent van de wo-opleidingen 
en 10procent van de hbo-opleidingen minder dan 10 contacturen in het eerste jaar aan. 
Tussen Z,Q09,en 01.0 js het aantal studenten aan de universiteiten toegenomen van 166.000 naar 
242.00Q terwij1 in dezelfde periode het aantal medewerkers aan de universiteiten met 42.000 
gelijk is gebleven. 

U|t onde,zomkWVktdatwennearm:nstudentdee|uibnaaktvaneenk|e'negrqephetsLudiesuccms 
toeneemt (o.a. Tinto, 1997). De student is dan `sociaal en academisch ingebed'. Dat thuis voelen 
binnen een faculteit, waarbij informele contacten met medestudenten en staf warden bevorderd, 
wordt gezien als belangrijke bescherming tegen voortijdige drop-out en studievertraging. 

' Bovendien zorgt kleinschallg onderwijs ervoor dat studenten geholpen warden regelrnatig te 
studeren: immers, op elke bijeenkomst wordt datgene wat via zelfstudie verworven is, kritisch 
bediscussieerd. Tenslotte blijken studenten van intensief en activerend ondervvijs meer op te 
steken (o.a. Springer, Stanne & Donovan, 1999). 



Iff 

Voor het verbeteren van studiesucces is een vangnet van studiebegeleiding een vereiSte. Dit begint 
al bij de start van de studie met intakegesprekken en toetsen, begeleiding tijdens de studie door 
een mentor en inhoudelijke ondersteuning door een tutor. De Inspectie (2009) geeft ook aan dat 
actieve, persoonlijke begeleiding een belangrijke factor van studieSUCCes 

Om kieine onderwijsgroepen in combinatie met intensieve studiebegeleiding door mentoren en 
tutoren te realiseren is uiteraard nodig dat instellingen voldoende personeel kunnen inzetten. 

Maatregelen om intensief en kleinschalig ondervvijs te bevorderen zijn: 
Onderyvijsintensiteit verhogen (verbeteren student-stafratio, verhogen contacttijd in tweede 
bachelorjaar). 
Ondersteuning van studenten door mentoring en tutoring. 
Administratieve lasten verlichten door aanpassing van het accreditatiestelsel. Hierdoor 
wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor het primaire proces. 

Thema 2, Dofferenbatieenexcellentie 
De commissie Veerman heeft het belang van differentiatie op de kaart gezet. Een 
toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel biedt ruimte om te drfferentieren. Instellingen moeten in 
de gelegenheid zijn om hun onderwijsaanbod aan te later) sluiten op de talenten van studenten. 
Studenten die sneller door een opleidingsprogramma kunnen of studenten die een hoger niveau 
aankunnen dan de gemiddelde student, moeten dit ook aangeboden krijgen. 

CPB-onderzoek blijkt dat we te weinig uit onze beste studenten halen, Nederland behoort tot de 
top 5 van de beste landen wat betreft prestaties van studenten met lage vaardigheidsniveaus. Ten 
opzichte van overige OESO-landen scoort Nederland niet in de top 5 als gekeken wordt naar de 
beste 25% van de studenten. Op het hoogste vaardigheidsniveau behoort Nederland zelfs met tot 
de top 10 van de OESO, Naarmate een economic dichter bij de 'technology frontier' zit, wordt het 
stimuleren van toppen in het hoger onderwijs steeds belangrijker. 

Om de beste studenten nog beter te maken zijn specifieke maatregelen op opleidingsniveau 
noodzakelijk. Veel wordt op dit vlak verwacht van excellentieprogramma's die vaak selectief van 
aard zijn., Deze program ml's richten zich op individuele eigenschappen van excellente studenten 

ietteri in op verdiepinan de kennis in de eigen discipline maar zeker oak op zaken als 
persoonitjke ontwikkeling en leiderschapskwaliteiten of ondernemerschap. 

Door het wegvallen van de,mogelijkheid am extra collegegeld te vragen voor dit soort trajecten en 
het aflopen van het huidigeSiriusprogramma, bestaat de mogeltjkheid dat deze trajecten of in 
onvoldoende mate tot stand komen of dat de kosten die met deze duurdere trajecten gepaard gaan 
ten laste komen van de middelen die beschikbaar zijn voor de reguliere opleidingen. 

Maatregelen orn differentiatie en excellentie te bevorderen zijn: 
(Intensieve) korte trajecten, zoals 3-jarige hbo bachelor, trajecten ywo`ers, uitbreiding AD's 
Verduurzaming van honoursprogramma's 
Honoursprogramma's koppelen aan Centres of Expertise en Centra voor innovatief 
vakrnanschap, om toptalent te verbinden met economische topsectoren, 
Meer ruimte voor excellentieprogramma's in het hbo en samenwerking met het toeleverend 
onderwijs 

- 
Thema 3, He(,`nieuwe studeren' 
De strategische agenda voor het hoger onderwijs 'Kwaliteit in verscheidenheid` schetst een 
toekornstbeeld voor het hoger ondervvijs in 2025. Centraal staat eon uitdagend studieklimaat, 
waarin de lat hoog ligt en kwaliteitsborging hoog in het vaandel staat. De mogelijkheden die 
apemeamdtap  hoger onderwijs biedt worden in dit perspectief geplaatst. In het toekornstbeeld 
maken hogeronderwijsinstellingen maximaal gebruik van deze mogelijkheden. Vooral ook omdat 
studenten in toenemende mate de vvereld om zich heen benaderen via digitale media, of dat nu 
de sociale media zijn, het zoeken naar informatie via internet of het gebruik van app's op 
smartphone of tablet. 



Open en online hoger onderwijs is in het geschetste toekornstbeeld het visitekaartje van onze 
instellingen, Aankornende studenten benutten in de toekomst het online aanbod meer en meer ern 
hun studiekeuze te maken. Instellingen zuUen met hun interactieve en didactisch rijke 
topcursussen en -opleidingen online tien- of honderdduizenden studenten trekken van over de hele 
+Nereid. Dit %ferrijkt het onderwijs, stimuleert het onderzoek en trekt talent naar Nederland, De 
traditionele campus blijft bestaan, maar de ontwikkeling naar open en online onderwijs zal de 
fysieke inrichting daarvan en de benodigde technische infrastructuur beinvioeden. 
Internationalisering krijgt een impuls, omdat uitwisseling van kennis en vaardigheden ook kan 
plaatsvinden zonder te rnoeten verhuizen om in een ander land te studeren. 

Een parallelle ontwikkeling is de toenemende vraag naar flexibel deeltijdonderwijs. 
In het kader van een in de Strategische Agenda aangekondigde brede verkenning naar 
deeltijdstudies in het hoger onderwijs is geconstateerd dat de participatie aan bekostigd deeltijd 
hoger onderwijs sterk is teruggelopen. In de periode 2001-2011 daatde de instroom met bijna 
50%. Ook in internationaal perspectief scoort Nederland slecht qua deelname aan deeltijd hoger 
onderwijs. Vooral in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder blijft Nederland ver achter bij andere 
vooraanstaande kenniseconomieen. 

Het bestaande deeltncionderwijs is onvoldoende flexibel en vraaggericht, sluit onvoldoende aan op 
de kenmerken en behoeften van de doelgroep en op de vraag van werkgevers, De inrichting van 
deeltijdopleidingen moet beter worden afgestemd op de specifieke kenmerken en behoeften van 
volwassenen. Digitalisering is voor flexibilisering een onrnisbare randvoorwaarde. Door 
digitalisering van het hoger onderwijs kan de toegankelijkheid ervan worden vergroot. 

Maatregelen orn het 'nieuwe studeren' te bevorderen zijn: 
Stimuleren van de ontwikkeling van MOOC's (onafhankelijk van tijd en plaats studeren) 
Deeltijd onderwijs veer oudere of werkende studenten flexibeler worden maken, mogelijk 
door modulair onderwijs en gebruik van MOOC's. 
Maatvverk leveren en inspelen op leerstijlen en achtergronden van studenten door 
gestructureerd onderwijs, uitdagende leeromgeving. Aandacht voor een diverse 
studentenpopulatie: zoals allochtone studenten, oudere studenten, mannen etc. 
Internationalisering bevorderen door gebruik van MOOC's, maar ook creeren van 
international classroom en uitgaande beurzen voor studenten en docenten. 

Thema 4. Verwevenheid ondenvijs en onderzoek 
De Commissie-Veerman stelt dat universiteiten acAdemische vorming of filching weer centraal 
zouden moeten stellen. Universiteiten moeten studenten kennis, vaardig 	ex, e'n attitude 
Meegeven om succesvol te zijn in een snel veranderende, hoog techncilogische mondiale 
samenleving. 

Ook de WRR stelt dat de grootste uitdaging voor het op peil houden van het verdienvermogen van 
Nederland iigt in het vergroten van de responsiviteit yan_mensen eninstituties. In de toekomstige 
economic en samenleving hebben we mensen nodig die zich bewust zijn van hun talenten, over 
aanpassingsvermogen beschikken, initiatief kunnen tonen en zich weerbaar en kritisch kunnen 
opstellen. Verbindingen kunnen leggen, kritisch analytisch denken, probleemoplossend vermogen, 
constructief samenwerken, creativiteit, etc. Sarnen worden competenties oak wet '21st century 
skills' of 'advanced skills' genoemd, 

Daarbn adviseert de WRR het onderscheid tussen de cognitieve vakken en algemene vaardigheden 
net te ver door te voeren. Specifiek voor het hoger onderwijs stelt de WRR daarbij dat het huidige 

f hoger onderwijs niet zoals vroeger primair ,  opleidt tot wetenschapper, maar tot mensen met 
voldoende ontwikkeide analytische vaardigheden. 

Verder staat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek onder druk, Dat brengt grote risico's 
veer de kwaliteit van het onderwijs met zich mee. Studenten moeten bovendien 
onderzoeksvaardigheden warden bijgebracht. In het wo moet de onderzoeks(ntensiteit_in diverse 
gebieden ialfaed geesteswetenschappen, gamma en techniek) versterkt worden, 	deels zal 
betekenen dat de overhe-i'd-s-edo-raTe—agTerVai's meet ondersteunen. in het hbo betekent dit 



investeren in hetonderzoeksvaardighedv en praktijkgericht onderzook am hiermee de innovatie in 
de praktijk te versterken en de voorbereiding op de arbeidsmarkt teverbeteren. 
De Commissie Veerman noemde de versterking van het p4ktijkgerrcht onderZoek als 
kwaliteitsimpuls voor het onderwijs, die ook bijdraagt aan permanente bijscholing van het 
docentenkorps. Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat er grote behoefte is aan 
praktijkgericht onderzoek van hogescholen, met name in het MKB, waar dit onderzoek vaak de 
enige schakel met kennispartners is. De Human Capita!agenda's in het kader van de topsectoren 
bevestigen dit. 

In het Nationaal Onderwijsakkoord is voorts afgesproken dat de opbrengsten van het sociaal 
leenstelsel in het bijzorder worden aangewend voor het hoger onderwijs, inclusief het direct met 
het onderwijs verbonden onderzoek in het hbo en wo, zodat ze ten goede komen aan de kwaliteit 
van het onderwijs aan de studenten. 

Maatregelen om vervvevenheid onderwijs en onderzoek te versterken: 
Meer brede bachelors tbv brede academische algemene vorming 
Meer masters warden meerjarig, waarbij vaardigheidstrainingen en stage onderdeel 
warden van het programma 
In het wo intensiveren van onderzoek. 
In het hbo gaat uttbreiding praktijk gericht onderzoek, Centres of Expertise en lectoren 

Thema g. Verbetering aansluiting 
Momenteel vallen teveel sturienten uit het eerste jaar uit of svvitchen. In 2011 stopte 38,8% van de 
hbo-studenten met de studie waarmee ze begonnen zijn (vt. bacheloropleidingen). In het wo gaat 
het am 30,3%. Een deel daarvan switcht naar een andere opleiding, een ander deel valt uit (uitval 
uit het hoger onderwijs: hbo: 16,3%, wo; 5,7%). Hierdoor gaat potentieel talent verloren of 
verliezen studenten kostbare tijd. Een belangrijke oorzaak is een verkeerde studiekeuzp. Wat nodig 
is, is dat de overgang tussen het vo/mbo naar het ho te verbeteren eriFeT'f'WeTEF-e-Voorbereide 
studiekeuze, Het motto is 'de juiste student op de juiste pleats'. Daarvoor moet door het vor  mbo 
en_ho meer tijd geinvesteerd warden in het proces van studiekeuze en de matchingsprocedure. 
Voor de hogescholen en universiteiten is het van belang te zorgen voor een betere begeleiding in 

-- —3-  het eerste Jan jeer dat de student in de opleiding zit. Dat draagt bij aan een betere binding. 
-Studenten die zich gebonden voelen aan de opleiding, hebben minder kans op uitval. 
Voor goede beggeiding tijdens en in de eerste fase na de studiekeuze is van belang dat de 
begeleiders deskundig zijn waardoor zij de student adequaat kunnen helpen. 

Maatregelen om de uitsluiting te verbeteren: 
• Intensivering studie- en arbeidsvoorlichting en studiekeuzeadiviteiten 
• Begeleiding in het eertte jear: van het hoger anderwijs 
• Brede bachelors: kan ook alleen in het eerste jaar a's orienterende functie van de 

propecleuse. 
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O 0 	0 	0 	15 	50 	65 	80 	53 	95 	95 	95 	,:ts 	95 	90 
O 0 	0 	0 	0 	5 	30 	225 	463 	650 	790 	845 	850 	65i, 	7 20 
O 3 	0 	0 	S 	46 	75 	105 	155 	195 	246 	315 	365 	406 	425 
	 0 	=I 	 4 	1 	 33 	33 	33 	43 	33 	33 	33 	33 

.1 	 34 	119 	1 	441 	733 	973 	1.163 	1/33 	1.343 	1 333 	1.263 

Overzicht financiele kader Investeringsagenda 
Datum: 06 januan 2014 

1) Regeerakkoord 

In het regeerakkoord iseenpakketvan ombuigingen en intensiveringen afgesproken 
die uiteindelijk samen ieiden tot een structurele investering van per saldo C 196 
miljoen in ondervvijs en onderzoek. 

• Onderdeel hiervan zijn de maatregelen op het gebied van studiefinanciering. Conform 
het Regeerakkoord zouden deze maatregeien het volgende opbrengen (bedragen x C 

4 
	 2 

	
2021 2022 2 24  t025 strud 

A L A4aatteigelen Sax6efinancieting cf. RA 
026 Sec.4.3! I eensteist ,  Vas r 

rita f) mastvr 
= waarvan 
• 3270Vicaan 

Tg*aal maatsettelen srudiefinam 	d.  

O 0 	C 	15 
O 0 	C 	15 
O 0 	•C 	C 
O C 	C 	6 
O ,1 	9 	14 

	

9 	34  

55 	95 	305 	550 	745 	885 
50 	65 	SO 	93 	95 	95 
5 	30 	225 	460 	650 	790 

45 	76" 	ICS 	155 	195 	245 
19 	26 	33 	31 	33 	33 
	 198  441 718 971  1163  1288  —__  

945 	810 
95 	9C 

650 	72C 
405 	425 

33 	a 

940 	945 
95 

845 	850 
315 	365 

33 

• Opbrengsten uit regeerakkoordmaatregeien zijn niet een-op-een gekoppeld aan 
specifieke investeringen. 

• In het Regeerakkoord is een aparte investeringsreeks opgenomen voor investeringen 
in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 

• Structureel C 689 min. van deze investeringsmiddeien heeft in het Regeerakkoord 
een specifieke bestemming gekregen. Deze C 689 min. wordt met name ingezet voor 
het funderend onderwijs (C 344 min.) en het mbo (C 250 min.). Daarbovenop is in 
2018 al C 25 mln. bestemd voor onderzoek. 

• De resterende opioop van deze investeringsreeks na 2017 is conform het 
Regeerakkoord besternd voor verdere versterking van de kwaliteit van het onderwijs 
en onderzoek. 

2015  2b16 -2'017 1 2018  Struc. 

	

212 	504 	6 9 	808 	.938 

	

2 	504_ ,,4_689 I 714 	714 
0 	I 0 	1  94  

2) Gevolgen opschuiven van SL-maatregelen 
• Nu alio studiefinancieringsmaatregelen een jaar zijn uitgesteid, schuiven de 

opbrengsten ervan ook een jaar op. De nieuwe opbrengsten (bedragen x C 1.000) 
zijn: 

• Dit levert het voigende verschil op met het Regeerakkoord (een min betekent minder 
inkomsten): 

• 	 2014 
	

15 	2016 	201 	201$ 	2019 	2020 	2021 	2022 	4 	2025 strut - 
Versettil Lay Reseerakkocrd 	 -10 	.25 	-SS 	-79 	-245 	-295 	-235 	.190 

	
425 	-55 	 0 

2013 
Intensivering onderwijs en 
onderzoek 
Waarvan: at bestemd 

2014 
0 	25 

25 2 
Waarvan: nog beschikbaar 	! 0 	0 	 



Voor alle maatregelen in het Regeerakkoord geldt dat indien er een niet doorgaat of 
een lagere opbrengst geeft, er een afwijking ontstaat ten opzichte van het 
Regeerakkoord. Dit betekent dat er minder investeringen mogelijk zijn of dat er 
alternatieve dekking gevonden moet worden. 
De investeringsreeks die dan overblijft is: 

ens' 
	

0 
Conform Ree8rkkoord  

binder opbrengsten vanwege uitstel SF•maatregel 
;Nieuwe reeks mlensivenrxj onlerwils en enderxek 

2013 2014 2015 2016 201? 2018 2019 2020 2021 2022 2 
25 	212 504 689 808 1093 14843 1833 1958 2013 2 053 1938 

0 0 .10 -25 -85 -79 -245 -295 -235 190 -125 .55 .40 	0  
25 	202 479 604 729 648 1 113 1 408  1 643 1 833 195-8  2 013 193  

20 4 20 
	tru 

Concreet betekent dit dat door de verschuiving het pakket van. € 689 mln. niet 
helemaal meer gedekt is. In 2015 is € 10 mln. minder beschikbaar, in 2016 € 25 min. 
en in 2017 C 85 mln. Vanaf 2018 is er wel weer voldoende geld beschikbaar. 
Voor verdere investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek is door het 
uitstel van de sf-maatregelen ook de eerste jaren minder geld beschikbaar. In 2018 C 
is slechts €15 mln. beschikbaar, maar uiteindelijk loopt het uiteraard wel weer op 
naar de € 1.224 mln. structureel. 

nsivering onderwijs en anderreek 	 2013 2014 2015 2016 201? 20 	2 2 -2021 an 2023 2024 2025 struc-1  
INfe ks intens;ver oruierroisrtandermek 	0 	'5 202 479 604 720 848 1 113 1 408 1 643 1 833 1 058 2 013 1.938 
1Wean.an al besternd 	 0 	25 202 479 604 714 	714 	714 	714 	714 	714 	714 . 714 	7141  

L.- =aarv:In nog tesch 	ar ntba 	 0 	0 	0 	0 	0 	15 	134 	399 694 	929 1 119 1 244 1 299 1 224 

• Het is nog niet helemaal zeker of het besparingsverlies dat we nu hebben a's gevoig 
van het uitstel van het sociaal leenstelsel en de studentenreisvoorziening ten taste 
van de investeringsmiddelen gaan. Het is ook een mogelijkheid dat bij voorjaarsnota 
2014 wordt geprobeerd dit alternatief te dekken. 

• Uiteraard zijn bovenstaande reeksen nog niet definitief. Mochten de maatregelen op 
het terrein van studiefinanciering minder opbrengen dan vooraf ingeschat (door 
flankerend beleid, onderdelen niet doorgaan etc.), dan zal er navenant minder te 
investeren zijn. 

3) NOA 
In het NOA is over de opbrengsten van het sociaal leenstelsel het volgende afgesproken: 
"Over het leenstelsel en de voorwaarden waaronder dit kan worden ingevoerd, wordt 
door partijen verschillend gedacht. Zij onderkennen echter dat de besluitvorming aan de 
wetgever is voorbehouden. Partijen spreken af dat indien tot een sociaal leenstelsel 
wordt besloten, zij de opbrengsten in het bijzonder willen aanwenden voor het hoger 
onderwils inclusief het direct met het onderwijs verbonden onderzoek in hbo en wo, 
zodat ze ten ooede kornen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de studenten." 

2 
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Aanleiding 

• Dinsdag 4 februari spreekt u tussen 16:15 en 19:15 uur weer met de 
onderwijsspecialisten van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over het leenstelsel 
en de investeringen in het onderwijs. 

• Per mail hebben de woordvoerders ingestemd met het bespreken van de 
volgende stukken: 
1) Eerste outline van drie mogelijke scenario's om de toegankelijkheid te 

versterken ('aanvalsplan'). 
2) Notitie over de twee onderwerpen uit het sociaal leenstelsel die afgelopen 

dinsdag nog niet behandeld zijn: speciale doelgroepen (meerjarige 
masters en mensen met een functiebeperking) en de vereenvoudigingen. 

3) Een overzicht van uitspraken van de 4 partijen over de OV-kaart. Dit ten 
behoeve van de voorbereiding voor een nader gesprek met elkaar over dit 
onderwerp op 18 februari vanaf 17:30 uur. 

• Deze stukken vindt u in de bijlage. 
• We spreken aanstaande donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur met u door of 

deze stukken geschikt zijn voor verzending naar de woordvoerders op vrijdag. 
• Daarnaast vindt u in de bijlage de volgende toegezegde stukken: 

4) Ter ondertekening vindt u de formele opdrachtbrief aan CPB-directeur 
5.1.2e 	. Met deze brief wordt het CPB verzocht een aantal 
terugbetaalvarianten door te rekenen. De achterliggende onderzoeksopzet 
- met de precieze varianten - is eveneens bijgevoegd en afgestemd met 
zowel de onderwijswoordvoerders als de CPB-medewerkers die het 
onderzoek gaan uitvoeren. 

5) Gespreksverslagen van ambtelijke gesprekken met LSVb, ISO en JOB. 
Deze versiagen bevatten nog geen weergave van de aanstaande en reeds 
ingeplande gesprekken met de LSVb, ISO en LAKS over het aanvalsplan 
toegankelijkheid. 

Pagina 1 van 2 



6) Het eerdere overzicht met gedeelde uitgangspunten hebben we op uw 
verzoek aangevuld met punten die voor afzonderlijke woordvoerders 
belangrijk zijn (afgestemd met 5 1.2e ) . 

• Aanvullend op ons overleg van aanstaande donderdag, spreken we ook 
vrijdagochtend nog met u tussen 9.00 en 10.00 uur. We willen dat overleg 
vooral benutten voor bespreking van het rapport van I&M/KiM (Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid) over de gedragseffecten van verschillende alternatieve 
vervoersarrangementen voor de student. U krijgt ter voorbereiding op dat 
gesprek een aparte notitie. 

Datum 
28 januari 2014 
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Datum 	30 januari 2014 	 Onze referentie 
Betreft 	Verzoek CPB-notitie vergelijking verschillende varianten sociaal 	5.91403 

teerstelsel 	 Bijlagen 

Geachte mevrpuw 5.1.2.e 

In mei 2013 heeft het CPB een notitie gepubliceerd met de titel 'Aflossing 
studieschuld bij sociaal leeristelsel'. Met deze brief vraag ik het CPB cm een 
aanvuilende notitie die naast een aantal nieuwe varianten op het destijds 
gevraagde stelsel, ook meer inzicht biedt in een stelsel met volledig 
inkomensafhankelijke terugbetaling. 

Concreet gaat het hierbij om inzicht in de mate van aflossing van de studieschuld 
bij verschiliende drempelinkomens en aflosquotes en in de inkomenseffecten van 
beide stelsels. Tot slot vraag ik het CPB cm een kwalitatieve vergelijking tussen 
beide varianten en het huidige stelsel. Over de exacte invulling van dit verzoek, 
zoals u dat aantreft in de bijlage, vindt overleg plaats met uw medewerkers. 

Uw informatie is nodig voor de verdere ontwikkeling van voorstellen op dit vlak. 
1k zie uw antwoord dan ook met grate belangstelling tegemoet. 

5.1.2e 

Pacing 1 vn I 



Ceir,ide!de 
Af 	 uote 	afoss ng -

sctuto dtaagkracht 	rneerk 

Vergelijking verschillende varianten terugbetaling studiefinanciering verzoek aan 
Centraal Pianbureau 

In aa volling op uw eerdere notitie van 29 mei 2013 vragen wij u om informatie over de eftecten 
van twee hoofdvarianten voor een alternatief stelsel van studiefinanciering. Net  als in die nettle 
gaat het ons orn towel inzicht in de gemiddelde aflossing van de schuld en de aflosquote van het 
meerinkomen, als de inkomenseffecten voor verschillende inkornensgroepen en opleidingsniveaus. 
Daarnaast vragen wij u om deze twee hoofdvarianten met elkaar en met het huidige stelsel te 
vergelijken, zowef In kwalitatieve zin els 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 vergetijkbaar met wat in de eerdere notitie is getevercl: 

Vii ant 	 elt,thufd 	a 

	

fa& 
	

1ft 

1 Basisp.ad 	 15.000 	 15 	64 WML 	 12 0 	 88 
2 Bijienel nee bassb+euurs 	24.000 	 15 	64?6 WM,... 	 12.0 	 83 
3 Gedeelte4 beetle!) 	 21,000 	 15 	84% WML 	 12,0 	 84 
4a Alt; 3, tn 20 )aar eflosser. 	21,000 	 23 	34.',6 WML 	 7,5 	 84 
4b 	 21,000 	 20 	84% W0,11. 	 10.3 	 88 
4c 	 21  000 	 2'.11 	34lia WML 	 12.0 	 90 
5a Als 3, in 25 raar aflsssen 	21.000 	 2i 	$4% WML 	 5 1 	 84 
5b 	 21.030 	 25 	84% W ML 	 6 P. 	 88 
5c 	 21.000 	 25 	84% ViML 	 12.0 	 93 
6a Ais 3, in 40 laar ands,sen 	21.030 	 40 	84% WML 	 2.6 	 84 
6b 	 21.000 	 40 	84% wA011 	3.4 	 88 
7 ALs 3. hogere dreripe 	21 000 	 15 	29 000 eurc 	 12.0 	 58 
8 Als 7, iri4O 'par aflossen 	21 OCO 	 40 	29 000 euro 	 12,0 	 85 
9 Als 6, seer drempi!!, 	 21 OC(1 	 40 	0 sure 	 10.0 	 100 

ar Het MIL bedraagt in 20'3 eon 19 000 euro 29 0{) eurc kont overeer met zo'a 150% WML 

Hieraan Louden wij graag de volgende varianten toegevoegd zien: 
100% aflossing: Op welk percentage moet de aflosquote van het meerinkomen worden 
yesteld urn op 100% aflossing van de schuld te benaderen? Concreet zoo dit toevoeging 
van 4d, 5d , 6d betekenen. 
Aflosquote: Wat gebeurt er met het gemiddelde aflossingspercentage als u de aflosquote 
op ING., 2%, 3%, 4% en 5% zet, met avenge parameters als in 6b? 
Drempel: Wat betekent het voor de overige parameters van variant 6b els voor de 
drempei wordt aangesioten bij de belastingvrije voet (oedrag van C5.408)? En wat 
betekent dit bij een drempelbedrag van C 29.000? 
Aflosquote meerinkomen 12%: In de tabel ontbreekt nog een 6c-variant (40 jaar en 
aflosquote van 12%). Kan dit voor de voilecligheid worden toegevoegd? 

b) Inkomensafhankelijk terugbetalen 
De tweede variant pat Lilt van de voorstellen van 4 	R.F,:g over inkomensafhankelijk 
terugbetalen, met e'en 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 C 21.000 en voor de schuld van C 24.000 en een aflostermijn van 
40 en 50 jaar. Kunt u ook bier een aantal percentages presenteren zodat een beeld 
ontstaat van de gevoeligheid van de gerniddelde aflossing voor de hoogte van het gekozen 
percentage. 



Graag dit oak te presenteren in combinatie met de drempelinkomens uit de vorige vraag. 
Kan voor een aantal inkomensniveaus inzichtelijk warden gemaakt hoe lang men aan het 
terugbetalen is, bij de verschillende percentages uit de eerste vraag? 	welk inkomen 
gaat men 100% terugbetalen;met andere woorten ander welke inkornensgrens vindt 
ondanks 40 of 50 jaar inkornensafhankelijk terugbetalen toch nog kwijtschelding plaats? 
Wat wordt dan de gemiddelde terugbetaaltermijn? Graag eveneens berekenen voor de 
gemiddelde schuld van C 21.000 en voor de schuld van C 24.000. 

2. Inkomenseffecten 
Voor de inkomenseffecten zouden wij graag een vergelukbare tabel als in de vorige notitie 
ontvangen, alfeen op decielen, in plaats van ingedeeld in categoneen 'Iaag, midden en hoogs. 

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 zowef om 
de cluiding van de parameters over de mate van terugbetalen en de inkomenseffecten 
(bijvoorbeeld de mate van nivellering), als om een meer kwalitatieve vergefijking. 
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Datum: 31 januaro 2014 

Setreft: uw verraek 

Zeergeochte mevrou  

Kerbij bevestig ik de ontvangst van uw verzoek von 30 januari it. om cen 
aanvullencle notitie van het CPL over diverse aspecten van de aflosssig van 
studieschuid bij het socioal leenstetsel, 

VVI,j zijn in de Cjeiegenneid oin op uw verzoek in te gaar en verwachten uiterlijk 15 
februart aan u t k nnen rapportereri. 

5.1.2e 

Pog,na van 
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Stukken voor gesprek met onderwijswoordvoerders 4 
februari 

Ter voorbereiding op het overleg met de onderwijswoordvoerders op dinsdag 4 
februari vanaf 16.30 uur, treft u in de bijiage de stukken aan die de 
onderwijswoordvoerders ook hebben gehad: 

1) Drie scenario's voor de toegankelijkheid 
2) Uitwerking restant presentatie studiefinanciering (vereenvoudigingen en 

beleid specifieke doelgroepen). 
3) Vragen over reisvoorziening 

Alle stukken zijn voor verzending naar de woordvoerders aangepast conform uw 
wensen. In de stukken wordt nu bijvoorbeeld duidelijker gevraagd om 
keuzes/besluiten. De stukken zijn daarnaast voorzien van paginanummers. 

Daarnaast treft u nog een nieuw versiag aan van de ambtelijke gesprekken die 
met de studentenbonden zijn gevoerd over het toegankelijkheidsstuk hebben 
gevoerd. De studenten lieten zich niet verleiden tot het doen van uitspraken over 
een of meerdere voorkeursscenario's. 

Pagina 1 van 1 
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Wekelijks overleg met HO&S over leenstelsel en 
investeringen 

Doel 

• Aanstaande donderdag 6/2 om 16.30 spreken we met u over het leenstelsel en 
de investeringen. 

• Bespreekpunten zijn agendavoorstellen voor 3 gesprekken die u volgende 
week heeft: 
- Met de onderwijswoordvoerders op woensdag 12/2 (dit gesprek stond 

eerder gepland op 4/2, maar kon niet doorgaan) 
- Met de onderwijswoordvoerders op dinsdag 18/2 
- Met de studenten- en scholierenbonden op woensdag 12/2. 

Toelichting 

Gesvrek woordvoerders 12/2  

We stellen voor om dezelfde agenda te hanteren als was voorzien voor 4/2. Dat 
komt neer op bespreking van de volgende stukken (niet opnieuw bijgevoegd): 

• Drie scenario's voor borging en versterking toegankelijkheid 
• Thema's uit de presentatie studiefinanciering die nog niet behandeld waren 

(vereenvoudigingen en beleid voor specifieke doelgroepen) 
• Vragen over de reisvoorziening. 

4 Stemt u in met deze agenda? 

Gesorek woordvoerders 18/2  

• We stellen voor om dit overleg te benutten voor twee punten: 
1) De CPB-notitie over de mate van terugbetaling en de inkomenseffecten bij 

de verschillende stelsels en varianten met daaraan toegevoegd een OCW-
memo met de budgettaire effecten van die verschillende stelsels en de 
rente opsiag die nodig zou zijn om de budgettaire opbrengst te vergroten. 
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2) Voor wat betreft de reisvoorziening geldt dat we in afwachting van de 
richting die volgt uit het overleg op de 12e alvast werken aan een notitie, 
waarin ten behoeve van bespreking op de 18e de diverse varianten op het 
terrein van de ov-kaart in kaart worden gebracht. Hierbij zullen we met 
name de opties uit het KiM-onderzoek meer uitschrijven en voorzien van 
een inschatting van de opbrengst. 
4 Bent u het hiermee eens? 

Gesprek met de studenten- en scholierenbonden  

• Met alle studenten- en scholierenbondenbonden zijn ambtelijke gesprekken 
gevoerd (ISO, LSVb, JOB en LAKS). Met ISO en LSVb zijn meerdere 
gesprekken gevoerd, i.h.b. over toegankelijkheidsscenario's. Een samenvatting 
van de gesprekken vindt u in de bijlagen. Ook vindt u een verslag van het 
Iunchgesprek met hogeschoolbestuurders. 

• We stellen voor om de bonden een aantal vragen voor te leggen waar zij zo 
concreet mogelijk op moeten antwoorden. Zo voorkomen we een herhaling 
van zetten en werken we toe naar conclusies. Zie bijlage 1 voor de 
conceptagenda. 

Stemt u in met deze agenda? 

Ter informatie: stand van zaken gesprekken reisvoorziening  
1) Gesprek Pieter  5.1.2e 	en ambtelijk I&M  

Vandaag (5/2) heeft het gesprek met Pieter 5.1.2e 	plaatsgevonden en 
ambtelijk I&M. Ondanks de clausule tussen I&M en NS en de wens van Fin om 
gecompenseerd te worden voor gemist dividend, houdt 5.1.2e 	het gevoel 
dat er meer mogelijk is ('maximaal duimschroeven aandraaien', 'zelfde product 
voor minder geld', 'iedereen winnaar'). Het liefst wil hij een aantal consultants 
naar NS en andere OV-bedrijven sturen om 'de onderste steen boven te halen'. 
Wij hebben aangegeven dat dit pas mogelijk is als de nuloptie (geen kaart 
meer) geloofwaardig op tafel kan liggen en daarvoor is politiek draagvlak voor 
maatregelen op de OV-kaart mogelijk. Dit zou in de vorm van een passage in 
de hoofdlijnenbrief kunnen, maar nadeel hiervan is dat nog geen zekerheid is 
over de uitkomst en daarmee over het te investeren bedrag. Mogelijk bieden 
de gesprekken met de woordvoerders op de 12e  en de 18e  meer zicht op de 
haalbaarheid van en het draagvlak voor deze strategie. 

2) Gesprek staatssecretaris Mansveld  
Het is nog niet gelukt om in de agenda van staatssecretaris Mansveld ruimte te 
vinden voor de afspraak met u over de OV-studentenkaart. Mocht dit niet 
lukken tussen nu en de gesprekken op de 18e, kunnen wij de 
onderzoeksgegevens van het KiM nog niet gebruiken in de verkennende OV-
notitie voor de woordvoerders , tenzij wij op andere wijze haar akkoord 
krijgen. 

Bijlagen  
1. Conceptagenda voor overleg met studenten- en scholierenbonden. 
2. Gebundeld verslag van ambtelijke gesprekken met studenten- en 

scholierenbonden, ihb de opbrengsten van gesprekken met ISO en LSVb 
over de toegankelijkheidsscenario's. 

3. Verslag van het Iunchgesprek met hogeschoolbestuurders. 

Datum 
04 februari 2014 
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Hoger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T'1 31 6 5.1.2e 

Datum 
10 februari 2014 

Referentie 
5.1.2e 

nota 

Paraaf HO&S 

Datum 

Bestuurlijk overleg studenten- en scholierenbonden 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
2 

Doel 

- U spreekt op woensdag 12 februari tussen 11 en 12 uur met ISO, LSVb, JOB en 
LAKS 

- Belangrijkste agendapunt is het bespreken van de belangrijkste keuzes die 
moeten worden gemaakt rond de investeringen, het leenstelsel en de 
reisvoorziening. 

- Daarnaast willen ISO en LSVb de rondvraag benutten om to spreken over 
governance en medezeggenschap. 

Toelichting 

- Bijgevoegd ontvangt u ontvangt u de agenda voor het overleg en een Iijst met 
de belangrijkste keuzes die u aan de studenten kunt voorleggen. De bonden 
hebben deze stukken ook ontvangen, zodat zij zich hebben kunnen 
voorbereiden. 

- Bijgevoegd vindt u tevens een voorbereiding op het thema governance en 
medezeggenschap. 
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Datum: 
Tijd: 
Plaats: 
OCW: 

ISO: 
LSVb: 
LAKS: 
JOB: 

12 februari 2014 
11.00 - 12.00 uur 
05.068 
5.1.2e 

1. Opening en mededelingen 

2. Keuzes bij investeringen, sociaal leenstelsel en reisvoorziening (zie 
bijlage) 

3. Rondvraag en sluiting 



Bijlage: to maken keuzes bij investeringen, sociaal leenstelsel en 
reisvoorziening (zie bijlage) 

Uitgangspunten: 
1. Goede en tijdige informatie aan scholieren en studenten is onontbeerlijk. 
2. Extra investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs is belangrijk. 

Vragen: 
3. Wat zijn bij de investeringen jullie prioriteiten en welke rangorde brengen jullie aan? 

a. Doorstroom (mbo-hbo, vo-ho, stud iekeuzebegeleiding, studiekeuzegesprekken) 
b. Intensivering onderwijs (contacturen, docentbegeleiding, mentoring/tutoring) 
c. Flexibilisering van curriculum en vakken 
d. MOOCs 
e. Docentkwaliteit 
f. Anders, namelijk... 

4. We hanteren het uitgangspunt dat investeren in de kwaliteit van het onderwijs belangrijker is 
dan generieke inkomensondersteuning voor alle studenten (behoud basisbeurs of 
collegegeldverlaging). Delen jullie dit uitgangspunt? 

5. Als de toegankelijkheid van - en het studiesucces in - het hoger onderwijs moet worden 
geborgd, welke prioriteiten leggen jullie dan aan: 
a. onderwijsinvesteringen (bijvoorbeeld intensievere loopbaan orientatie, matching en 

begeleiding, of 
b. gerichte inkomensondersteuning (bijvoorbeeld aanvullende beurs omhoog)? 

6. Welke opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering moeten er minimaal 
overblijven voor onderwijskwaliteit? 

7. Stel dat zou moeten worden gekozen tussen behoud van de basisbeurs (geen leenstelsel) of 
behoud van de OV-kaart, wat heeft dan de voorkeur? 

8. Is, gegeven het feit dat ongeveer 2/3 van de reizen studiegerelateerd is, een hogere bijdrage 
van de student aan reiskosten verdedigbaar (in welke vorm dan ook)? 

9. Hoe zou de volgorde eruit zien als jullie onderstaande alternatieven voor de huidige 
reisvoorziening op volgorde van voorkeur zouden moeten zetten? 

a. Een kortingskaart van 50% 
b. Een kortingskaart met gratis reizen in het dal en 50% korting in de spits 
c. Een trajectkaart 
d. Een eigen bijdrage van €20 per maand 
e. Een eigen bijdrage van €50 per maand 
f. Geen reisproduct meer maar een budget voor de student van €50 per maand 

10. Als jullie zouden moeten kiezen, gebruiken jullie de opbrengst van een maatregel op de OV-
kaart dan liever voor investeringen in onderwijs of voor een reisproduct voor minderjarige 
mbo'ers? 

11. Wat zijn bij de goede en tijdige informatie jullie prioriteiten: 
a. Scholieren, studenten en scholen over de huidige stand van zaken informeren via de 

gebruikelijke kanalen (bijvoorbeeld vo-nieuwsbrief, berichten van DUO) 
b. Scholieren en studenten een brief sturen wanneer er meer duidelijkheid is over de 

plannen (voor de zomer) 
c. Andere, namelijk... 
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Verslag overleg leenstelsel MOCW - bonden (ISO, LSVb, JOB, LAKS) 
12 februari 2014 

1. INVESTEREN IN ONDERWIJSKWALITEIT OF INKOMENSONDERSTEUNING? 

ISO: investeren in kwaliteit onderwijs, maar zonder dat de toegankelijkheid achteruit gaat, en 
onder voorwaarde dat de eerstefase-leenstelsel studenten ook profiteren en de kwaliteit van het 
onderwijs meetbaar verbetert. 
ISO wil vooral investeren in: (1) flexibilisering curriculum en vakken, en nieuwe onderwijsvormen 
(2) docentkwaliteit, vooral Engels en individuele begeleiding, (3) begeleiding eerstejaars en 
studiekeuzeactiviteiten toeleverend onderwijs, (4) faciliteiten instelling, de werkplekken 
bijvoorbeeld, (5) extra curriculaire ontwikkeling en ontplooiing. 

LAKS: investeren in kwaliteitsverbetering, vooral in (1) de verbetering van de doorstroom van vo 
naar ho en in (2) de intensivering van de begeleiding; bijvoorbeeld door decaan een grotere rol te 
geven (volledige aanstelling bijvoorbeeld) en meer mentoruren in te lassen op de middelbare 
school. 

LSVb: Liever in inkomensondersteuning en stelsel zo laten als het is. Kwaliteitsverbetering is mooi, 
maar dat kan ook door huidig budget beter in te zetten, hoeft niet zo veel te kosten. Kijk 
bijvoorbeeld naar business case van de Universiteit Utrecht, die laat zien dat investeringen in 
verbetering van de doorstroom zichzelf terugverdienen. 
Voorkeur van investeringsopties: 1) verbeteren doorstroom, 2) intensivering docentbegeleiding, 3) 
flexibilisering curriculum, 4) verbetering medezeggenschap, 5) Moocs. 

JOB: Investeren in onderwijskwaliteit, en dan vooral in 1) intensivering begeleiding en meer 
contacturen, en 2) verbeteren doorstroom mbo-hbo. 

2. TOEGANKELIJKHEID: VIA ONDERWIJSVERBETERINGEN OF AANVULLENDE BEURS? 

ISO: aanvullende beurs buitengewoon belangrijk, maar dat neemt niet weg dat er ook actie 
ondernomen moet worden om muur tussen vo en ho of te breken. Decaan vo zou daarin sleutelrol 
moeten spelen. Aanvullende beurs bedrag eerder verhogen dan doelgroep verbreden. 

LSVb: aanvullende beurs heeft prioriteit. Verbreden aanvullende beurs is ook belangrijk, maar 
vooral verhogen bedrag als basisbeurs verdwijnt. 

Toezegging M: OCW levert doorrekening van budgettaire effecten van maatregelen in de 
aanvullende beurs aan studentenbonden. 

JOB en LAKS: geen aanvullingen. 

3. OV-JAARKAART: BASISBEURS OF OV-STUDENTENKAART? 

JOB: voorstander van een kaart voor minderjarige mbo-ers, maar niet ten koste van elke prijs. 
Kortingskaart voor elke mbo'er is bijvoorbeeld een te hoge prijs. Eigen bijdrage van elke student 
van €20 wel in verhouding. 

ISO: geeft aan dat beeld achterban diffuus is, maar benadrukt belang ov-kaart voor profilering. 
De ene helft van de achterban prefereert de ov-kaart, de andere helft de basisbeurs. 
Opbrengsten liever investeren in onderwijs, dan in kaart voor minderjarige mbo'ers. 
Van alle alternatieven voor een ov-kaart, ziet de ISO alleen iets in een forse kortingskaart (korting 
75%), of in een eigen bijdrage van maximaal € 20. 

LSVb: liever behoud ov-kaart dan basisbeurs in huidige vorm. Voor basisbeurs zijn alternatieven te 
bedenken (anders dan leenstelsel in voorgestelde vorm); voor ov-kaart niet. 

ISO/LSVb: wat kost onderscheid week/ weekend? Toezegging M: dat zoeken we uit. 



4. INFORMATIEVOORZIENING: OOK VOORGENOMEN BELEIDSWIJZIGINGEN, OF ALLEEN 
ZEKERE VERANDERINGEN? 

ISO: meer actief 'passief' informeren. Bijvoorbeeld door een nieuwsbrief waarop studenten zich 
kunnen abonneren. Zodat ze regelmatig bericht krijgen en makkelijk op de hoogte blijven. Kunnen 
instellingen en scholen (decanen) hier geen rol in spelen? 

LSVb: hoe zit het met het kennisniveau van (aankomende) studenten die vorig jaar diploma 
hebben gehaald, maar nu een tussenjaar hebben, of gestopt zijn na een halfjaar? 
Toezegging M: zoeken we uit. 

LAKS: Heel veel onduidelijkheid onder studenten, OCW zou actiever studenten moeten informeren. 
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Hoger Onderwijs en 

TER VOORBEREIDING 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T51 31 6 5.1 .2e 

Datum 
13 februari 2014 

Referentie 

nota 	Voorbereiding gesprek onderwijswoordvoerders 18/2 
	Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 	
Aantal pagina's 

Datum 	 Datum 	 2 

Doel 

Op dinsdag 18 februari 17:30 is het eerstvolgende overleg met de 
onderwijswoordvoerders gepland. Wij bespreken dit overleg aanstaande vrijdag 
14 februari met u voor. 

Op de agenda staan: 
1 Financiele effecten Sociaal leenstelsel  

- De uitkomsten van de aan het CPB gevraagde doorrekeningen 
Dit zijn er, gegeven deelvragen die de woordvoerders hebben gesteld, vrij 
veel (ca 40). Echter dit zijn allemaal variaties op de 3 hoofdvarianten. 

- De inkomenseffecten per inkomenscategorie van alle varianten. 
- De daaraan verbonden begrotingsgevolgen voor de drie hoofdvarianten te 

weten: 
o Huidige voorstel 
o stelsel met 40 jaar terugbetaling 
o Inkomensafhankelijke terugbetaling (variant jacobs) 

- De berekening voor elk van de hoofdvarianten welke renteopslag 
benodigd is om alle oninbaarheid en kwijtscheldingsrisico's te laten 
dragen door de terugbetalende studenten. 

CPB levert zaterdag de definitieve notitie aan. In het weekend worden de 
begrotingsberekeningen gemaakt. Maandag zijn, zoals is toegezegd aan de 
woordvoerders, de stukken klaar voor verzending. 

2. OV studentenkaart (concept stukken bijgevoegd)  
Hiervoor zijn 2 stukken gemaakt: 

- Strategie richting OV bedrijven zoals besproken met de woordvoerders 
(bijlage 1). 

- Inhoudelijke concept gespreksnotitie met daarin de scenario's zoals door 
IenM/KIM zijn onderzocht (bijlage 2). 
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Datum 
13 februari 2014 

3 pakketjes aanvalsplan toegankeliikheid  
Bijgevoegd is de conceptnotitie met 3 pakketjes ter bespreking met de 
woordvoerders (bijlage 3) 

Verder zijn bijgevoegd: 
1. Eerste concept 'WOW'-tekst: 'Daarom het leenstelsel' (bijlage 4). 
2. Bijgestelde factsheet Studiefinanciering waarin alle technische vragen uit 

eerdere gesprekken zijn verwerkt (bijlage 5). 
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TER VOORBEREIDING 

Aan: M 

nota Wekelijks gesprek HO&S over leenstelsel en investeringen 
20/2 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Van 

T5131 6 

Datum 
19 februari 2014 
Referentie 

IMEG 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
2 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 	 Datum 

Doel 
Aanstaande donderdag 20/2 tussen 14.15 en 15.30 spreken we met u over het 
sociaal leenstelsel en de investeringen. 

• De bespreekpunten zijn: 
1) Toegankelijkheids- en kwaliteitsagenda. 
2) Reisvoorziening 
3) Leenstelsel 

Toelichting 

Ad 1. Toegankelijkheids- en kwaliteitsagenda 

• Er worden de komende twee weken afzonderlijke gesprekken gepland met de 
vier woordvoerders. Hierbij zal alleen een ambtelijke OCW-delegatie 
aanwezig zijn: 5.1.2e 

• We willen met u bespreken of we een nieuw toegankelijkheidsstuk voor deze 
gesprekken moeten voorbereiden en wat voor type stuk dit moet zijn (scope, 
mate van concreetheid, toon). 

• Bijgevoegd vindt u ook de uitwerking van een mogelijke maatregel voor 
studenten met een functiebeperking. Dit naar aanleiding van het overleg met 
de woordvoerders van 12 februari. Daarin kwam de vraag aan de orde wat de 
kosten zijn van kwijtschelding een jaar basisbeurs. 

Ad 2. Reisvoorziening 

• Het gesprek met de vervoersbedrijven wordt daags na de 
gemeenteraadsverkiezingen gepland. 

• We willen met u de strategie voor de komende weken bespreken. 
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Datum 
19 februari 2014 Ad 3. Leenstelsel 

• We bespreken graag met u de bijgevoegde 'onderhandellijst', die ook de 
budgettaire effecten van een aantal alternatieve terugbetaalvarianten bevat 
(CPB-varianten A14, B11). 

• In samenwerking met het CPB zullen we een aantal concrete aspecten 
uitzoeken van de varianten A14 en B11, incl. de budgettaire effecten: 

o afbetaling bij hogere drempel (104% minimumloon), 
o gemiddeide huidige aflosquote; 
o individuele voorbeeiden effect draagkrachtregeling bij lagere 

aflosquote (in relatie tot mogeiijk strategisch gedrag bij het 
aangaan van hogere schulden); 

o analyse invoering schuidmaximum. 
• Deze informatie leveren we z.s.m. aan u op. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Roger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	 Studiefinandering 

Aan: M 	 Van 
MEIN 
T5431 614=1111 

Datum 
27 febcuari 2014 

nota 

Paraaf HOES 
Datum 

Referentie 
602042 

Bijiagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantat paginds 

OV-strategie en aanvalsplan toegankelijkheid 

Doel 

In deze nota vragen we uw akkoord op de bijgestelde ov-strategie, het nieuwe 
aanvaispian toegankelijkheid en de agenda voor de afzonderlijke en gezamenlijke 
gesprekken met de onderwijswoordvoerders van VVD, PvdA, D66 en Groenlinks. 

Toelichting 

• • 
Aanvalsolan toeaankehikheid 

- In het nieuwe aanvalsplan toegankelijkheid (bijlage 2) zijn drie sporen 
opgenomen om de toegankelijkheid te versterken. Dit wordt gedaan via: 
1. bevordering van de gelijke kansen in het funderend onderwijs 
2. bevordering van de overgang van mbo naar hbo 
3. de portemonnee van de student 

4 Stemt u in met het stuk? 

Individuele gesprekken woordvoerders 

- Naast het gesprek van 12 maart, worden er ook nog individuete gesprekken 
gevoerd met de afzonderlijke woordvoerders. 

- We stelten voor om in deze gesprekken de volgende agenda te votgen: 
1. Bespreking van het aanvaisplan toegankelijkheid. 
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2. Bespreking van de wijze waarop de eerder geformuleerde uitgangspunten 
voor een investeringsagenda (bijlage 3) verder kunnen worden 
uitgediept. 
4 Stemt u in met deze agenda? 

- De individuele gesprekken worden zo snel mogelijk na de voorjaarsvakantie 
gepland (vanaf 3 maart). De tijd tot aan het volgende overleg met de 
gezamenlijke woordvoerders op 12 maart is namelijk erg krap. 
Het is om die reden praktisch als u niet zelf alle gesprekken voert. U heeft 
eerder ook aangegeven dat u dit ook niet nodig vindt. 

4 Welke gesprekken wilt u zelf voeren en welke kunnen ambtelijk? 

Ter informatie 
- Recentelijk is gebleken dat de Algemene Rekenkamer (AR) bezig is met een 

voor het SLS relevant onderzoek. Op basis van een vraag die uit een 
scholierenprijsvraag is voortgekomen buigt een onderzoeksteam zich over de 
vraag: wat kost een scholier en wat levert die op (zowel qua privaat 
rendement als maatschappelijk rendement)? 

- Op dit moment zijn de onderzoekers nog druk doende met de precieze 
afbakening van hun analyse. Ze betrekken daar bijvoorbeeld ook 
salarisgegevens van MBO-ers en HO-ers (CBS) bij. 
De planning van de AR is om op 5 juni naar buiten te komen met de 
resultaten. Zij zullen die niet doen met een nota of brief maar een presentatie 
en/of filmpje. 
In potentie kunnen de uitkomsten een mooie extra onderbouwing geven voor 
de door OCW gehanteerde argumentatie bij het SLS. In het slechtste geval 
komen zijn met uitkomsten die tegenstrijdig zijn met onze gehanteerde 
gegeven. Dit is echter niet op voorhand te zeggen. 

- De AR weet dat dit gevoelige materie is voor ons en met hen is afgesproken 
dat zijn regelmatig met ons zullen spreken over hun bevindingen om te 
voorkomen dat we elkaar verassen. 

Datum 
27 februari 2014 
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Hoger Onderwijs en 

TER VOORBEREIDING 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 

nota 

T51 31 6 

Datum 
06 maart 2014 

Referentie 

Bijlagen 

Gespreksvoorbereiding Sociaal Leenstelsel 
Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
HO&S 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 
Aantal pagina's 

Datum 	 Datum 	 3 

Met deze nota informeren we u over de lopende zaken rond het sociaal 
leenstelsel. Daarover spreken wij met u op vrijdag 7 maart. 

1. Terugkoppeling gesprekken woordvoerders 6 maart 
• 5.1.2e spreekt donderdag 6 maart met de vier woordvoerders over het 

Aanvalsplan toegankelijkheid (bijlage 1). Dit Aanvalsplan hebben de 
woordvoerders, conform afspraak, ontvangen via 5.1.2e 

• Graag bespreken we met u de reacties op het aanvalsplan en de eventuele 
aanpassingen die nodig zijn, zodat we deze kunnen verwerken en een nieuwe 
versie kunnen voorleggen voor het volgende gesprek met de woordvoerders. 

2. Agenda gesprek woordvoerders 12 maart (onder voorbehoud) 

Woensdag 12 maart spreekt u de woordvoerders weer in gezameniijke setting. 
Wij stellen voor om de volgende punten to agenderen. 

a. Aanvalsplan toegankelijkheid 
U ontvangt de bijgestelde versie begin volgende week (zie onder 1). 

b. OV-strategie 
In bijlage 2 vindt u de ov-strategie, bijgesteld op basis van uw eerdere 
opmerkingen (van 4 maart jl.) 

c. Onderhandelingslijst 
In bijlage 3 vindt u een sheet met de budgettaire effecten van de keuzes die 
een voorstel voor het sociaal leenstelsel, de ov-kaart en de investeringen 
mogelijk kan bevatten. Dit stuk is aangepast nav uw eerdere opmerkingen 
van 20/2. 

4 Beslispunt: stemt u in met deze agenda? 
4 Beslispunt: stemt u in met verzending van de bijgevoegde stukken? 
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3. Begrotingsproblematiek 

• Uw aandacht wordt gevraagd voor de huidige situatie op de begroting. 
• Bijgevoegd is een eerder nota van FEZ hierover aan u en de staatssecretaris 

met uw reactie daarop (bijlage 4). 
• Bijgevoegd is tevens het antwoord op Kamervragen van Van Dijk (SP) over 

deze problematiek (bijlage 5). 
• Ten slotte is bijgevoegd welke dekking nog gevonden zou moeten worden 

voor het NOA uitgaande van het voorgerekende voorbeeldpakket (bijlage 6). 

4. Schriftelijke ronde 

We hebben met u afgesproken een aantal stukken in een schriftelijke ronde aan 
de woordvoerders voor te leggen. Wij stellen de volgende stukken voor. 

• Voorstel schuldkwijtschelding functiebeperking (bijlage 7) 
Dit bevat de uitwerking van het idee van de woordvoerders om de schuld van 
studenten met een functiebeperking ten dele kwijt te schelden. 
De kosten zijn opgenomen in de onderhandelingslijst (bijlage 3). 

• Voorstel schrappen bijverdiengrens (bijlage 8) 
In dit voorstel leggen we uit waarom we in het huidige stelsel een 
bijverdiengrens hanteren, en wat de gevolgen zijn wanneer we deze 
afschaffen. De kosten van de maatregel zijn opgenomen in de 
onderhandelingslijst (bijlage 3). 

• Factsheet basisbeurs (biilage 9) 
Hierin zijn eerdere technische vragen en opmerkingen van de woordvoerders 
en van u verwerkt. 

4 Beslispunt: stemt u in met verzending van deze stukken voor een 
schriftelijke ronde met de woordvoerders? 

5. Ter informatie 

• Voorstel integraal stuk met wow-factor (bijlage 10) 
Uw opmerkingen op de eerdere versie (oa toerustingsagenda) zijn hierin 
verwerkt. De resultaten van de gesprekken met de woordvoerders over het 
Aanvalsplan toegankelijkheid zijn nog niet verwerkt. 

Datum 
06 maart 2014 
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Hoger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 

T5131 I 

Datum 
11 maart 2014 

Referentie 

nota 	Aanzet akkoord Sociaal Leenstelsel 
	 Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

	
HO&S 

Datum 	 Datum 	 Aantal pagina's 
1 

Doel 

Met deze nota informeren wij u over de werkzaamheden aan het sociaal 
leenstelsel. Wij hebben daarover woensdag met u een overleg. 

Toelichting 

Bijgevoegd ter bespreking zijn twee stukken die u ons gevraagd heeft to maken. 

1. Conceptvoorstel akkoord sociaal leenstelsel 

Wij hebben voor u een conceptakkoord opgesteld op basis van de gesprekken die 
u tot nu toe met de vier woordvoerders heeft gevoerd. Dit akkoord is opgesteld in 
de stijI van het regeerakkoord op basis van de met u afgesproken 
uitgangspunten. De budgettaire doorrekening van de maatregelen vindt u in de 
tabel onderaan het stuk. 

2. Toelichting bij begrotingseffecten 

In bijlage 2 vindt u een toelichting bij de budgettaire effecten op de rijksbegroting 
van diverse uitwerkingen van het sociaal leenstelsel. Dit overzicht is al eerder aan 
de woordvoerders meegestuurd als bijlage bij de CPB-doorrekeningen. 
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Hoger Onderwijs en 

TER VOORBEREIDING 
	 Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T5131 6  5.1.2e 

Datum 
14 maart 2014 

Referentie 
5.1.2e 

nota 	Sociaal Leenstelsel 
	 Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Paraaf H0&S 	
Aantal pagina's 

Datum 

Agenda 

1) onderhandellijst doornemen 

2) tekstvoorstel uiteindelijke pakket (wow tekst aangepast cf opm. m 5" lijst 
met plussen en minnen per partij) 

3) financiele consequenties en aanpak (financiele tabel 1 minus NOA cf 
besproken met m) 

4) onderhandelstrategie welke elementen achter de hand houden? (geen 
stuk) 

Stukken 

1. Onderhandellijst voor de woordvoerders, met de volgende bijlagen: 

a. Bijverdiengrens 

b. Functiebeperking 

c. Factsheet basisbeurs 

d. Factsheet aflossen 

e. Voorstel vouchers 

f. Strategie OV 

g. Planning ov 

2. Conceptakkoord sociaal leenstelsel 

3. Zoet/zuur-lijst 

4. Planning ov 

5. Conceptvoorstel instemmingsrecht 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retc uradres Postbus 16375 2500 93 Den Haag 

dhr. P. 5.1.2e 
dhr. P. 5.1.2e  

dhr. J. 5.1.2e 
en dhr. M.5.i.2e 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
IPC 2250 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 93 Den Haag 
www.rijksoverheid.ni  

Onze referentie 
1 2e 

Datum 19 maart 2014 
Betreft 	Overleg sociaal leenstelsel 

Beste Pieter, Jesse, Paul en Mohammed, 

Aanstaande donderdag, morgenavond, spreken wij met elkaar over het sociaal 
leenstelsel. Hierbij ontvangen jullie de stukken ter voorbereiding op dit overleg: 
een conceptakkoord dat ik heb opgesteld aan de hand van de tot nu toe gevoerde 
gesprekken, de financiele paragraaf en een bouwstenenlijst. Daarnaast vinden 
jullie als bijiagen nog een aantal verdiepende analyses op onderdelen. 

Graag wil ik het overleg van morgen gebruiken om duidelijkheid te verwerven op 
de volgende twee punten: 

1. Welke onderdelen van het voorstel voor invoering van een sociaal 
leenstelsel kunnen wij gezamenlijk onderschrijven en uitdragen? 

2. Wat zijn voor een ieder de absolute pijnpunten in het voorstel? 

Daarbij heb ik nog een drietal aandachtspunten: 
• De maatregelen in het voorstel die zien op de ov-kaart, lopen mee in de 

onderhandelingen met de vervoersbedrijven. Dit kan tot bijstelling leiden. 
• De resultaten van ons overleg op donderdag moeten betrokken worden bij 

de begrotingsgesprekken over 2015. De gesprekken daarover beginnen 
zeer binnenkort. 

• Ik ben in overleg met de instellingen over de wijze waarop ook de eerste 
generatie leenstelseistudenten, die al wel de basisbeurs inlevert maar nog 
niets merkt van de kwaliteitsverbeteringen, toch kan profiteren van een 
eventueel akkoord. Ik zal jullie op de hoogte stellen van de resultaten 
van deze overleggen. 

Omdat ik het gesprek morgenavond niet onnodig wil belasten met technische 
vragen, verzoek ik jullie deze vooraf te stellen aan mijn medewerkers. eigg 

is bereikbaar op 06-151E1111 

Met vriendelijke groet, 

Jet 
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Ter informatie 

Aan: M 
	

Dienst Uitvoering Onderwijs 

Contactpersoon 
5.1.2e 

T" 

Datum 
31 maart 2014 

nota 	Verhogen aanvullende beurs bij invoering sociaal 
leenstelsel 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGDUO 

Datum 	 Datum 

Aanleiding 
U hebt gevraagd of het mogelijk is om met ingang van 1 september 2015 de 
aanvullende beurs te verhogen voor de studenten die onder het sociaal leenstelsel 
zullen gaan vallen. 

Kernpunten 
• Het verhogen van de aanvullende beurs voor studenten, die onder de werking 

van het sociaal leenstelsel vallen, is mogelijk per 1 september 2015. 
• DUO zal de hiervoor vereiste aanpassingen meenemen in de bestaande 

uitvoeringsprocessen en het WSF-systeem (Lifeline). De exacte wijze waarop 
en op welk moment deze aanpassingen zullen worden doorgevoerd, evenals 
de hiermee gemoeide kosten, worden de komende weken verder in kaart 
gebracht. 

• De door DUO gekozen oplossingsrichting moeten worden opgenomen in het 
op te stellen wetsvoorstel "Sociaal leenstelsel hoger onderwijs". 

Toelichting 
Ik zal hierna kort ingaan op de hiervoor genoemde kernpunten en aangeven wat 
de randvoorwaarden en de risico's zijn. 

Lifeline 
DUO voert de aanpassingen voor het sociaal leenstelsel simultaan door in de 
Lifeline en in PVS. Dit geeft maximale flexibiliteit en de garantie voor tijdige 
invoering van het sociaal leenstelsel. Echter, het samenvallen van de invoering 
van het sociaal leenstelsel en PVS is eerder benoemd als een risico. Het 
gelijktijdig invoeren van wijzigingen in de uitvoeringsprocessen (PVS) en in de 
regelgeving (Sociaal leenstelsel) leidt tot extra onduidelijkheden bij klanten en tot 
een verhoogde druk op de uitvoeringsorganisatie. Implementatie van PVS moet 
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daarom zoveel mogelijk plaatsvinden in periodes waarin weinig klantcontacten 
kunnen worden verwacht. Oplevering van de stappen 4 en 5 van PVS waren 
gepland in het voorjaar en de zomer van 2015. De invoering van het sociaal 
leenstelsel zou daarna plaatsvinden. Bij de invoering van zowel PVS als het 
sociaal leenstelsel in september 2015 ontstaat er een ongewenste samenloop van 
beide trajecten. Ook de voorziene extra inspanning voor het verhogen van de 
aanvullende beurs voor studenten onder het sociaal leenstelsel speelt hierbij een 
rol. Inzet van de Lifeline voor de invoering van het sociaal leenstelsel in 
september 2015 ligt daardoor voor de hand. 

Randvoorwaarden 
DUO moet per direct starten met het aanpassingstraject en beschikken over een 
opdracht om afspraken te kunnen maken met haar externe softwareleverancier. 
Het kan daarnaast zo zijn dat, als de opdracht later wordt ingetrokken, het 
aanpassingstraject toch deels of volledig zal moeten worden doorlopen. Dit zal 
afhangen van het tijdstip waarop de opdracht wordt ingetrokken. 
DUO zal het systeem zo inrichten dat een beslissing over de omvang van de 
verhoging van de aanvullende beurs op een later tijdstip kan worden genomen. 
De met deze aanpassing gemoeide kosten zullen later inzichtelijk worden 
gemaakt, maar kunnen aanzienlijk zijn. 
DUO kiest voor een zo eenvoudig mogelijke aanpassing binnen de bestaande 
structuur van de Lifeline om de verhoging van de aanvullende beurs tijdig te 
kunnen uitkeren. DUO gaat ervan uit dat de hiervoor gekozen oplossing wordt 
meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel sociaal leenstelsel. Als bij de uitwerking 
van de wetgeving wordt gekozen voor een andere oplossingsrichting, is een 
tijdige implementatie niet mogelijk. 

Risico's 
Het in deze fase wijzigen van de specificaties voor het inrichten van de Lifeline 
brengt een aantal risico's met zich. 
Het lopende systeemontwikkelingstraject moet worden opengebroken en opnieuw 
gepland. Dit !evert het risico op dat het sociaal leenstelsel niet zou worden 
ingevoerd per 1 september 2015. Dit risico kan worden beperkt door nu al in de 
zomer van 2015 een extra aanpassingsronde van de Lifeline te plannen. De 
inhoud van deze aanpassingsronde zal worden vastgesteld nadat definitief is 
bepaald wat de impact van de gevraagde aanpassing is. 
Wel kan een extra aanpassingsronde consequenties hebben voor de communicatie 
met de studenten. Het leidt ertoe dat bij invoering van het leenstelsel per 
september 2015 pas na de extra aanpassingsronde de definitieve en correcte 
hoogte van de aanvullende beurs kan worden bepaald. Overigens is dit ook 
afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van de wet "Sociaal leenstelsel 
hoger onderwijs". Zolang de wet niet in werking is getreden zal sowieso conform 
de huidige wetgeving moeten worden beschikt. In de voorlichtingsstrategie zal 
hier aandacht aan moeten worden besteed. 

Datum 
31 maart 2014 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
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Hoger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	

Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T5-131 6  5.1.2e 

Datum 
01 april 2014 

Referentie 
5.1.2e 

nota 	Voorbereiding coalitieoverleg sociaal leenstelsel 
	Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGCM 	
Aantal pagina's 

Datum 	 Datum 

Doel 

Woensdag 2 april spreekt u met de fractiewoordvoerders en — voorzitters over het 
sociaal leenstelsel. Bijgevoegd vindt u de stukken die hen zijn toegestuurd ter 
voorbereiding op dit overleg, namelijk: 

• de aanbiedingsmail met daarin de te bespreken punten (in bijlage 1), 
• het conceptakkoord sociaal leenstelsel (in bijlage 2), 
• de financiele paragraaf bij dit akkoord in vier varianten (in bijlage 3). 

Daarnaast hebben wij voor u bijgevoegd twee stukken die u nog van pas kunnen 
komen bij de voorbereiding op dit gesprek. Deze zijn niet naar uw 
gesprekspartners gestuurd. Deze stukken bevatten verdiepende informatie over: 

• de voordelen van verhoging van de aanvullende beurs vanuit VVD-
perspectief, die u kunt gebruiken om dit idee te pitchen bij de VVD-fractie 
(in bijlage 4). 

• het verslag van een overleg met MinFin, over de financiele haken en 
ogen bij het conceptakkoord, waaronder de kasschuif en de verlenging 
van de terugbetaaltermijn (in bijlage 5). Dit stuk heeft u al een keer 
eerder van ons ontvangen, voor de volledigheid sturen wij het nogmaals 
toe. 
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nisterie van Onde ijs, Cuituur en 
Werenschap 

TER 1NFORMATIE 

Aar M 

nota 

- 

Vier reeksen hoogte aanvullende beurs en 
inkomensdrempel 

Hoge,' Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 
5.1_2e 

is1311162111 

Datum 
08 apra 2014 

Referentie 
51.2e 

efilagen 

Kopie voor 

Reeds afgesternd met 
rcz 

Par 	 Fara 

Datum 	 Oat 

Doe! 

In net overleg dat u maandag had met de fractievoorzitters en 
onderwijswoordvoerders van de coalitiepartijen, is gesproken over ophoging 
van de aanvullende beurs met C 100,- p/m en ophoging van de 
inkornensdrernpel naar 104% van het minimumloon. 
U heeft afgesproken dat u met een beperkt aantal (tussen)varianten komt, op 
basis waarvan de ve.rdere onderhandelingen kunnen worden gevoerd. 

vsndt deze varianten in de bijgevoegde budgettaire tabelten 
In die tabellen zijn tegelijkertijd de reeksen voor het verbeteren van de 
overgang tussen mbo-hbo gepresenteerd ais investering in de ki-valiteit_in 
plaats van als flankerend beleid. 

Toelichting 

- Cr zijn vier varianten gepresenteerd: 
Vernoging van de aanvuliende beurs van 	 een 

4"- inkomensdrempei van 104% 	(Loafs in de 'basistabel) 
Vernoging van de aanvul!ende beurs van C 100,- pirn met een 
inkomensdrempe! van 84% wml (Mt is het huidige percentage). 
Vertiogmg van de aanvulIende beurs van C 75,- p/m met een 
inkomensdrempel van 92% wm( (tezamen structured| even duur als C 
100,- verhoging a.b.). 

4) Verhoging van de aanvutiende beurs van C 50,- NM met een 
inkomensdrempel van 97% wml (tezamen structureel even duur als C 
100,- verhoging a.b.). 

De inkornensdremoeis zijn gecontroleerd en goedgekeurd door het CPB. 
4 Besluit: stemt u in met de vier varianten? 

- 
'Pawn" Ian 
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Datum 
09 april 2014 

Referentie 
5.1.2e 

Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 

nota Nieuwe reeksen hoogte aanvullende beurs en 
inkomensdrempel 

Datum 	 Datum 	 2 

- Naar aanleiding van overleg met u op woensdag 9 april, vindt u in de bijlage 
nieuwe reeksen waarin we varieren in de hoogte van de aanvullende beurs en 
de inkomensdrempel. 

- Alle wijzigingen in de hoogte aanvullende beurs en inkomensdrempel zijn nu 
aangemerkt als flankerend beleid. 
De kosten voor het verbeteren van de overgang mbo-hbo hebben we niet 
aangemerkt als flankerend beleid. Tekstueel is weergegeven dat deze 
onderdeel zijn van de investeringsreeks en dus ten koste gaan van de 
investeringsruimte. 

- Naast de basistabel die naar de woordvoerders is gegaan (A14 met een 
inkomensdrempel van 104% minimumloon (WML) en zonder hogere 
aanvullende beurs), hebben we de onderstaande varianten in beeld: 

1) A14 met 84% WML en verhoging aanvullende beurs met € 100,- p/m. 
Het totaal aan flankerende beleid kost dan € 229 miljoen structureel. 

2) A14 met 97% WML en verhoging aanvullende beurs met € 100,- p/m. 
Het totaal aan flankerende beleid kost dan € 300 miljoen structureel. 

3) A14 met 100% WML en verhoging aanvullende beurs met € 75,- p/m. 
Het totaal aan flankerende beleid kost dan € 300 miljoen structureel. 

4) A14 met 104% WML en verhoging aanvullende beurs met € 50,- p/m. 
Het totaal aan flankerende beleid kost dan € 300 miljoen structureel. 

- Voorafgaand aan de varianten is een overzichtstabel opgenomen waarin de 
basistabel en de vier varianten zijn samengevat. 

NB 1: Het CPB moet de inkomensdrempels nog narekenen. 

NB 2: in de aanvullende beursreeksen is verwerkt dat de hogere aanvullende 
beurs conform uw eerdere besluit wordt ingevoerd met cohortbenadering. Dat 
maakt de maatregel lets goedkoper t.o.v. eerdere ramingen. Daar staat 
tegenover dat er twee correcties zijn aangebracht die de maatregel weer iets 
duurder maken: het niet doorgaan van de vereenvoudiging in de telkinderen en 
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het in de tijd naar voren halen van de kosten (per abuis was aanvankelijk 	Datum 
becijferd dat de kosten pas zouden aanvangen in 2016 ipv 2015.). 	 09 april 2014 

4 Besluit: stemt u in met verzending van de varianten naar de 
woordvoerders van VVD en PvdA (onder de vermelding dat cijfers nog 
door CPB moeten worden gecontroleerd)? 
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EMI 

nota 	Offerteaanvraag DUO mbt verhoging aanvullende beurs 
	Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Paraaf HO&S 
Aantal pagina's 

Datum 	 1 

Paraaf FEZ 

Datum 

Aanleiding 

Een van de maatregelen die besproken zijn in de onderhandelingen over het 

sociaal leenstelsel, is een verhoging van de aanvullende beurs voor die studenten 

die onder de werking van het leenstelsel zullen vallen. Als deze maatregel 

inderdaad onderdeel wordt van een eventueel akkoord, is het belangrijk dat DUO 

meteen aan de slag kan met de uitvoering ervan. Daarom vraagt u als 

opdrachtgever nu alvast een offerte aan. 

Samenvatting van de brief 

In deze brief vraagt u DG DUO om een offerte voor de uitvoer van aanpassing van 

de aanvullende beurs met cohortgarantie. 

Besluiten door ondertekening 

Door ondertekening gaat u akkoord met verzending van deze offerteaanvraag 

naar DG DUO. 
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Bezwaren Financien tegen verlenging terugbetaaltermijn 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 	 Datum 

Doel 

• Met deze nota informeren we u over de stand van zaken van het gesprek 
met Financien over de terugbetaaltermijn. 

• U spreekt maandag met de minister van Financien. De problematiek kan 
daarin ter sprake komen. 

• We spreken ondertussen ambtelijk verder met Fin over het probleem, 
uitgangspunten en mogelijke oplossingen. 

Advies 

Mocht uw collega van Fin maandag beginnen over dit onderwerp, dan kunt u 
zeggen dat we het uitgangspunt met Fin delen dat het wenselijk is dat we 1) een 
zo laag mogelijke uitstaande schuld en 2) een zo snel mogelijke aflossing 
realiseren, maar dat het 3) politiek een must is dat studenten lage maandlasten 
hebben. 

Toelichting 

Wat is het probleem? 

• Het voorstel dat nu op de onderhandeltafel ligt, gaat uit van een 
terugbetaaltermijn van 40 jaar. 

• Door verlenging van de terugbetaaltermijn stijgt de uitstaande 
staatsschuld, immers: de maandbedragen zijn lager en men lost dus 
jaarlijks minder af. 

• Hieronder is weergegeven wat de omvang van de staatsschuld bij 
verschillende termijnen is. 
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• We hebben u eerder mondeling geInformeerd dat Fin op het standpunt 
staat dat een lange terugbetaaltermijn niet wenselijk is, omdat de staat 
daardoor meer rentekosten maakt, dat de rentesubsidie aan studenten 
toeneemt, kredietrisico's oplopen en dat de kredietwaardigheid van de 
staat achteruit gaat waardoor de staat tegen hogere tarieven moet lenen. 
Deze argumenten zijn verder uitgewerkt in de bijlage. 

Oplossing Financien 
• Fin betrekt niet langer het standpunt dat OCW de rekening moet betalen 

voor de hogere rentekosten en rentesubsidie. 
• Wel stelt Fin het volgende voor: 

- de terugbetaaltermijn blijft op 15 jaar staan 
- Voor degenen die niet in 15 jaar de schuld hebben kunnen aflossen, 

wordt de aflossingsperiode steeds verlengd met een jaar. Na 10 jaar 
wordt de restant schuld kwijtgescholden 

- De rente wordt voor studenten iedere 5 jaar vastgesteld op de 
vijfjaarsrente. 

• Het is op zichzelf positief dat Fin meedenkt, niet langer een punt maakt 
van de rentekosten en rentesubsidie en nu met het alternatief komt. 

• Het concrete voorstel kent echter wel evidente nadelen: de maandlasten 
voor oud-studenten zijn hoog (rond het huidige maximum van 12% van 
het inkomen) en de laagste inkomens zitten !anger aan hun schuld vast 
dan de hogere inkomens. 

• Maar het voorstel komt mogelijk wel voort uit een gedeelde ambitie 
tussen Fin en OCW. Als het Fin to doen is om 1) een zo laag mogelijke 
uitstaande schuld en 2) een zo snel mogelijke aflossing, dan zijn we het 
daar met elkaar over eens en kunnen we ambtelijk verder verkennen hoe 
we dit kunnen realiseren. 

• Er is een aantal bewegingen die bijdragen aan deze twee uitgangspunten: 
- Er bestaat een,verschil tussen de formele, wettelijke aflosperiode en 

de werkelijke afbetaaltijd. Dit onderscheid maakt Fin niet en ook in de 
modellen van het CPB wordt alleen uitgegaan van de formele 
aflosperiode. 

- In het huidige stelsel doen debiteuren in werkelijkheid gemiddeld veel 
korter over hun afbetaling dan 15 jaar. Men lost gemiddeld in 6,75 
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jaar de schuld af. Als we dit extrapoleren naar een terugbetaaltermijn 
van 40 jaar, dan zouden mensen gemiddeld 18 jaar over hun 
terugbetaling gaan doen. 

- Het is niet onaannemelijk dat mensen dit nog steeds erg lang vinden. 
In het huidige stelsel, dat uit gaat van 15 jaar terugbetaling, wordt 
namelijk in werkelijkheid sneller afbetaald en wordt jaarlijks voor € 
120 miljoen vervroegd afgelost. Wellicht dat mensen daarom 
gemiddeld nog korter willen doen over de afbetaling dan 18 jaar. 

- In het conceptakkoord hebben we om die reden opgenomen dat we 
studenten in staat zullen stellen om flexibeler terug te betalen. We 
zullen verder verkennen hoe de student gefaciliteerd kunnen worden 
om zo goed mogelijk de aflossing te kiezen die het beste bij hen past. 

Datum 
10 april 2014 
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Beslispunten uitwerking wetsvoorstel studievoorschot 

Aanleiding 

Bijgevoegd vindt u een eerste versie van het algemene deel van de toelichting bij 
het wetsvoorstel tot invoering van het studievoorschot. In deze nota wilien wij de 
belangrijke beslispunten die ten grondslag liggen aan dit concept voor akkoord 
aan u voorieggen. 

Hoofdstukken 1, 2 en 3: Kern van het wetsvoorstel 
De eerste drie hoofdstukken in de memorie van toelichting bevatten de kern van 
het wetsvoorstel (hs 1), de relatie met andere wetswijzigingen en eerdere 
wetsvoorstellen (hs 2) en de redenering die ten grondslag Iigt aan het 
wetsvoorstel (hs 3). Deze teksten zijn opgebouwd uit de eerdere wetsvoorstellen 
en de akkoordtekst van de vier partijen. We hebben zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht bij de eerdere notities die zijn besproken in de onderhandelingen op weg 
naar het akkoord. 

Beslispunt: gaat u akkoord met de opbouw en redeneerlijn in de eerste 
drie hoofdstukken van het algemene deel in de memorie van toelichting? 

Hoofdstuk 4: het studievoorschot 
Dit gedeelte bevat alle maatregelen en keuzes die to maken hebben met de 
invoering van het studievoorschot in het stelsel van studiefinanciering; 

• de omvorming van de basisbeurs in het studievoorschot voor alle 
studenten in het hoger onderwijs; 

• de verlenging van de terugbetaaltermijn en de bijbehorende 
renteberekening; 

• de maximering van de aflosquote naar 4%; 
• de uitbreiding van de draagkrachtregeling naar 100% WML, 
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• het flexibel en vervroegd aflossen; 	
Datum 

• de verhoging van de aanvullende beurs; 	 23 mei 2014 
• afschaffing van de bijverdiengrens; 
• de regeling voor studenten met een handicap; 

Een aantal beslispunten die we bij de uitwerking van deze punten in het akkoord 
naar wetgeving zijn tegengekomen, leggen we hieronder aan u voor. 

Terugbetaalregime voor mbo'ers 
Het akkoord bevat een versoepeling van de terugbetaaltermijn voor de studenten 
die met het studievoorschot te maken krijgen; de ho-studenten. De terugbetaling 
voor mbo'ers blijft ongewijzigd. 

Samenloop mbo-ho-schuld 
Voor mbo'ers die die doorstromen naar een ho-opleiding, ontstaat een rare 
samenloop van terugbetalingsregeling : de mbo-schuld onder de huidige 
voorwaarden en de ho-schuld onder de nieuwe voorwaarden. Dat betekent dat 
een dergelijke doorstromer maximaal 12% van zijn inkomen zou moeten inzetten 
voor aflossing van de mbo-schuld en daar bovenop 4% voor de ho-schuld. Gevolg 
daarvan is dat sommige studenten bij de afbetaling van beide schulden opgeteld 
meer dan 12% van het inkomen moeten inzetten voor aflossing. Dit verhoudt zich 
moeilijk met de verwachting van deze groep studenten dat zij maximaal 12% van 
hun inkomen zouden gaan inzetten. Mogelijk zal de Raad van State kritisch 
oordelen over deze gewekte verwachtingen en het inkomenseffect. 

Om dit te voorkomen, ligt het voor de hand om de mbo-schuld en de ho-schuld 
onder hetzelfde — nieuwe- regime te brengen en daarover een keer de 
draagkracht te berekenen. Dat heeft als groot voordeel dat dit per saldo gunstig is 
voor de student: naast de gunstiger draagkrachtregeling (4%), betaalt de student 
dan lagere maandbedragen, hoeft hij pas vanaf minimumloon terug te betalen en 
kan hij flexibel sneller aflossen. Daarnaast is het voor DUO en in de communicatie 
met doelgroep gemakkelijker om de studenten onder een regime te brengen. 
Klasgenoten in het ho hebben dan Been verschillende aflosregels. 

Het enige nadeel voor studenten is, dat zij meer rente gaan betalen: er wordt 
aangesloten bij de licht hogere vijfjaarsrente van ho-studenten en hij zit langer 
aan de schuld vast. 

De totale omvang van de uitstaande mbo-schuld van doorstromers is 
circa €25 miljoen. De rentekosten daarvan zijn te overzien: structureel € 1 
miljoen. Deze kosten worden opgevangen door de mbo-schuld onder de 
vijfjaarsrente te brengen. 
Beslispunt: gaat u ermee akkoord dat het nieuwe terugbetaalregime ook 
van toepassing is op de schuld van doorstromers van mbo naar ho? 
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Verlegging peildatum 	 Datum 
Zowel door DUO als door het agentschap van Financien is de wens geuit om de 	23 mei 2014 
rente niet !anger alleen te baseren op de maand oktober van enig jaar, maar om 
een gemiddelde van een langere periode te nemen. Reden van het agentschap is 
dat dit grote fluctuaties voorkomt als zich 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. Reden van DUO om hier voor te pleiten, is dat zij eerder weten 
wat de rente wordt, studenten eerder kunnen informeren over de hoogte van het 
vanaf de maand januari maandelijks terug te betalen bedrag en meer tijd hebben 
voor de bezwaar en beroep procedure die mogelijk nog volgt als de student het 
niet eens is met de hoogte van het terug te betalen bedrag. Het akkoord spreekt 
niet over de precieze vaststelling van die 5 jaarsrente en biedt dus ruimte om dit 
in de uitwerking mee te nemen. Dit heeft een beperkt effect op de rente (soms 
opwaarts bij dalende rente, soms neerwaarts in tijden van stijgende rente). 
Beslispunt: Gaat u akkoord met deze peildatum verlegging bij de 
renteberekening? 

Bijverdiengrens 
De afschaffing van de bijverdiengrens hebben we uitgewerkt als flankerende 
maatregel bij introductie van het studievoorschot. Dit betekent dat we de 
bijverdiengrens alleen afschaffen in het ho, en overeind houden in het mbo. 

Monitoring en evaluatie 
Voorafgaand aan de vorige wetsvoorstellen tot invoering van een leenstelsel, 
hebben we veel onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke gevolgen voor de 
toegankelijkheid en deelname-effecten. Het huidige voorstel bevat echter een 
aantal fundamenteel socialere voorwaarden ten opzichte van vorige voorstellen. 
Dit betekent dat de uitkomsten van de onderzoeken niet meer een op een 
toepasbaar zijn. Maar de hoeveelheid onderzoek die ten grondslag liggen aan dit 
wetsvoorstel, vormen ook een te mooie kennisbasis om zo maar terzijde te 
schuiven. We stellen daarom voor om de paragraaf over gevolgen gewoon op te 
nemen, maar hierin toe te lichten dat de eventuele gevolgen zich met dit voorstel 
naar verwachting slechts in afgezwakte vorm zullen voordoen. 
Beslispunt: Gaat u ermee akkoord dat we de bekende onderzoeksbasis 
ook in dit wetsvoorstel gebruiken, maar deze aanvullen met een 
toelichting waarin we de verwachte gevolgen afzwakken? 

Hoofdstuk 5: Leven lang leren 
Het stimuleren van leven lang leren doen we met twee instrumenten: uitbreiding 
van het collegegeldkrediet en de introductie van vouchers voor de eerste cohorten 
studievoorschotstudenten. 

Leeftijdsgrens bij collegegeldkrediet•  
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en het beperken van de financiele risico's is 
het advies voor deze faciliteit een leeftijdsgrens te stellen van 55 jaar, conform 
Rinnooy Kan. Er is dan nog sprake van een realistische afbetaaltermijn. 
Terugbetaling moet wel geschieden voor de pensioengerechtigde leeftijd. 

Risico: Een leeftijdsgrens is maatschappelijk en politiek gevoelig. Het beleid voor 
leven lang leren heeft als doel dat iedereen (ook op latere leeftijd), duurzaam en 
flexibel inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Gesteld wordt dat scholing hierbij een 
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cruciale factor is. Juist onder ouderen is er maar een klein deel dat nog scholing 	
Datum 

volgt, en ook zijn het de ouderen die de meeste moeite hebben om aan de slag te 23 mei 2014 
gaan/blijven op de arbeidsmarkt. DUO kan de uitvoeringsconsequenties nu nog 
niet overzien. PVS biedt in principe mogelijkheden voor een 'op maat' 
terugvorderingsregeling maar dit moet nog breder verkend worden. 
NB: In de voorgesprekken met de onderhandelaars is de maximum leeftijd niet 
ter sprake gekomen. 
Beslispunt: Stemt u in met het opnemen van een Ieeftijdsgrens van 55 
jaar voor het Ievenlanglerenkrediet? 

2 Kredietcheck bij toekenning collegegeldkrediet 
Bij de toekenning van het collegegeldkrediet houden we rekening met het 
terugbetaalgedrag bij de lopende studieschuld. Slecht terugbetaalgedrag kan een 
weigergrond zijn. 
Het gaat dan om de groep die wel kan betalen aan DUO, maar dit niet doet. 
Ook de overheid heeft een zorgplicht en moet voorkomen dat een stapeling van 
financiele risicosituaties ontstaat; voor de student en voor de rijksbegroting. Met 
DUO moet nog over de uitwerking en de handhaving worden gesproken. De 
uitvoeringsconsequenties zijn nog niet bekend, maar de kredietcheck lijkt op 
voorhand een lastig uitvoerbaar element. 
Een weigergrond in de studiefinanciering is nieuw, en een wezenlijke verandering 
ten opzichte van het huidige principe in de studiefinanciering. Paradoxaal is voorts 
dat studenten die een grote achterstallige commerciele schuld hebben uitstaan, 
dan wel in aanmerking komen voor een collegegeldkrediet, en studenten die een 
achterstallige schuld bij DUO hebben uitstaan, daarvoor niet in aanmerking 
komen. 
Beslispunt: Gaat u akkoord met de mogelijkheid een- kredietcheck te doen 
voorafgaand aan toekenning? 

Pagina 4 van 7 



5.1.2e 
Da 

Hoofdstuk 6: Vereenvoudigingen 
In dit hoofdstuk beschrijven we de vereenvoudigingen die gaan plaatsvinden in de 
studiefinanciering, zoals aangegeven in het regeerakkoord. In afwijking van het 
regeerakkoord, bevat dit wetsvoorstel alleen die vereenvoudigingen die gunstig 
zijn voor de student: het aanvragen van studiefinanciering met terugwerkende 
kracht, snellere aanpassing van de aanvuliende beurs bij inkomensachteruitgang 
en overheveling budget partnertoeslag. Dit is zoals u bent overeengekomen in het 
studievoorschotakkoord. 
Beslispunt: gaat u akkoord met de wijze waarop we de 
vereenvoudigingen opgenomen hebben in de toelichting? 

Hoofdstuk 7: OV 
Omdat over de ov-maatregeten pas op het laatste moment in de 
onderhandelingsfase is besloten, is de passage in de memorie van toelichting nog 
incompleet. Deze ontvangt u in een volgende versie. 
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•utten reikwijdte 

111 uiten reikwijdte 

Datum 
23 rrtei 2014 

suiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte Datum 
.23 mei 2014 

Hoofdstuk 9: Communicatie. 
Merin lichten we het belang toe van stevige communicatie en het stimuleren van 
het financieel bewustzijn bij studenten. Dit is conform u in het akkoord heeft 
besloten. 

Hoofdstuk 10: IVESCR en ander internationaal en Europees recht 
Nederland staat op het punt om het facultatief protocol bij het Intemationaal 
Verdrag tot Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) te ratificeren, 
waarin onder meer het recht op onderwijs staat opgenomen en de verplichting 
om de toegankelijkheid te waarborgen door bijvoorbeeld geleidetijk kosteloos 
(hoger) onderwijs in te voeren. Met het oog hierop bevat de memorie van 
toelichting een paragraaf waarin we uitleggen dat het studievoorschot in (ijn is 
met onder meer dit verdrag. 

Hoofdstukken 11, 12, 13 en 14 
Deze hoofdstukken bevatten een aantal formele, financiele en meer juridisch-
technische stukken, namelijk de gevolgen voor de rijksbegroting, de uitvoering, 
de administratieve fasten en Caribisch Nederland. Deze passages ontvangt u in 
een volgende versie. 
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Beslispunten uitwerking wetsvoorstel studievoorschot 

Aardeiding 

Bijgevoegd vindt u een eerste versie van het algemene deel van de toelichting bij 
het wetsvoorstel tot invoering van het studievoorschot. In deze nota willen wij de 
belangrijke beslispunten die ten grondslag liggen aan dit concept voor akkoord 
aan u voorleggen. 

Hoofdstukken 1, 2 en 3: Kern van het wetsvoorstel 
De eerste drie hoofdstukken in de memorie van toelichting bevatten de kern van 
het wetsvoorstel (hs 1), de relate met andere wetswijzigingen en eerdere 
wetsvoorstellen (hs 2) en de redenering die ten grondslag ligt aan het 
wetsvoorste! (hs 3). Deze teksten zijn opgebouwd uit de eerdere wetsvoorstellen 
en de akkoordtekst van de vier partijen. We hebben zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht bij de eerdere notities die zijn besproken in de onderhandelingen op weg 
naar het akkoord. 

Beslispunt: gaat u akkoord met de opbouw en redeneerlijn in de eerste 
drie hoofdstukken van het algemene deel in de memorie van toelichting? 

Hoofdstuk 4: het studievoorschot 
Dit gedeelte bevat alle maatregeten en keuzes die to maken hebben met de 
invoering van het studievoorschot in het stelsel van studiefinanciering; 

• de omvorming van de basisbeurs in het studievoorschot voor alle 
studenten in het hoger onderwijs; 

• de verlenging van de terugbetaaltermijn en de bijbehorende 
renteberekening; 

• de maximering van de aflosquote naar 4%; 
• de uitbreiding van de draagkrachtregeling naar 100% WML, 
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• het flexibel en vervroegd aflossen; 	
Datum 

• de verhoging van de aanvullende beurs; 	 23 mei 2014 
• afschaffing van de bijverdiengrens; 
• de regeling voor studenten met een handicap; 

Een aantal beslispunten die we bij de uitwerking van deze punten in het akkoord 
naar wetgeving zijn tegengekomen, leggen we hieronder aan u voor. 

Terugbetaalregime voor mbo'ers 
Het akkoord bevat een versoepeling van de terugbetaaltermijn voor de studenten 
die met het studievoorschot te maken krijgen; de ho-studenten. De terugbetaling 
voor mbo'ers blijft ongewijzigd. 

Samenloop mbo-ho-schuld 
Voor mbo'ers die die doorstromen naar een ho-opleiding, ontstaat een rare 
samenloop van terugbetalingsregeling : de mbo-schuld onder de huidige 
voorwaarden en de ho-schuld onder de nieuwe voorwaarden. Dat betekent dat 
een dergelijke doorstromer maximaal 12% van zijn inkomen zou moeten inzetten 
voor aflossing van de mbo-schuld en daar bovenop 4% voor de ho-schuld. Gevolg 
daarvan is dat sommige studenten bij de afbetaling van beide schulden opgeteld 
meer dan 12% van het inkomen moeten inzetten voor aflossing. Dit verhoudt zich 
moeilijk met de verwachting van deze groep studenten dat zij maximaal 12% van 
hun inkomen zouden gaan inzetten. Mogelijk zal de Raad van State kritisch 
oordelen over deze gewekte verwachtingen en het inkomenseffect. 

Om dit te voorkomen, ligt het voor de hand om de mbo-schuld en de ho-schuld 
onder hetzelfde — nieuwe- regime te brengen en daarover een keer de 
draagkracht te berekenen. Dat heeft als groot voordeel dat dit per saldo gunstig is 
voor de student: naast de gunstiger draagkrachtregeling (4%), betaalt de student 
dan lagere maandbedragen, hoeft hij pas vanaf minimumloon terug te betalen en 
kan hij flexibel sneller aflossen. Daarnaast is het voor DUO en in de communicatie 
met doelgroep gemakkelijker om de studenten onder een regime te brengen. 
Klasgenoten in het ho hebben dan Been verschillende aflosregels. 

Het enige nadeel voor studenten is, dat zij meer rente gaan betalen: er wordt 
aangesloten bij de licht hogere vijfjaarsrente van ho-studenten en hij zit langer 
aan de schuld vast. 

De totale omvang van de uitstaande mbo-schuld van doorstromers is 
circa €25 miljoen. De rentekosten daarvan zijn te overzien: structureel € 1 
miljoen. Deze kosten worden opgevangen door de mbo-schuld onder de 
vijfjaarsrente te brengen. 
Beslispunt: gaat u ermee akkoord dat het nieuwe terugbetaalregime ook 
van toepassing is op de schuld van doorstromers van mbo naar ho? 
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Verlegging peildatum 	
Datum 

Zowel door DUO als door het agentschap van Financien is de wens geuit om de 	23 mei 2014 
rente niet langer alleen te baseren op de maand oktober van enig jaar, maar om 
een gemiddelde van een langere periode te nemen. Reden van het agentschap is 
dat dit grote fluctuaties voorkomt als zich 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. Reden van DUO om hier voor te pleiten, is dat zij eerder weten 
wat de rente wordt, studenten eerder kunnen informeren over de hoogte van het 
vanaf de maand januari maandelijks terug te betalen bedrag en meer tijd hebben 
voor de bezwaar en beroep procedure die mogelijk nog volgt als de student het 
niet eens is met de hoogte van het terug te betalen bedrag. Het akkoord spreekt 
niet over de precieze vaststelling van die 5 jaarsrente en biedt dus ruimte om dit 
in de uitwerking mee te nemen. Dit heeft een beperkt effect op de rente (soms 
opwaarts bij dalende rente, soms neerwaarts in tijden van stijgende rente). 
Beslispunt: Gaat u akkoord met deze peildatum verlegging bij de 
renteberekening? 

Bijverdiengrens 
De afschaffing van de bijverdiengrens hebben we uitgewerkt als flankerende 
maatregel bij introductie van het studievoorschot. Dit betekent dat we de 
bijverdiengrens alleen afschaffen in het ho, en overeind houden in het mbo. 

Monitoring en evaluatie 
Voorafgaand aan de vorige wetsvoorstellen tot invoering van een leenstelsel, 
hebben we veel onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke gevolgen voor de 
toegankelijkheid en deelname-effecten. Het huidige voorstel bevat echter een 
aantal fundamenteel socialere voorwaarden ten opzichte van vorige voorstellen. 
Dit betekent dat de uitkomsten van de onderzoeken niet meer een op een 
toepasbaar zijn. Maar de hoeveelheid onderzoek die ten grondslag liggen aan dit 
wetsvoorstel, vormen ook een te mooie kennisbasis om zo maar terzijde te 
schuiven. We stellen daarom voor om de paragraaf over gevolgen gewoon op te 
nemen, maar hierin toe te lichten dat de eventuele gevolgen zich met dit voorstel 
naar verwachting slechts in afgezwakte vorm zullen voordoen. 
Beslispunt: Gaat u ermee akkoord dat we de bekende onderzoeksbasis 
ook in dit wetsvoorstel gebruiken, maar deze aanvullen met een 
toelichting waarin we de verwachte gevolgen afzwakken? 

Hoofdstuk 5: Leven lang leren 
Het stimuleren van leven lang leren doen we met twee instrumenten: uitbreiding 
van het collegegeldkrediet en de introductie van vouchers voor de eerste cohorten 
studievoorschotstudenten. 

Leeftijdsgrens bij collegegeldkrediet 
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en het beperken van de financiele risico's is 
het advies voor deze faciliteit een leeftijdsgrens te stellen van 55 jaar, conform 
Rinnooy Kan. Er is dan nog sprake van een realistische afbetaaltermijn. 
Terugbetaling moet wel geschieden voor de pensioengerechtigde leeftijd. 

Risico: Een leeftijdsgrens is maatschappelijk en politiek gevoelig. Het beleid voor 
leven lang leren heeft als doel dat iedereen (ook op latere leeftijd), duurzaam en 
flexibel inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Gesteld wordt dat scholing hierbij een 
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cruciale factor is. Juist onder ouderen is er maar een klein deel dat nog scholing 	Datum 
volgt, en ook zijn het de ouderen die de meeste moeite hebben om aan de slag te 23 mei 2014 
gaan/blijven op de arbeidsmarkt. DUO kan de uitvoeringsconsequenties nu nog 
niet overzien. PVS biedt in principe mogelijkheden voor een 'op maat' 
terugvorderingsregeling maar dit moet nog breder verkend worden. 
NB: In de voorgesprekken met de onderhandelaars is de maximum leeftijd niet 
ter sprake gekomen. 
Beslispunt: Stemt u in met het opnemen van een Ieeftijdsgrens van 55 
jaar voor het levenlanglerenkrediet? 

2 Kredietcheck bij toekenning collegegeldkrediet 
Bij de toekenning van het collegegeldkrediet houden we rekening met het 
terugbetaalgedrag bij de lopende studieschuld. Slecht terugbetaalgedrag kan een 
weigergrond zijn. 
Het gaat dan om de groep die wel kan betalen aan DUO, maar dit niet doet. 
Ook de overheid heeft een zorgplicht en moet voorkomen dat een stapeling van 
financiele risicosituaties ontstaat; voor de student en voor de rijksbegroting. Met 
DUO moet nog over de uitwerking en de handhaving worden gesproken. De 
uitvoeringsconsequenties zijn nog niet bekend, maar de kredietcheck lijkt op 
voorhand een lastig uitvoerbaar element. 
Een weigergrond in de studiefinanciering is nieuw, en een wezenlijke verandering 
ten opzichte van het huidige principe in de studiefinanciering. Paradoxaal is voorts 
dat studenten die een grote achterstallige commerciele schuld hebben uitstaan, 
dan wel in aanmerking komen voor een collegegeldkrediet, en studenten die een 
achterstallige schuld bij DUO hebben uitstaan, daarvoor niet in aanmerking 
komen. 
Beslispunt: Gaat u akkoord met de mogelijkheid een kredietcheck te doen 
voorafgaand aan toekenning? 
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Hoofdstuk 6: Vereenvoudigingen 
In dit hoofdstuk beschriiven we de vereenvoudigingen die gaan ptaatsvinden in de 
studiefinanciering, zoals aangegeven in het regeerakkoord. In afwijking van het 
regeerakkoord, bevat dit wetsvoorstel alleen die vereenvoudigingen die gunstig 
zijn voor de student: het aanvragen van studiefinanciering met terugwerkende 
kracht, snellere aanpassing van de aanvullende beurs bij inkornensachteruitgang 
en overheveling budget partnertoestag. Dit is zoals u bent overeengekomen in het 
studievoorschotakkoord. 
Beslispunt: gaat a akkoord met de wijze waarop we de 
vereenvoudigingen opgenomen hebben in de toelichting? 

Hoofdstuk 7: OV 
Omdat over de ov-maatregelen pas op het laatste moment in de 
onderhandelingsfase is besloten, is de passage in de memorie van toelichting nog 
incompleet. Deze ontvangt u in een volgende versie. 
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Datum 
23 mei n14 

opener ngen tt8tod31:.Betreft 
atitertsirisresteringen, geen onderdeel zaekslag 

Hoofdstuk 9: Communicatie. 
Merin lichten we het belang toe van stevige communicatie en het stimuleren van 
het financieel bewustzijn bij studenten. Dit is conform u in het akkoord heeft 
besloten. 

Hoofdstuk 10: IVESCR en ander internationaal en Europees recht 
Nederland staat op het punt om het facultatief protocol bij het Intemationaal 
Verdrag tot Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) te ratificeren, 
waarin onder meer het recht op onderwijs staat opgenomen en de verplichting 
om de toegankelijkheid te waarborgen door bijvoorbeeld geleidelijk kostefoos 
(hoger) onderwijs in te voeren. Met het oog hierop bevat de memorie van 
toelichting een paragraaf waarin we uitleggen dat het studievoorschot in lijn is 
met onder meer dit verdrag. 

Hoofdstukken 11, 12, 13 en 14 
Deze hoofdstukken bevatten een aantal formele, financiele en meer juridisch-
technische stukken, namelijk de gevolgen voor de rijksbegroting, de uitvoering, 
de administratieve fasten en Caribisdi Nederland. Deze passages ontvangt u in 
een volgende versie. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Mevrouw dr. M. Bussemaker 
Postbus 16375 
2500 131 DEN HAAG 

Geachte mevrouw Bussemaker, 

Recent heeft u ons geInformeerd over uw voornemen om een leenstelsel 
in te voeren voor studenten in het hoger onderwijs. De opvattingen van 
de VSNU over een leenstelsel zijn u bekend. Kernachtig geformuteerd 
komen die er op neer dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
geborgd moet zijn en dat onze studenten tegenover een hogere 
financiele bijdrage, kunnen profiteren van kwaiitatief nog hoogwaardiger, 
intensiever onderwijs en van voorzieningen die passen bij een 
internationaal concurrerend en toekomstbestendig hoger onderwijs. Om 
deze moderne onderwijsagenda vorm te geven dient derhalve zeker te 
worden gesteld dat de financiele middeten die vrijvallen bij invoering van 
een leenstelsel volledig en tijdig worden geInvesteerd in het hoger 
onderwijs en onderwijsgebonden onderzoek. 

Kwaliteit, studiesucces en een moderne toekomstbestendige 
onderwijsagenda zijn ook nu at speerpunten van de inzet van 
universiteiten. Dit blijkt niet alleen uit de overeengekomen 
prestatieafspraken maar ook uit de vele andere initiatieven die zijn en 
warden genomen. Zo wordt er stevig geInvesteerd in een betere 
begeleiding bij de studiekeuze, het vormgeven van honours tracks en 
exceltente traces en het ontwikkelen en aanbieden van 
deficientieprogramma' s. intensievere begeleiding en meer differentiate 
zijn immers onmisbaar in ons streven naar een hogere kwaliteit met 



minder uitval. Er wordt bovendien geInvesteerd in een steviger 

verbinding tussen onderwijs en onderzoek, wat essentieel is voor de 

kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Dit gaat gepaard met 

initiatieven om de professionaliteit van onze docenten te verbreden en 
met investeringen in de kwaliteit van onze (ICT )infrastructuur. 

Universiteiten willen zich tot het uiterste inspannen om deze gedeelde 

ambities te realiseren. Dat neemt niet weg dat er grenzen zijn aan de 
mogelijkheden daarvoor. De vrijvallende middelen vanwege de invoering 

van een leenstelsel zijn dus essentieel. Deze middelen komen echter pas 

zeer geleidelijk beschikbaar, terwijI studenten volgend jaar al 

geconfronteerd worden met een aanzienlijke Iastenverzwaring. Daar 

hoort direct meer kwaliteit tegenover te staan. Creatieve oplossingen en 
wederzijdse inspanningen zijn nodig om deze lacune te overbruggen. 

Instellingen willen zich ervoor inzetten om investeringen, die op 
middellange termijn zijn voorzien, in de tijd naar voren te halen. Deze 
investeringen moeten al op korte(re) termijn (2015-2017) een bijdrage 
leveren aan de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Dit is 

evenwel uitsluitend mogelijk in het perspectief van het tijdig en volledig 

beschikbaar stellen van de opbrengsten van de invoering van het 

leenstelsel voor het hoger onderwijs. Wij pleiten derhalve voor wettelijke 
verankering van dit uitgangspunt. 

Wij zijn als universiteiten bereid om samen met hogescholen - als 

onderdeel van een bredere afspraak zoals hierboven beschreven - in de 

jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks gezamenlijk 200 miljoen euro aan 

investeringen te plegen. Daarbij willen wij benadrukken dat het om een 
commitment op sectorniveau gaat. 

Immers, de vermogensposities van instellingen verschillen sterk van 
elkaar en investeringen behoren dus niet voor alle instellingen in 
dezelfde mate tot de mogelijkheden. Ook inhoudelijk zullen de 

prioriteiten per instelling verschillen: passend bij de eigen context, 

vraagstukken, profilering en ambities. Er is daarbij wel een grote gemene 



deler: alle intensiveringen zijn gericht op een versterking van de kwaliteit 

van ons onderwijs en onderwijsgebonden onderzoek en op de 

infrastructuur die studenten en docenten daarvoor nodig hebben in een 

moderne Ieeromgeving. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Voorzitter 
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Geachte me‘rouNv Busseniaker. 

Recent he ft u ons geniformeerd over uw voornetnen oat ecu leenstelcel in te 
voeren voor studenten in het hoger onderwijs. De opvattiiigen van de 'SNU over 
eenkenstelsel zija LI bekend. Kemadnig geforumleerd koincu die er op neer dat de 
toegankeliikhcid van het hoger onderwijs geborgd moet ziin en dat onze studenten 
tegenover ceu hogere finaticiele bijdrage, kunnen profiteren van kwalitatief nog 
hoogwaardiger, intensiever onderwijs en van voorzieniugen die passen bij ecu 
internationaal concurrerend en toekomstbestendig 'lager onderwij s Urn deze 
inoderne onderveijsagenda vorin te geven dient derlialce zeker te warden gesteld dat 
de finaneiele middelen die vrijvallen bi invoering van ecu leenstdsd volledig en 
tijdig worden goinvestcerd in hot hoger onderwijs en onderwijsgebondon 
onderzoeL 

Kwaliteit, stddiesucces en eu moderne tcekoinstbestelidige ottderwilsagenda Ain 
ock nu al speetpunten van de itizet van universi teiten, Dit blijkt utet alteen nit de 
overeengekomen prestatieakpraken imar ook tilt de vele andere initianeven die 
zijit en warden genomen. Zo wordt er stevig geinvesteerd in ecu betere begeleiding 
bii de studiekeuze, het vonugeven van honours tracks en excellente traces en het 
ontwikkelen en aanbieden van deficientieprogramma's. Intensievere begeleiding ii 
meet-  differewiatie ziju Mutters ouunsbaar in ens strewn naar ecu hogere kwaliteit 
wet minder unval. Er wordt bovendien geinvesteerd in ecu steviger verbinding 
tussen onderwijs i fl  onderzoek, %,‘Jt essenticel is voor dc kwaliteit van het 
Nederlandse hoger onderwijs. Dit gaat gepaard met initiatieveti am de 
prolessionaliteit vait onze docentcii te verbreden en niet investeringen in de  
kwaliteit van onze (K.71")infrastructintr, 

Uni‘orsiteiten willen zich tot bet niterste inspannen 0th deze 	ambitics to 
realiseron Dat neemt niet weg dat er grenzen zi jit aan de mogehlkheden daarsoor. 
De vrilvallende middelen vanwege de invoering van ecu leenstelsel ziju dus 
essentieel Deze middelen komen echter pas zeer geleidelijk besehikbaar, terwiji  
studenten volgend jaar al geconfronteerd warden met ecu aanzienliike 
lastenverzwaring. l)aar hoort direct nicer kwaliteit tegenover te staan. Creatieve 
oplossingen en svederzijdse inspanningen ziitt nodig out deze !Jenne to 
overbruggeiL 

bisiellingen witkn zich moor inzetten ow investeringen, die op middollange 
termijn ziitt voorzien, in de tijd mar voren te halen. Deze investeringen anoeten 
op korte(re) termi u (2015-2017) een bildrage leveren aati de kwaliteitsverbetering 
van het hoger onderwijs. Dit is evenwel nitsluitend mogelijk in het perspeetief van 
het tijdig en volledig besclnkbaar stetlen van dc opbrengsten van de invoering van 
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bet leenstelsel veer het hoger onderwns. Wij pleiten derbalve voor wettelijke 
verankering van dit nitgangspunt. 

zint ais universiteiten bereid em sarnen met hogescholen ats onderdeel 
een bredere alspraak "loats hierboven beschreven -in de jaren 2015, 2016 ell )017 
jaarlijks gezamenink 200 miljoen cure aati inveoeringen te plegen. Daarbn wdkn 
wij benadrukken dat bet em eon commitment op sectornivean gaat: 
immers, de vermogerisposities van instelliugen verschillen sterk van elkaar en 
nivesteringen behoren dus Met veer ally it 	in dezelfile mate tot de 
thogelijklieden. Ook inhoudelijk /Allier' de prioriteiten per instelling verschillew 
passend bn de eigen context, vraagstukken, profilering tn ambit-res. Jr is daarbil wel 
een grote getnene deler: alle intensiveringen zint gericht op een versterking van de 
kwaliteit van ens onderwijs en onderwijsgeboudcn onderzoek en op de 
infrastnic t  tur die studenten en docentert daarvoor nodig hebben in een moderue 
leerdingevitig. 
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Directie Heger Onderwijs en 

Studiefinanciering 
1PC 2250 

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

Contactpersoon 

Datum 
Betreft Start uitvoering studievoorschot en aanvraag uitvoeringstoets 

wetsvoorstel 

1-5331 6 
minot w.n1 

Onze referentie 
5 1 2e 
Uw brief van 
11 juni 2014 

Geachte heer 5.1.2e 

Hierbij zend ik u het conceptwetsvoorstei dat ziet op de invoering van het 
studievoorschot. Het wetsvoorstel is de uitwerking van de afspraken uit het 
akkoord 'Het Studievoorschot: naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en 
een ambitieuze onderwijsagenda'. 

Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappetijk onderzoek. 

Ik verzoek u am het te beoordelen op de aspecten van uitvoerbaarheid voor uw 
organisatie en voor de gebruikers. Graag ontvang ik uw reactie op de volgende 
vragen: 

- 	Is het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar? 
Zo ja, welke voorwaarden zijn daarbij van belang? 
Kunt de invoering realiseren op de verschiliende genoemde 
invoeringsdata? In het bijzonder vraag ik u om aan te geven wat de eerst 
mogelijke termijn is waarop u het reisrecht voor minderjarige mbo'ers 
kunt invoeren. 
Kunt u, indien mogelijk, aangeven wat de effecten van het wetsvoorstel 
zijn op de incidentele en structurele uitvoeringskosten? 

Ik ontvang uw uitvoeringstoets graag binnen 2 weken na dagtekening van deze 
brief. 

Ik wit u tegelijkertijd verzoeken om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn 
voor de uitvoering van het wetsvoorstel. Een definitieve opdracht zai ik 
verstrekken op basis van de uitvoeringstoets en een opgave van de 
uitvoeringskosten. 

Met vriendelijke groet, 
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Hoger Onderwijs en 
TER ONDERTEKENING 
	 Studiefinanciering 

Aan: DGHBWE 	 Van 
5.1.2e 

T5131 6  5.1.2e 

nota 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 
12 juni 2014 

Referentie 

E1153 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 

Verzoek aanvraag uitvoeringstoets DUO bij wetsvoorstel 
Studievoorschot 

Datum 	 Datum 

Aanleiding 

- Het politieke akkoord over het studievoorschot, dat op 28 mei is gesloten, 
is uitgewerkt in het bijgevoegde wetsvoorstel Studievoorschot. 

- Dit wetsvoorstel wordt 11 juli in de MR behandeld voor verzending naar 
de Raad van State. Voordien moet DUO een uitvoeringstoets opleveren. 

- Met DUO is afgestemd dat het verzoek voor de uitvoeringstoets op 13 juni 
wordt verstuurd met een reactietijd van 2 weken. 

- In dat verzoek wordt dan tevens de opdracht gegeven om te starten met 
de noodzakelijke voorbereidingen in de uitvoering. 

Samenvatting van de brief 

- In de bijiage vindt u ter ondertekening het verzoek aan DUO om te 
starten met de uitvoering van het Studievoorschot en een uitvoeringstoets 
op te leveren bij het wetsvoorstel Studievoorschot. 

- In het bijzonder vraagt u in de brief om aan te geven wat de eerst 
mogelijke termijn is waarop DUO het reisrecht voor minderjarige mbo'ers 
kan invoeren. 

Besluiten door ondertekening 

Door de ondertekening besluit u de bijgevoegde brief met het verzoek om een 
uitvoeringstoets te versturen aan DUO. 

Consequenties 

DUO zal uiterlijk 26 juni de uitvoeringstoets opleveren en starten met de 

uitvoering. 
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Aanbieding wetsvoorstel studievoorschot CEZIM 

--- 

P.4,44,1f 
5.1.2e 

Cope voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 

Noer Ondersijs en 
Studtefinandertn9 

Van 

MEM 

3'  6  111111231 
Oatum 

)1pi, Z014 

Referentte 

IMES 
Oijiagen 

Doel 

t.lijoevoegd vindt u het integrate vvetsvoorstel tot invoering van het 
studievoorschot, dat vandaag aan dc CEZIM-leden s verstuurd. Deze voor dt 
wetsvoorstel ingclaste CEZIM ?at op 2 juli am 8:30 op EZ plaatsvmden. 

Toelichting 
In het algemeen deet van de Memorie van Tochcnting vindt u gearceerd do 
passages die nog aangepast zijn na uw opmerkingen op het vorige concept, of na 
overteg met uw politick assistent op nog enkete onderdelen, Ii vindt (3W 

cpmerkingen op he: vorige concept ock bfjgevocgd. 

Drie passages vragen nog specifiek aandacht: paragraaf 8.2 en 8.3 over de 
investeringsagenda en de kwakiteitsafspraken, cc paragraaT8-.-5 over het 
insterYsT10.9,5!:011. Doze passages zijn ter afsternming voorgelegd aan de koepels, 
en daardoor op meerdere plaatsen nog aangepast. Wij radon u aan naast do 
gearceerde gedeelten, doze passages oak nog Integraal door to lezen. 

Er zijn nag drie geschiipunten in de mterdepartementale afsternrning 
voo7thtlopend op de CEZIM. We hopen de punten 2 en 3 op to lossen vocrdat de 
CEZIM daadwerketijk plaatsvindt. 

L.. 
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> Retouradres Retouradres 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v.5.1.2.e 
Postbus 16375 
2500 /3) Den Haag 

Contact 5.1:2.e 
Uw brief van 
13 juni 2014 

Kertinerk 
5.12.e 

Datum 27 juni 2014 
Betreft Uitvoeringstoets wetsvoorstel "Studievoorschot" 

Geachte heer5. .2. 

Bij brief van 13 juni 2014, kenmerk 641471, heeft u verzocht een uitvoeringstoets 
uit te brengen op het voorstel van wet houdende "Wijziging van onder meer de 
Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel 
van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een 
toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot 
hoger onderwijs)". Naar aanleiding van dit verzoek deel ik u het volgende mee. 

1. Inleiding 
In deze uitvoeringstoets zal ik de diverse voorstellen uit het wetsvoorstel 
beoordelen op uitvoerbaarheid in combinatie met de door u voorgestelde 
invoeringsdata. Ik zal daarbij uitsluitend ingaan op de aanpassingen binnen de 
studiefinanciering. De voorstellen op het terrein van het collegegeld en de 
doorstroom van de bachelor naar de master hebben geen impact op de 
werkzaamheden van DUO. 
Gezien het felt dat u reeds op 27 juni 2014 dient te beschikken over deze 
uitvoeringstoets, beperk ik mij in deze uitvoeringstoets tot een uitspraak op 
hoofdlijnen. Het is op deze korte termijn niet mogelijk precieze uitspraken te doen 
over de incidentele en structurele uitvoeringskosten. Hiertoe zal een nadere 
analyse worden uitgevoerd, waarbij zal worden gekeken naar de kosten van de 
ICT-aanpassingen, de klantcommunicatie en de overige uitvoeringkosten. 

De in het wetsvoorstel opgenomen voorstellen vereisen aanpassing van de 
geautomatiseerde uitvoeringsprocessen voor de uitvoering van de WSF 2000. In 
het kader van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) worden het 
dienstverleningsconcept, de bedrijfsprocessen en de ICT-ondersteuning daarvan 
ingrijpend vernieuwd, De verschillende onderdelen van het wetsvoorstel zullen 
worden ingevoerd voordat dit programma is afgerond, waardoor een deel van de 
voorstellen oak zal moeten worden ingepast in de huidige SF-systemen. 

Ik heb deze uitvoeringstoets gebaseerd op het wetsvoorstel, zoals ik dat op 13 
juni 2014 van u heb ontvangen. Indien in het wetvoorstel wijzigingen worden 
doorgevoerd, verzoek ik u mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Als deze 
wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van de in het wetsvoorstel 
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opgenomen voorstellen en de door mij aangegeven invoeringsdata, zal ik u 
daarvan per direct op de hoogte stellen. 

2. Toetsing van de diverse voorstellen 
U hebt gevraagd om een oordeel te geven over de uitvoerbaarheid en 
maakbaarheid. Ik zal bij de toetsing per maatregel de volgende elementen 
aangeven: een korte omschrijving, een inschatting van de zwaarte van de 
aanpassingen (licht, middelzwaar of zwaar, corresponderend met een belasting 
uitgedrukt in ICT-uren verandercapaciteit respectievelijk tot 1.000 uur, 1.000 tot 
5.000 uur en meer dan 5.000 uur). Ten aanzien van die onderdelen van het 
wetsvoorstel die geciassificeerd zijn ais zwaar, merk ik op dat het op dit tijdstip 
nog niet mogelijk is am de precieze omvang aan te geven. Dit heeft tot gevolg dat 
qua capaciteit nog geen optelling kan warden gemaakt van de als zwaar 
geclassificeerde onderdelen van het wetsvoorstel. 
Hierbij geldt tevens dat bij de inzet van de capaciteit een verschil bestaat in 
doorlooptijd van de aanpassingen binnen het SF-systeem en PVS. De architectuur 
van PVS is meer flexibel en moderner dan het SF-systeem, waardoor dezelfde 
aanpassing in het SF-systeem een veel langere doorloop zal hebben dan in PVS. 
Dit vertaalt zich ook in de inzet van uren bij de verschillende categorieen. 

2.1 Afschaffing basisbeurs en omzetting naar Ieenmogelijkheid 
(invoering 'studievoorschot'). 
Het omzetten van de basisbeurs in een lening kan warden uitgevoerd per 1 
september 2015. Zoals bekend, zijn de hiervoor benodigde aanpassingen in de 
huidige SF-systemen voor de masterstudenten reeds gerealiseerd. De 
noodzakelijke aanpassingen voor het toekennen van een lening aan nieuwe 
bachelorstudenten warden op dit moment verwerkt als wijzigingen in de huidige 
SF-systemen. 
De omzetting van de basisbeurs naar een lening zal ook direct worden 
meegenomen bij de oplevering van PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als 
zwaar beschouwd. Het systeem PVS zal weliswaar meer flexibiliteit bieden dan de 
huidige SF-systemen, maar dat neemt niet weg dat ook hier aanpassingen zullen 
moeten worden doorgevoerd. Het betreft een omvangrijk, nieuw product, dat een 
doorwerking heeft naar alle onderdelen van de nieuwe processen. 

2.2 Afschaffen bijverdiengrens 
Voor studenten, die onder de werking van het studievoorschot hoger onderwijs 
vallen, komt de bijverdiengrens te vervallen. De jaarlijkse controle op de 
bijverdiensten hoeft daarmee voor deze studenten niet !anger te warden 
uitgevoerd. Dit is een vereenvoudiging van de uitvoering. Gelet op het tijdstip van 
invoering en het moment waarop deze controle wordt uitgevoerd, wordt deze 
aanpassing uitsluitend opgenomen in PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als 
licht beschouwd. 

2.3 Ophogen aanvullende beurs in het studiejaar 2015-2016 
In het studiejaar 2015-2016 zal de aanvullende beurs voor studenten, die onder 
de werking van het studievoorschot vallen, warden verhoogd met ca. € 100,-. De 
voorwaarde waaronder deze verhoging wordt toegekend, is dat de aanvullende 
beurs voor deze student op basis van de huidige rekenmethode hoger dan nihil is. 
Deze aanpassing zal warden gebouwd in de huidige SF-systemen en zal in de 
zomer van 2015 warden geImplementeerd. Deze aanpassing wordt binnen de 
huidige SF-systemen als zwaar beschouwd. 
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Deze tijdelijke rekenwijze voor het vaststellen van de aanvullende beurs zal direct 
worden meegenomen in PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als middelzwaar 
beschouwd. 

2.4 Kwijtschelding bij verlenging vanwege een functiebeperking 
Studenten, die onder de werking van het studievoorschot vallen en als gevolg van 
een functiebeperking niet in staat zijn om de opleiding binnen de nominale 
cursusduur of te ronden, kunnen verzoeken de studiefinanciering met een jaar te 
verlengen. Bij een gehonoreerd verzoek zal na voltooling van de opleiding binnen 
de diplomatermijn tevens een kwijtschelding van een bedrag van maximaal C 
1.200,- worden toegekend. In de uitvoering zal DUO deze kwijtschelding doen bij 
de diplomaomzetting. Deze maatregel gaat in per 1 september 2015, waardoor de 
materiele uitwerking voor het eerst plaats vindt per 1 januarl 2017. Deze 
maatregel zal gezien de datum waarop zij effect heeft, alleen meegenomen 
worden in het systeem PVS. Deze aanpassing wordt als licht geclassificeerd. 

2.5 Levenlanglerenkrediet 
Studenten, die in een van de doelgroepen ho-deeltijd, ho-voltijd en duaal (boven 
30 jaar), tweede studie ho-voltijd of mbo-bol boven 30 jaar vallen, kunnen een 
beroep doen op een krediet ter hoogte van het te betalen collegegeld of lesgeld. 
Dit krediet kan worden opgenomen gedurende de nominale cursusduur van de 
opleiding. De leeftijdsgrens voor opname bedraagt 55 jaar. Het krediet wordt per 
maand uitgekeerd en de lening moet in maximaal 15 jaar worden terugbetaald 
conform de huidige systematiek in de WSF 2000, zij het dat er geen aanloopfase 
en geen jokerjaren zullen worden gehanteerd. 

DUO heeft op basis van de thans bekende specificaties onderzocht met ingang van 
welk studiejaar dit nieuwe onderdeel kan worden gerealiseerd. Opname in de 
huidige SF-systemen met ingang van september 2015 is niet mogelijk, omdat de 
capaciteit voor bouw en ontwikkeling van dit onderdeel in het huidige SF-systeem 
ontbreekt. De ontwikkelagenda van DUO voor de huidige SF-systemen wordt 
volledig benut voor de overige elementen van het studievoorschot. Opschalen van 
deze capaciteit is niet mogelijk, omdat de maximale bezetting van de bouw- en 
ontwikkelteams al is bereikt met de lopende opdrachten. Er is een limiet aan het 
aantal aanpassingen dat gelijktijdig kan warden ontwikkeld en geimplementeerd 
binnen een geautomatiseerd systeem. Hierbij mag overigens ook niet uit het oog 
worden verloren dat bij invoering in september 2015 de complete 
aanvraagprocedure medio april 2015 gereed moet zijn. 
Het eerst mogelijke invoeringsmoment zou daarmee in september 2016 zijn, dit 
onderdeel zou dan moeten meelopen met de oplevering van PVS. In PVS wordt dit 
onderdeel echter ook als zwaar aangemerkt, omdat dit een nieuwe doelgroep 
betreft, die op dit moment nog niet in scope van PVS is opgenomen. Tevens 
worden voor deze doelgroep afwijkende regels gesteld ten aanzien van zowel 
toekenning als aflossing. Het is de vraag of oplevering van dit onderdeel in het 
voorjaar van 2016 verantwoord en realistisch is. De voorkeur van DUO gaat er 
naar uit om de initiele oplevering van PVS niet nog zwaarder te belasten en 
adviseert om het pas in te voeren per het studiejaar 2017-2018. 

Als alternatief kan worden onderzocht of voor de studiejaren 2015-2016 en 2016-
2017 dit krediet in een separate, halfgeautomatiseerde voorziening kan worden 
opgenomen. Dit zal dan wel extra inzet van personeel vergen totdat een 
volautomatische oplossing in PVS is gerealiseerd. Er moet nog uitgezocht worden 
of en zo ja, in hoeverre dit mogelijk is voor de gewenste opleverdatum van 
september 2015. Nadeel van een dergelijke voorziening is dat op onderdelen zal 
moeten worden afgeweken van de uiteindelijke regeling en dat het onzeker is of 
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met een dergelijke tijdelijke oplossing g ote groepen aanvragers kunnen worden 
bediend. 
Ik stel voor dat u en ik gezamenlijk onderzoeken of dit een haalbaar voorstel is, 
op dat moment kan dan oak een indicatie van de kosten gegeven warden. 

2.6 Vouchers 
Alie voltijdstudenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/16 
t/m 2018/19, voor het eerst in aanmerking komen voor studiefinanciering en 
uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master halen binnen de diplomatermijn, 
ontvangen een voucher van € 2.000 am 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te 
zetten voor bijscholing. DUO zal hiertoe bij de omzetting op basis van behaalde 
diploma's moeten vaststellen of deze studenten aan de voorwaarden hebben 
voldaan. Bij het omzettingsbericht kan dan tevens bij de student bekend worden 
gemaakt dat hij in aanmerking komt voor een voucher. Deze voucher wordt dan 
vastgelegd bij DUO. Zodra de student deze voucher wil gebruiken, neemt hij 
contact op met DUO en kan dit proces starten. De exacte details van het 
betaalproces zullen nog worden vastgesteld. 
De omzetting op basis van een nieuwe oplelding in het hoger onderwijs zal niet 
eerder plaats vinden dan in 2018, wellicht pas in 2019. De aanpassing zal worden 
opgenomen in het systeem PVS en wordt als middelzwaar tot zwaar aangemerkt. 

2.7 Aflossing studieschuld in 35 Jaren 
In het wetsvoorstel wordt een aangepaste wijze van het aflossen van de 
studieschuld voor studenten onder de werking van het studievoorschot 
voorgesteld. De schuld dient in maximaal 35 jaar te warden afgelost. De huidige 
systematiek van het terugbetalen naar draagkracht blijft gehandhaafd, maar de 
draagkrachtvrije voeten worden verhoogd, de aflosquote wordt verlaagd en er 
wordt voor dergelijke schuiden ook in de terugbetalingsperiode een ander 
rentepercentage gehanteerd. Tenslotte blijft in deze systematiek de mogelijkheid 
om de terugbetaling gedurende maximaal vijf jaren te stuiten, bestaan. Hierbij zal 
ook terdege rekening moeten warden gehouden met de samenloop tussen de 
bestaande cohorten debiteuren en het nieuwe cohort debiteuren, die ander het 
studievoorschot vallen. 
Deze aanpassingen zitten reeds in de scope van PVS en zullen warden 
meegenomen bij de oplevering van het onderdeel "Innen" in PVS. Deze 
aanpassingen warden binnen de ontwikkeling van dit onderdeel van PVS als 
middelzwaar geclassificeerd. 

2.8 Flexibiliseren terugbetaling studieschuld 
In het kader van PVS zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het flexibel 
aflossen zal warden ingezet. Kart samengevat zijn dit de volgende onderdelen: 
• Op de website van DUO wordt in algemene zin informatie gegeven over de 

mogelijkheden om incidenteel of structureel extra af te lossen; 
• Op de transactiesite warden studenten en debiteuren geattendeerd op de 

mogelijkheid extra af te lossen; 
• Op de transactiesite komt hiertoe een nieuw proces. Dit proces ondersteunt 

debiteuren die incidenteel of structureel extra wil aflossen, bij het bepalen van 
de gevolgen van de extra aflossingen; 

• Kianten kunnen via het portaal incidentele aflossingen doers door middel van 
IDEAL, waarbij zij in de transactie de bestemming van het geld direct 
aangeven; 

• Debiteuren kunnen via het portaal kiezen sneller af te lossen dan waartoe zij 
in de diastase wettelijk verplicht zijn door een hoger maandbedrag in te 
stellen of een kortere looptijd. 
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Ook deze aanpassingen zitten reeds in de scope van PVS en zullen eveneens 
worden meegenomen bij de oplevering van het onderdeel "Innen" in PVS. Deze 
aanpassingen worden binnen de ontwikkeling van dit onderdeel van PVS als zwaar 
geclassificeerd. 

2.9 Vereenvoudigingsvoorstellen 
Deze drie vereenvoudigingsvoorstellen zijn van toepassing op alle studenten: 
• versoepeling van het regime van peiljaarverlegging: met ingang van 1 januari 

2016 zal alleen nog worden getoetst of het inkomen in het peiljaar 15% hoger 
is dan het inkomen in het eerste of het tweede jaar na dit peiljaar, De overige 
eisen, duur en oorzaak van de verlaging, komen te vervallen. 

• beperking van terugwerkende kracht komt gedeeltelijk te vervallen; met 
ingang van 1 januari 2016 kan een aanvraag met terugwerkende kracht tot 
de eerste dag van het school- of studiejaar worden ingediend. U hebt 
gevraagd te onderzoeken of deze maatregel ingevoerd kan worden per 1 
september 2015. Ik heb dit onderzocht en dit is, gezien de beschikbaarheid 
van wijzigingscapaciteit bij DUO, helaas niet mogelijk gebleken. Dit kan 
worden ingevoerd per 1 januari 2016. 

• afschaffen partnertoeslag: met ingang van 1 januari 2016 komt de toeslag 
voor een financieel afhankelijke partner, die een kind verzorgt van jonger dan 
12 jaar, te vervallen. 

Deze vereenvoudigingsvoorstellen zullen zowel in de huidige SF-systemen als in 
PVS worden meegenomen. Voor wat betreft PVS warden deze drie maatregelen 
als licht beschouwd. De aanpassingen in de huidige SF-systemen zijn, met 
uitzondering van het opheffen van het verbod op de terugwerkende kracht, 
eveneens als licht te classificeren. Deze Iaatste aanpassing wordt binnen de als 
huidige SF-systemen zwaar beschouwd. 

2.10 Structurele variant berekening aanvullende beurs 
Vanaf het studiejaar 2016-2017 zal de structurele variant voor de berekening van 
de aanvullende beurs in werking treden. Hierbij wordt de aanvullende beurs van 
studenten die onder de werking van het studievoorschot vallen verhoogd met 
circa C 100,-. Bij de bepaling van de veronderstelde ouderlijke bijdrage wordt 
gewerkt met een andere, nieuwe vrije voet, welke lager is dan de huidige vrije 
voet. De consequentie hiervan is dat een ouder te maken kan krijgen met 
meerdere vrije voeten voor de vaststelling van de veronderstelde ouderlijke 
bijdrage. Gezien het tijdstip van de beoogde inwerkingtreding van deze 
maatregel, zou deze uitsluitend hoeven te worden gerealiseerd in het systeem 
PVS. 
DUO houdt er echter rekening mee, omdat de huidige SF-systemen operationeel 
zullen blijven tot aan de oplevering van PVS, dat deze aanpassingen ook binnen 
de huidige SF-systemen moeten worden doorgevoerd. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit onderdeel kan worden meegenomen in de huidige SF-
systemen per 1 september 2016. Voorwaarde is wel dat tijdig met de 
werkzaamheden kan worden gestart. Een dergelijke opdracht voor aanpassing 
van de huidige SF-systemen zou, gelet op de doorlooptijd van een dergelijk 
aanpassingstraject, dan uiterlijk in het voorjaar 2015 moeten worden gegeven. 
Een dergelijke aanpassing wordt binnen de huidige SF-systemen als zwaar 
beschouwd. 

2.11 Invoering nieuw rentepercentage binnen het studievoorschot 
In het wetsvoorstel is opgenomen dat het rentepercentage voor de leningen van 
studenten, die onder het regime van het studievoorschot vallen, wordt aangepast. 
Dit betekent dat er voor de toekenning twee renteregimes en voor de inning drie 
renteregimes zullen zijn. 
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1k heb laten onderzoeken of het nieuwe rentepercentage tegelijkertijd met de 
invoering van het studievoorschot kan worden ingevoerd. Na onderzoek is 
gebleken dat invoering per september 2015 niet mogelijk is. In het studiejaar 
2015-2016 zal nog gebruik gemaakt worden van de huidige SF-systemen. Het 
doorvoeren van een nieuw rentepercentage in de huidige SF-systemen is een 
dusdanig zware aanpassing, dat deze niet tijdig kan worden gerealiseerd. Er 
moeten zoveel processen warden aangepast dat de totaie omvang van een 
dergelijke aanpassing de nog beschikbare verandercapaciteit van DUO 
rulmschoots overschrijdt. Dit onderdeel zal daarom alleen worden meegenomen 
in PVS en kan daarmee op zijn vroegst warden ingevoerd per september 2016. 
De voorkeur van DUO gaat er echter near uit om deze maatregel per de eerste 
dag van een kalenderjaar in te voeren, omdat dit uitvoeringstechnisch het meest 
eenvoudig is. Dit onderdeel van de wet zou dan worden ingevoerd per januari 
2017. 
Introductie van een nieuw rentepercentage binnen PVS wordt als licht 
geclassificeerd. 

2.12 Reisvoorziening rninderjarige mboiers 
In het wetsvoorstel is een reisvoorziening opgenomen voor minderjarige 
deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij komt de deelnemer direct 
in de maand dat hij start met de beroepsopleiding, in aanmerking voor deze 
reisvoorziening. Voor het overige gelden dezelfde bepalingen als voor de 
meerderjarige mbo'ers. Dit betekent dat in de uitvoering door de werking van de 
prestatiebeurs een onderscheid moet worden gemaakt tussen de niveaus 1 en 2 
enerzijds en de niveaus 3 en 4 anderzijds. Dit onderscheid heeft tot gevoig dat de 
reisvoorziening voor de niveaus 3 en 4 gezien moet warden als de start van de 
prestatiebeursperiode. 
DUO heeft onderzocht per wanneer de reisvoorziening op haar vroegst kan 
worden ingevoerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het am een zware aanpassing 
gaat en de eerst mogelijke invoeringsdatum 1 januari 2017 is. De redenen 
hiervoor zijn: 
• er is geen geautomatiseerd proces voorhanden, dat in staat is om van 

120.000 deelnemers recht op een reisvoorziening te bepalen, vast te leggen, 
sancties vast te stellen en te communiceren met de processen van het 
openbaar vervoer; 

• ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerd proces met de benodigde 
functionaliteit heeft een lange doorlooptijd, gezien de complexiteit en de 
omvang van de aanpassingen. Opname in de huidige SF-systemen is niet 
mogelijk, omdat de bestaande verandercapaciteit, zoals hiervoor reeds 
aangegeven onder punt 2.5, al ingezet wordt op andere onderdelen van het 
wetsvoorstel. 
Dit is ook binnen het systeem PVS niet te realiseren binnen een relatief korte 
termijn, naast de reeds bestaande implementatietrajecten. 

• Invoering van een reisvoorziening vergt een op maat gesneden 
communicatiecampagne. De doelgroep is omvangrijk. Daarbij speelt ook dat 
het hier gaat om deelnemers van 16 tot 18 jaar, die hiermee voor het eerst in 
aanraking komen met de reisvoorziening. Dit geldt met name voor de 
deelnemers op niveau 3 en 4, die hiermee direct warden geconfronteerd met 
een voorwaardelijke lening. Gelet op de ervaringen met de invoering van de 
OV-Chipkaart moet een dergelijk invoeringstraject niet worden onderschat. 

• Bij de invoering van de reisvoorziening voor 1 januari 2017 ontstaat 
sameniaop met de invoering van de nieuwe processen van PVS en het 
studievoorschot. DUO adviseert om dit risico te vermijden. 
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3. Communicatie 
De studiefinanciering wordt als gevolg van dit wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd 
en de behoefte aan een goede voorlichting over deze wijzigingen bij de diverse 
doelgroepen is groot. De inhoud van de aanpassingen op de incidentele 
communicatiemiddelen worden door het ministerie en DUO uitgewerkt in een 
gezamenlijk communicatieplan. De aanpassingen van de reguliere 
communicatiemiddelen worden in lijn met dit plan uitgewerkt door DUO. 

In het kader van de incidentele communicatie zal een eenmalige 
voorlichtingscampagne worden opgezet. De kernboodschap, die near buiten zal 
worden gebracht, berust op drie pijlers: studiekeuze kwaliteit hoger onderwijs 
leenstelsel en is als volgt geformuleerd: 
"Het kabinet wil dat het hoger onderwijs klaar is voor de toekomst. Hogescholen 
en universiteiten moeten zich meer onderscheiden. Een bewuste studiekeuze 
moet studie-uitval tegengaan. En om oak in de toekomst hoger onderwijs van 
goede kwaliteit to garanderen, krijgt Nederland een andere vorm van 
studiefinanciering. We vragen van studenten een grotere investering in tijd en 
geld in de eigen studie en daarmee maken we beter hoger onderwijs mogelijk". 
Voor deze campagne zullen de volgende communicatiemiddelen worden ingezet: 
Internetwizard, Rekenhulp 'Hoe duur is lenen', Financieel Studieplan, 
Startstuderen.nl, Bijsluiter prolongatiebericht ('flapper'), brief 
eindexamenkandidaten havo/vwo/mbo (KIV-brief) met bijsluiter, 
doelgroepspecifieke brieven en mailingen, Infographic, filmpje 'Gaan studeren', 
persberichten, websites Rijksoverheid en DUO, social media en, digitale 
nieuwsbrieven en E-zines DUO. 

Daarnaast zullen de reguliere communicatiemiddelen van DUO worden aangepast: 
Mijn DUO, rekenhulpen, digitale folders en formulieren, webteksten en FAQ's 
duo.nl, berichten Studiefinanciering, klantbrieven en klantinstructies. Ook hierbij 
zal rekening warden gehouden met de hiervoor genoemde kernboodschap. 

4. Implementatiestrategie 
De voorgestelde hervorming van de studiefinanciering is uitgewerkt in het 
aangeboden wetsvoorstel. Deze hervorming zal de komende jaren een 
aanzienlijke verandering teweeg brengen in het bestaande stelsel van 
studiefinanciering. Dit heeft grate effecten op de uitvoering. 
Het wetsvoorstel bevat 12 grotere en kleinere aanpassingen op het terrein van de 
studiefinanciering. Deze onderdelen treden op verschillende momenten in 
werking. Tevens geldt dat sommige onderdelen in werking treden op een 
specifieke datum, maar dat de bijbehorende materiele effecten pas later in de tijd 
zullen optreden. Voorbeelden hiervan zijn het verlengen van de 
terugbetalingstermijn, het vervallen van de bijverdienregeling en de vouchers. 
Ook worden verschillende nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het 
uitvoeringspalet. Het gevolg hiervan is tevens dat er verschillende nieuwe 
cohorten ontstaan, die elk onder een eigen uitvoeringsregime vallen. 

DUO heeft de afzonderlijke voorstellen getoetst en aangegeven hoe deze 
voorstellen vanuit het standpunt van de uitvoering worden gewaardeerd op 
maakbaarheid. Dit leidt tot het beeld dat invoering van de voorstellen aanzienlijke 
inspanningen op het terrein van aanpassing van de bedrijfsprocessen en de ICT 
vergt. Deze inspanningen moeten worden geleverd in diezelfde periode dat het 
Programme Vernieuwing Studiefinanciering moet worden geImplementeerd. Het 
doorvoeren van een majeure stelselwijziging tezamen met een voliedige redesign 
van de uitvoeringsprocessen is een uitdagende opdracht voor DUO. 
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2.5 1 aprit 2017 
voor het 
toekennen van 
het krediet, 
eind 2017 voor 
het innen van 
het krediet. 

PVS: Zwaar 1-09-2017 levenlanglerenkrediet: het 
collegegeldkrediet wordt uitgebreid 
voor de doelgroepen ho-deeltijd 
(bekostigd en niet-bekostigd), ho-
voltijd en duaal (boven 30 jaar), ho 
tweede studie en mbo.lxil (boven 30 
jaar). 

aatregel 

Invoering Studievoorschot: 
afschaffing basisbeurs en omzetting 

	

in lening. 	

2.2 
	

Vervallen bijverdiengrens voor SLS-
studenten 

Imptemerttatieta 

huidige SF-
systemen: Zwaar 
PVS: Zwaar  

PVS: Licht 

Voorstel DUO 
ngang 

109 2015 

1-09 2015 

voor 
Voorstet DUO 

opnarne in 
de procesSen 

April 2015 in de 
huidige SF-
systemen 

Januari 2017 in 
PVS 

2.1 

2.3 
	

Ophogen aanvullende beurs in het 
studiejaar 2015-2016: de 
aanvullende beurs voor SLS 
studenten wordt met c.a. € 100 per 
maand verhoogd, indien deze 
studenten in aanmerking komen 
voor een aanvullende beurs.  

Kwijtschelding € 1.200, bij 
verienging studiefinancieringsduur 
wegens handicap krijgen eon 
kwijtscheicling van 1.200,- bij een 
afgeronde HBO-bachelor of WO 
bachelor/master. 

Juli/Augustus 
2015 in de 
huidige SF-
systemen, in 
PVS bij 
oplevering 

januari 2017 in 
PVS 

2.4 

huidige SF-
systemen: Zwaar 
PVS: Middelzwaar 

PVS: Licht 

1-09-2015 

1.09-2015 
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Aandachtspunt is dat de doorvertaling van de specificat es uit het wetsvoorstel 
voor zowel de aanpassingen in de huidige SF-systemen als oak in het systeern 
PVS nog niet volledig is afgerond. 
Dit betekent oak dat eventuele wijzigingen, welke later in het parlementaire 
proces op dit wetsvoorstel worden aangebracht, eerst separaat door DUO op 
uitvoerbaarheid en maakbaarheid zullen moeten worden getoetst. 

DUO heeft gekozen voor een strategie waarbij elle onderdelen uiteindelijk warden 
geimplementeerd in PVS. Daarnaast wordt een aantal onderdelen nog 
gerealiseerd in de huidige SF-systemen ter overbrugging tot volledige oplevering 
van PVS. Dit voorkomt ongewenste druk op de oplevering van onderdelen van • 
PVS en de daaruit voortvloeiende risico's voor succesvolle implementatie. 
Tenslotte heb ik hierboven voorgesteld om bepaalde onderdelen optioneel op to 
nemen in de huidige SF-systemen. Dit scenario geeft de meeste zekerheid dat alle 
voorstellen tijdig en volledig kunnen worden geImplementeerd. Een uitzondering 
wordt hierbij gemaakt voor de invoering van het nieuwe renteregime en het 
levenlanglerenkrediet. 
Dit scenario biedt in deze complexe situatie maximale flexibiliteit bij het 
doorvoeren van de aanpassingen voor het studievoorschot en de oplevering van 
de nieuwe processen van PVS. 

Dit scenario leidt tot het volgende beeld: 
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PVS: Zwaar tot 
Middelzwaar 

1-09-2015 	1 september 
2017 

PVS: Middelzwaar 1,09-2015 	Media 2017 

PVS' Zwaar 	1-09-2015 Media 2017 

101-2016 

1-09-2016 

December 2016 

April 2016 in 
PVS, optioneel 
in de huidige 
SF-systemen 

2.11 

2.12 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 
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2.6 	Vouchers: studenten, die een 
bacheloropleiding starten in de 
studiejaren 2015/16 t/m 2018/19, 
ontvangen een voucher van E 2.000 

Nieuwe Aflossingsrnethodiek: 
aflossen van de studieschuld in 

(maxirnaal) 35 jaar; 
aflosquote van 4%; 
verhoging draagkrachtvrije voeten 

naar 100% of meer van het BML; 
jokerjaren; 
andere rentepercentage  

Flexibilisering terugbetaling 
studieschuld 

Vereenvoudigingen: 
- peiljaarverlegging 
- terugwerkende kracht 

afschaffen partnertoeslag 

Structurele variant berekening 
Aanvullende 8eurs: De aanvuflende 
beurs van SIS-studenten verhoogd 
met circa € 100,-. Tegelijk word: voor 
deze studenten een lagere vrije voet 
gehanteerd vow de bepaling van de 
veronderstelde ouderlijke bijdrage.  

huidige SF-

systemen/PVS 
Licht/licht 
Zwaar/licht 
Licht/licht 

PVS: Licht 
huidige SF-
systemen: Zwaar 

Renteberekening toekennen: over de PVS: Licht 	1.01-2017 	Oktober 2016 

leencomponenten van studenten die 
onder het studievoorschot vallen, 
moet een hoger rentepercentage in 
rekening warden gebracht. 

PVS: 
Zwaar/Middel  

1-01-2017 
	

1 oktober 2016 Invoering reisvoorziening voor 
deelnemers M80, jonger dan 18 jaar. 

5. Kosten 
De benodigde inspanning in uren en activiteiten, gemoeid met de invoering van de 
voorstellen uit dit wetsvoorstel, is op dit moment nog niet volledig vast te stellen. 
Dit komt omdat onderdelen van het systeemontwikkelingstraject nog moet 
warden opgestart en de definitieve inhoud van de wet lopende het 
wetgevingstraject nog niet vaststaat. Ook de onzekerheid over de gedragseffecten 
van de doelgroep op het punt van de klantcommunicatie speelt hierbij een rot. 
Daarnaast is er een forse impact op het Programma Vernieuwing 
Studiefinanciering. Een deel van de in dat kader ontworpen bedrijfsprocessen en 
ICT-ondersteuning moeten op een andere wijze warden ingericht dan eerder 
voorzien. De totale hoeveelheid te ontwerpen functionaliteit zal Oink toenemen. 
Dit heeft consequenties voor de doorlooptijd, de kosten en de baten van het 
programma. Ik zal u voorstellen doen voor herplanning van het programma en 
bijstelling van de business case. 
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Met het wetsvoorstel ontstaat ook finale duidelijkheid over de reeks van 
voorstellen die DUO heeft gedaan voor vereenvoudiging van de 
studiefinancieringsregeling. Een deel van deze voorstellen wordt in het 
wetsvoorstel overgenomen, een ander deel niet. Dit heeft zoals eerder besproken 
consequenties voor de taakstelling van DUO. 1k zal die financiele impact in een 
aparte notitie in kaart brengen. 

De reguliere uitvoeringskosten voor DUO op het terrein van studiefinanciering 
zullen stijgen. DUO zal immers naast de bestaande uitvoeringsregimes het 
studievoorschot gaan uitvoeren met een aantal nieuwe elementen zoals twee 
cohorten studenten, een nieuw cohort debiteuren, nieuwe doelgroepen binnen de 
WSF 2000, zoals deeltijdstudenten, oudere studenten en deelnemers en 
deelnemers jonger dan 18 jaar. 

1k stel voor dat u en ik over deze kosten zo snel mogelijk na het uitbrengen van 
deze uitvoeringstoets nadere, meer gedetailleerde afspraken maken. 

6. Samenvatting en conclusie 
Ik heb in deze uitvoeringstoets getracht een oordeel te geven over de 
uitvoerbaarheid en de maakbaarheid van het wetsvoorstel. Dit leidt tot de 
volgende beantwoording van de door u gestelde vragen: 
a. Het wetsvoorstel is voor wat betreft de door te voeren wijzigingen op de 

geautomatiseerde processen uitvoerbaar. Ten aanzien van het moment 
waarop een en ander moet worden gemplementeerd, adviseert DUO de 
onderdelen "Levenlanglerenkredier en "Nieuwe rentepercentage" niet 
tegelijkertijd, dat wil zeggen niet op 1 september 2015, met de overige 
maatregelen uit het studievoorschot in te voeren. De hiervoor vereiste 
inspanningen voor de aanpassing van het bestaande SF-systeem zijn te 
omvangrijk. De reisvoorziening voor minderjarige MBO-ers kan worden 
ingevoerd met ingang van 1 januari 2017. Voor het overige zal invoering op 
de door u aangegeven momenten mogelijk zijn. 

b. Voorwaarde is dat per direct kan worden gestart met het aanpassingstraject 
voor de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel en dat wordt 
ingestemd met de door DUO voorgestelde implementatiedata. 

c. De reguliere uitvoeringskosten voor DUO op het terrein van studiefinanciering 
zullen stijgen. Er zal sprake zijn van forse incidentele kosten op het terrein 
van communicatie en implementatie. De dooriooptijd, de kosten en de baten 
van het programma PVS zullen aanzienlijk veranderen. Een herplanning van 
het programma is noodzakelijk. Het is op dit moment niet mogelijk om een 
precies beeld van de te verwachten incidentele en structurele kosten te 
geven. Ik zal deze kosten op een later tijdstip inzichtelijk maken. 

1k vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelilke oroet, 
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47 

5.1.2e 

Datum 27 juni 2014 
Betreft Uitvoeringstoets wetsvoorstel "Studievoorschot" 

Geachte heer5.1.2e , 

Bij brief van 13 juni 2014, kenmerlaila, heeft u verzocht een uitvoeringstoets 
uit te brengen op het voorstel van wet houdende "Wijziging van onder meer de 
Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel 
van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een 
toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot 
hoger onderwijs)". Naar aanleiding van dit verzoek deel ik u het volgende mee. 

1. Inleiding 
In deze uitvoeringstoets zal ik de diverse voorstellen uit het wetsvoorstel 
beoordelen op uitvoerbaarheid in combinatie met de door u voorgestelde 
invoeringsdata. Ik zal daarbij uitsluitend ingaan op de aanpassingen binnen de 
studiefinanciering. De voorstellen op het terrein van het collegegeld en de 
doorstroom van de bachelor naar de master hebben geen impact op de 
werkzaamheden van DUO. 
Gezien het felt dat u reeds op 27 juni 2014 dient te beschikken over deze 
uitvoeringstoets, beperk ik mij in deze uitvoeringstoets tot een uitspraak op 
hoofdlijnen. Het is op deze korte termijn niet mogelijk precieze uitspraken te doen 
over de incidentele en structurele uitvoeringskosten. Hiertoe zal een nadere 
analyse worden uitgevoerd, waarbij zal worden gekeken naar de kosten van de 
ICT-aanpassingen, de klantcommunicatie en de overige uitvoeringkosten. 

De in het wetsvoorstel opgenomen voorstellen vereisen aanpassing van de 
geautomatiseerde uitvoeringsprocessen voor de uitvoering van de WSF 2000. In 
het kader van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) worden het 
dienstverleningsconcept, de bedrijfsprocessen en de ICT-ondersteuning daarvan 
ingrijpend vernieuwd. De verschillende onderdelen van het wetsvoorstel zullen 
worden ingevoerd voordat dit programma is afgerond, waardoor een deel van de 
voorstellen ook zal moeten worden ingepast in de huidige SF-systemen. 

Ik heb deze uitvoeringstoets gebaseerd op het wetsvoorstel, zoals ik dat op 13 
juni 2014 van u heb ontvangen. Indien in het wetvoorstel wijzigingen worden 
doorgevoerd, verzoek ik u mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Als deze 
wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van de in het wetsvoorstel 
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opgenomen voorstellen en de door mij aangegeven invoeringsdata, zal ik u 
daarvan per direct op de hoogte stellen. 

2. Toetsing van de diverse voorstellen 
U hebt gevraagd om een oordeel te geven over de uitvoerbaarheid en 
maakbaarheid. Ik zal bij de toetsing per maatregel de volgende elementen 
aangeven: een korte omschrijving, een inschatting van de zwaarte van de 
aanpassingen (licht, middelzwaar of zwaar, corresponderend met een belasting 
uitgedrukt in ICT-uren verandercapaciteit respectievelijk tot 1.000 uur, 1.000 tot 
5.000 uur en meer dan 5.000 uur). Ten aanzien van die onderdelen van het 
wetsvoorstel die geclassificeerd zijn als zwaar, merk ik op dat het op dit tijdstip 
nog niet mogelijk is om de precieze omvang aan te geven. Dit heeft tot gevolg dat 
qua capaciteit nog geen optelling kan worden gemaakt van de als zwaar 
geclassificeerde onderdelen van het wetsvoorstel. 
Hierbij geldt tevens dat bij de inzet van de capaciteit een verschil bestaat in 
doorlooptijd van de aanpassingen binnen het SF-systeem en PVS. De architectuur 
van PVS is meer flexibel en moderner dan het SF-systeem, waardoor dezelfde 
aanpassing in het SF-systeem een veel langere doorloop zal hebben dan in PVS. 
Dit vertaalt zich ook in de inzet van uren bij de verschillende categorieen. 

2.1 Afschaffing basisbeurs en omzetting naar Ieenmogelijkheid 
(invoering 'studievoorschot'). 
Het omzetten van de basisbeurs in een lening kan worden uitgevoerd per 1 
september 2015. Zoals bekend, zijn de hiervoor benodigde aanpassingen in de 
huidige SF-systemen voor de masterstudenten reeds gerealiseerd. De 
noodzakelijke aanpassingen voor het toekennen van een lening aan nieuwe 
bachelorstudenten worden op dit moment verwerkt als wijzigingen in de huidige 
SF-systemen. 
De omzetting van de basisbeurs naar een lening zal ook direct worden 
meegenomen bij de oplevering van PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als 
zwaar beschouwd. Het systeem PVS zal weliswaar meer flexibiliteit bieden dan de 
huidige SF-systemen, maar dat neemt niet weg dat ook hier aanpassingen zullen 
moeten worden doorgevoerd. Het betreft een omvangrijk, nieuw product, dat een 
doorwerking heeft naar alle onderdelen van de nieuwe processen. 

2.2 Afschaffen bijverdiengrens 
Voor studenten, die onder de werking van het studievoorschot hoger onderwijs 
vallen, komt de bijverdiengrens te vervallen. De jaarlijkse controle op de 
bijverdiensten hoeft daarmee voor deze studenten niet langer te worden 
uitgevoerd. Dit is een vereenvoudiging van de uitvoering. Gelet op het tijdstip van 
invoering en het moment waarop deze controle wordt uitgevoerd, wordt deze 
aanpassing uitsluitend opgenomen in PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als 
licht beschouwd. 

2.3 Ophogen aanvullende beurs in het studiejaar 2015-2016 
In het studiejaar 2015-2016 zal de aanvullende beurs voor studenten, die onder 
de werking van het studievoorschot vallen, worden verhoogd met ca. € 100,-. De 
voorwaarde waaronder deze verhoging wordt toegekend, is dat de aanvullende 
beurs voor deze student op basis van de huidige rekenmethode hoger dan nihil is. 
Deze aanpassing zal worden gebouwd in de huidige SF-systemen en zal in de 
zomer van 2015 worden geImplementeerd. Deze aanpassing wordt binnen de 
huidige SF-systemen als zwaar beschouwd. 
Deze tijdelijke rekenwijze voor het vaststellen van de aanvullende beurs zal direct 
worden meegenomen in PVS. Deze aanpassing wordt binnen PVS als middelzwaar 
beschouwd. 

Pagina 2 van 10 



2.4 Kwijtschelding bij verlenging vanwege een functiebeperking 
Studenten, die onder de werking van het studievoorschot vallen en als gevolg van 
een functiebeperking niet in staat zijn om de opleiding binnen de nominale 
cursusduur of te ronden, kunnen verzoeken de studiefinanciering met een jaar te 
verlengen. Bij een gehonoreerd verzoek zal na voltooiing van de opleiding binnen 
de diplomatermijn tevens een kwijtschelding van een bedrag van maximaal € 
1.200,- worden toegekend. In de uitvoering zal DUO deze kwijtschelding doen bij 
de diplomaomzetting. Deze maatregel gaat in per 1 september 2015, waardoor de 
materiele uitwerking voor het eerst plaats vindt per 1 januari 2017. Deze 
maatregel zal gezien de datum waarop zij effect heeft, alleen meegenomen 
worden in het systeem PVS. Deze aanpassing wordt als licht geclassificeerd. 

2.5 Levenlanglerenkrediet 
Studenten, die in een van de doelgroepen ho-deeltijd, ho-voltijd en duaal (boven 
30 jaar), tweede studie ho-voltijd of mbo-bol boven 30 jaar vallen, kunnen een 
beroep doen op een krediet ter hoogte van het te betalen collegegeld of lesgeld. 
Dit krediet kan worden opgenomen gedurende de nominale cursusduur van de 
opleiding. De leeftijdsgrens voor opname bedraagt 55 jaar. Het krediet wordt per 
maand uitgekeerd en de lening moet in maximaal 15 jaar worden terugbetaald 
conform de huidige systematiek in de WSF 2000, zij het dat er geen aanloopfase 
en geen jokerjaren zullen worden gehanteerd. 

DUO heeft op basis van de thans bekende specificaties onderzocht met ingang van 
welk studiejaar dit nieuwe onderdeel kan worden gerealiseerd. Opname in de 
huidige SF-systemen met ingang van september 2015 is niet mogelijk, omdat de 
capaciteit voor bouw en ontwikkeling van dit onderdeel in het huidige SF-systeem 
ontbreekt. De ontwikkelagenda van DUO voor de huidige SF-systemen wordt 
volledig benut voor de overige elementen van het studievoorschot. Opschalen van 
deze capaciteit is niet mogelijk, omdat de maximale bezetting van de bouw- en 
ontwikkelteams al is bereikt met de lopende opdrachten. Er is een limiet aan het 
aantal aanpassingen dat gelijktijdig kan worden ontwikkeld en geImplementeerd 
binnen een geautomatiseerd systeem. Hierbij mag overigens ook niet uit het oog 
worden verloren dat bij invoering in september 2015 de complete 
aanvraagprocedure medio april 2015 gereed moet zijn. 
Het eerst mogelijke invoeringsmoment zou daarmee in september 2016 zijn, dit 
onderdeel zou dan moeten meelopen met de oplevering van PVS. In PVS wordt dit 
onderdeel echter ook als zwaar aangemerkt, omdat dit een nieuwe doelgroep 
betreft, die op dit moment nog niet in scope van PVS is opgenomen. Tevens 
worden voor deze doelgroep afwijkende regels gesteld ten aanzien van zowel 
toekenning als aflossing. Het is de vraag of oplevering van dit onderdeel in het 
voorjaar van 2016 verantwoord en realistisch is. De voorkeur van DUO gaat er 
naar uit om de initiele oplevering van PVS niet nog zwaarder te belasten en 
adviseert om het pas in te voeren per het studiejaar 2017-2018. 

Als alternatief kan worden onderzocht of voor de studiejaren 2015-2016 en 2016-
2017 dit krediet in een separate, halfgeautomatiseerde voorziening kan worden 
opgenomen. Dit zal dan wel extra inzet van personeel vergen totdat een 
volautomatische oplossing in PVS is gerealiseerd. Er moet nog uitgezocht worden 
of en zo ja, in hoeverre dit mogelijk is voor de gewenste opleverdatum van 
september 2015. Nadeel van een dergelijke voorziening is dat op onderdelen zal 
moeten worden afgeweken van de uiteindelijke regeling en dat het onzeker is of 
met een dergelijke tijdelijke oplossing grote groepen aanvragers kunnen worden 
bediend. 
Ik stel voor dat u en ik gezamenlijk onderzoeken of dit een haalbaar voorstel is, 
op dat moment kan dan ook een indicatie van de kosten gegeven worden. 
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2.6 Vouchers 
Alle voltijdstudenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/16 
t/m 2018/19, voor het eerst in aanmerking komen voor studiefinanciering en 
uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master halen binnen de diplomatermijn, 
ontvangen een voucher van € 2.000 om 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te 
zetten voor bijscholing. DUO zal hiertoe bij de omzetting op basis van behaalde 
diploma's moeten vaststellen of deze studenten aan de voorwaarden hebben 
voldaan. Bij het omzettingsbericht kan dan tevens bij de student bekend worden 
gemaakt dat hij in aanmerking komt voor een voucher. Deze voucher wordt dan 
vastgelegd bij DUO. Zodra de student deze voucher wil gebruiken, neemt hij 
contact op met DUO en kan dit proces starten. De exacte details van het 
betaalproces zullen nog worden vastgesteld. 
De omzetting op basis van een nieuwe opleiding in het hoger onderwijs zal niet 
eerder plaats vinden dan in 2018, wellicht pas in 2019. De aanpassing zal worden 
opgenomen in het systeem PVS en wordt als middelzwaar tot zwaar aangemerkt. 

2.7 Aflossing studieschuld in 35 jaren 
In het wetsvoorstel wordt een aangepaste wijze van het aflossen van de 
studieschuld voor studenten onder de werking van het studievoorschot 
voorgesteld. De schuld dient in maximaal 35 jaar te worden afgelost. De huidige 
systematiek van het terugbetalen naar draagkracht blijft gehandhaafd, maar de 
draagkrachtvrije voeten worden verhoogd, de aflosquote wordt verlaagd en er 
wordt voor dergelijke schulden ook in de terugbetalingsperiode een ander 
rentepercentage gehanteerd. Tenslotte blijft in deze systematiek de mogelijkheid 
om de terugbetaling gedurende maximaal vijf jaren te stuiten, bestaan. Hierbij zal 
ook terdege rekening moeten worden gehouden met de samenloop tussen de 
bestaande cohorten debiteuren en het nieuwe cohort debiteuren, die onder het 
studievoorschot vallen. 
Deze aanpassingen zitten reeds in de scope van PVS en zullen worden 
meegenomen bij de oplevering van het onderdeel "Innen" in PVS. Deze 
aanpassingen worden binnen de ontwikkeling van dit onderdeel van PVS als 
middelzwaar geclassificeerd. 

2.8 Flexibiliseren terugbetaling studieschuld 
In het kader van PVS zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het flexibel 
aflossen zal worden ingezet. Kort samengevat zijn dit de volgende onderdelen: 
• Op de website van DUO wordt in algemene zin informatie gegeven over de 

mogelijkheden om incidenteel of structureel extra af te lossen; 
• Op de transactiesite worden studenten en debiteuren geattendeerd op de 

mogelijkheid extra af te lossen; 
• Op de transactiesite komt hiertoe een nieuw proces. Dit proces ondersteunt 

debiteuren die incidenteel of structureel extra wil aflossen, bij het bepalen van 
de gevolgen van de extra aflossingen; 

• Klanten kunnen via het portaal incidentele aflossingen doen door middel van 
IDEAL, waarbij zij in de transactie de bestemming van het geld direct 
aangeven; 

• Debiteuren kunnen via het portaal kiezen sneller af te lossen dan waartoe zij 
in de aflosfase wettelijk verplicht zijn door een hoger maandbedrag in te 
stellen of een kortere looptijd. 

Ook deze aanpassingen zitten reeds in de scope van PVS en zullen eveneens 
worden meegenomen bij de oplevering van het onderdeel "Innen" in PVS. Deze 
aanpassingen worden binnen de ontwikkeling van dit onderdeel van PVS als zwaar 
geclassificeerd. 
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2.9 Vereenvoudigingsvoorstellen 
Deze drie vereenvoudigingsvoorstellen zijn van toepassing op alle studenten: 
• versoepeling van het regime van peiljaarverlegging: met ingang van 1 januari 

2016 zal alleen nog worden getoetst of het inkomen in het peiljaar 15% hoger 
is dan het inkomen in het eerste of het tweede jaar na dit peiljaar. De overige 
eisen, duur en oorzaak van de verlaging, konnen te vervallen. 

• beperking van terugwerkende kracht komt gedeeltelijk te vervallen; met 
ingang van 1 januari 2016 kan een aanvraag met terugwerkende kracht tot 
de eerste dag van het school- of studiejaar worden ingediend. U hebt 
gevraagd te onderzoeken of deze maatregel ingevoerd kan worden per 1 
september 2015. Ik heb dit onderzocht en dit is, gezien de beschikbaarheid 
van wijzigingscapaciteit bij DUO, helaas niet mogelijk gebleken. Dit kan 
worden ingevoerd per 1 januari 2016. 

• afschaffen partnertoeslag: met ingang van 1 januari 2016 komt de toeslag 
voor een financieel afhankelijke partner, die een kind verzorgt van jonger dan 
12 jaar, te vervallen. 

Deze vereenvoudigingsvoorstellen zullen zowel in de huidige SF-systemen als in 
PVS worden meegenomen. Voor wat betreft PVS worden deze drie maatregelen 
als licht beschouwd. De aanpassingen in de huidige SF-systemen zijn, met 
uitzondering van het opheffen van het verbod op de terugwerkende kracht, 
eveneens als licht te classificeren. Deze Iaatste aanpassing wordt binnen de als 
huidige SF-systemen zwaar beschouwd. 

2.10 Structurele variant berekening aanvullende beurs 
Vanaf het studiejaar 2016-2017 zal de structurele variant voor de berekening van 
de aanvullende beurs in werking treden. Hierbij wordt de aanvullende beurs van 
studenten die onder de werking van het studievoorschot vallen verhoogd met 
circa € 100,-. Bij de bepaling van de veronderstelde ouderlijke bijdrage wordt 
gewerkt met een andere, nieuwe vrije voet, welke lager is dan de huidige vrije 
voet. De consequentie hiervan is dat een ouder te maken kan krijgen met 
meerdere vrije voeten voor de vaststelling van de veronderstelde ouderlijke 
bijdrage. Gezien het tijdstip van de beoogde inwerkingtreding van deze 
maatregel, zou deze uitsluitend hoeven te worden gerealiseerd in het systeem 
PVS. 
DUO houdt er echter rekening mee, omdat de huidige SF-systemen operationeel 
zullen blijven tot aan de oplevering van PVS, dat deze aanpassingen ook binnen 
de huidige SF-systemen moeten worden doorgevoerd. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit onderdeel kan worden meegenomen in de huidige SF-
systemen per 1 september 2016. Voorwaarde is wel dat tijdig met de 
werkzaamheden kan worden gestart. Een dergelijke opdracht voor aanpassing 
van de huidige SF-systemen zou, gelet op de doorlooptijd van een dergelijk 
aanpassingstraject, dan uiterlijk in het voorjaar 2015 moeten worden gegeven. 
Een dergelijke aanpassing wordt binnen de huidige SF-systemen als zwaar 
beschouwd. 

2.11 Invoering nieuw rentepercentage binnen het studievoorschot 
In het wetsvoorstel is opgenomen dat het rentepercentage voor de leningen van 
studenten, die onder het regime van het studievoorschot vallen, wordt aangepast. 
Dit betekent dat er voor de toekenning twee renteregimes en voor de inning drie 
renteregimes zullen zijn. 
Ik heb laten onderzoeken of het nieuwe rentepercentage tegelijkertijd met de 
invoering van het studievoorschot kan worden ingevoerd. Na onderzoek is 
gebleken dat invoering per september 2015 niet mogelijk -is. In het studiejaar 
2015-2016 zal nog gebruik gemaakt worden van de huidige SF-systemen. Het 
doorvoeren van een nieuw rentepercentage in de huidige SF-systemen is een 
dusdanig zware aanpassing, dat deze niet tijdig kan worden gerealiseerd. Er 
moeten zoveel processen worden aangepast dat de totale omvang van een 
dergelijke aanpassing de nog beschikbare verandercapaciteit van DUO 
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ruimschoots overschrijdt. Dit onderdeel zal daarom alleen worden meegenomen in 
PVS en kan daarmee op zijn vroegst worden ingevoerd per september 2016. 
De voorkeur van DUO gaat er echter naar uit om deze maatregel per de eerste 
dag van een kalenderjaar in te voeren, omdat dit uitvoeringstechnisch het meest 
eenvoudig is. Dit onderdeel van de wet zou dan worden ingevoerd per januari 
2017 
Introductie van een nieuw rentepercentage binnen PVS wordt als licht 
geclassificeerd. 

2.12 Reisvoorziening minderjarige mbo'ers 
In het wetsvoorstel is een reisvoorziening opgenomen voor minderjarige 
deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij komt de deelnemer direct 
in de maand dat hij start met de beroepsopleiding, in aanmerking voor deze 
reisvoorziening. Voor het overige gelden dezelfde bepalingen als voor de 
meerderjarige mbo'ers. Dit betekent dat in de uitvoering door de werking van de 
prestatiebeurs een onderscheid moet worden gemaakt tussen de niveaus 1 en 2 
enerzijds en de niveaus 3 en 4 anderzijds. Dit onderscheid heeft tot gevolg dat de 
reisvoorziening voor de niveaus 3 en 4 gezien moet worden als de start van de 
prestatiebeu rsperiode. 
DUO heeft onderzocht per wanneer de reisvoorziening op haar vroegst kan 
worden ingevoerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om een zware aanpassing 
gaat en de eerst mogelijke invoeringsdatum 1 januari 2017 is. De redenen 
hiervoor zijn: 
• er is geen geautomatiseerd proces voorhanden, dat in staat is om van 

120.000 deelnemers recht op een reisvoorziening te bepalen, vast te leggen, 
sancties vast te stellen en te communiceren met de processen van het 
openbaar vervoer; 

• ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerd proces met de benodigde 
functionaliteit heeft een lange doorlooptijd, gezien de complexiteit en de 
omvang van de aanpassingen. Opname in de huidige SF-systemen is niet 
mogelijk, omdat de bestaande verandercapaciteit, zoals hiervoor reeds 
aangegeven onder punt 2.5, al ingezet wordt op andere onderdelen van het 
wetsvoorstel. 
Dit is ook binnen het systeem PVS niet te realiseren binnen een relatief korte 
termijn, naast de reeds bestaande implementatietrajecten. 

• Invoering van een reisvoorziening vergt een op maat gesneden 
communicatiecampagne. De doelgroep is omvangrijk. Daarbij speelt ook dat 
het hier gaat om deelnemers van 16 tot 18 jaar, die hiermee voor het eerst in 
aanraking komen met de reisvoorziening. Dit geldt met name voor de 
deelnemers op niveau 3 en 4, die hiermee direct worden geconfronteerd met 
een voorwaardelijke lening. Gelet op de ervaringen met de invoering van de 
OV-Chipkaart moet een dergelijk invoeringstraject niet worden onderschat. 

• Bij de invoering van de reisvoorziening voor 1 januari 2017 ontstaat 
samenloop met de invoering van de nieuwe processen van PVS en het 
studievoorschot. DUO adviseert om dit risico te vermijden. 

3. Communicatie 
De studiefinanciering wordt als gevolg van dit wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd 
en de behoefte aan een goede voorlichting over deze wijzigingen bij de diverse 
doelgroepen is groot. De inhoud van de aanpassingen op de incidentele 
communicatiemiddelen worden door het ministerie en DUO uitgewerkt in een 
gezamenlijk connnnunicatieplan. De aanpassingen van de reguliere 
communicatiemiddelen worden in lijn met dit plan uitgewerkt door DUO. 

In het kader van de incidentele comnnunicatie zal een eenmalige 
voorlichtingscampagne worden opgezet. De kernboodschap, die naar buiten zal 
worden gebracht, berust op drie pijiers: studiekeuze - kwaliteit hoger onderwijs - 
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leenstelsel en is als volgt geformuleerd: 
"Het kabinet wil dat het hoger onderwijs klaar is voor de toekomst. Hogescholen 
en universiteiten moeten zich meer onderscheiden. Een bewuste studiekeuze 
moet studie-uitval tegengaan. En om ook in de toekomst hoger onderwijs van 
goede kwaliteit te garanderen, krijgt Nederland een andere vorm van 
studiefinanciering. We vragen van studenten een grotere investering in tijd en 
geld in de eigen studie en daarmee maken we beter hoger onderwijs mogelijk". 
Voor deze campagne zullen de volgende communicatiemiddelen worden ingezet: 
Internetwizard, Rekenhulp 'Hoe duur is lenen', Financieel Studieplan, 
Startstuderen.nl, Bijsluiter prolongatiebericht ('flapper'), brief 
eindexamenkandidaten havo/vwo/mbo (KIV-brief) met bijsluiter, 
doelgroepspecifieke brieven en mailingen, Infographic, filmpje 'Gaul studeren', 
persberichten, websites Rijksoverheid en DUO, social media en, digitale 
nieuwsbrieven en E-zines DUO. 

Daarnaast zullen de reguliere communicatiemiddelen van DUO worden aangepast: 
Mijn DUO, rekenhulpen, digitale folders en formulieren, webteksten en FAQ's 
duo.nl, berichten Studiefinanciering, klantbrieven en klantinstructies. Ook hierbij 
zal rekening worden gehouden met de hiervoor genoemde kernboodschap. 

4. Implementatiestrategie 
De voorgestelde hervorming van de studiefinanciering is uitgewerkt in het 
aangeboden wetsvoorstel. Deze hervorming zal de komende jaren een 
aanzienlijke verandering teweeg brengen in het bestaande stelsel van 
studiefinanciering. Dit heeft grote effecten op de uitvoering. 
Het wetsvoorstel bevat 12 grotere en kleinere aanpassingen op het terrein van de 
studiefinanciering. Deze onderdelen treden op verschillende momenten in 
werking. Tevens geldt dat sommige onderdelen in werking treden op een 
specifieke datum, maar dat de bijbehorende materiele effecten pas later in de tijd 
zullen optreden. Voorbeelden hiervan zijn het verlengen van de 
terugbetalingstermijn, het vervallen van de bijverdienregeling en de vouchers. 
Ook worden verschillende nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het 
uitvoeringspalet. Het gevoig hiervan is tevens dat er verschillende nieuwe 
cohorten ontstaan, die elk onder een eigen uitvoeringsregime vallen. 

DUO heeft de afzonderlijke voorstellen getoetst en aangegeven hoe deze 
voorstellen vanuit het standpunt van de uitvoering worden gewaardeerd op 
maakbaarheid. Dit leidt tot het beeld dat invoering van de voorstellen aanzienlijke 
inspanningen op het terrein van aanpassing van de bedrijfsprocessen en de ICT 
vergt. Deze inspanningen moeten worden geleverd in diezelfde periode dat het 
Programma Vernieuwing Studiefinanciering moet worden geImplementeerd. Het 
doorvoeren van een majeure stelselwijziging tezamen met een volledige redesign 
van de uitvoeringsprocessen is een uitdagende opdracht voor DUO. 
Aandachtspunt is dat de doorvertaling van de specificaties uit het wetsvoorstel 
voor zowel de aanpassingen in de huidige SF-systemen als ook in het systeem 
PVS nog niet volledig is afgerond. 
Dit betekent ook dat eventuele wijzigingen, welke later in het parlementaire 
proces op dit wetsvoorstel worden aangebracht, eerst separaat door DUO op 
uitvoerbaarheid en maakbaarheid zullen moeten worden getoetst. 

DUO heeft gekozen voor een strategie waarbij alle onderdelen uiteindelijk worden 
geImplementeerd in PVS. Daarnaast wordt een aantal onderdelen nog 
gerealiseerd in de huidige SF-systemen ter overbrugging tot volledige oplevering 
van PVS. Dit voorkomt ongewenste druk op de oplevering van onderdelen van 
PVS en de daaruit voortvloeiende risico's voor succesvolle implementatie. 
Tenslotte heb ik hierboven voorgesteld om bepaalde onderdelen optioneel op te 
nemen in de huidige SF-systemen. Dit scenario geeft de meeste zekerheid dat alle 
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Maatregel tmplementatielast Voorstei DUO 

voor ingang 

wet 

voorstellen tijdig en volledig kunnen worden geimplementeerd. Een uitzondering 
wordt hierbij gemaakt voor de invoering van het nieuwe renteregime en het 
levenlanglerenkrediet. 
Dit scenario biedt in deze complexe situatie maximale flexibiliteit bij het 
doorvoeren van de aanpassingen voor het studievoorschot en de oplevering van 
de nieuwe processen van PVS. 

Dit scenario leidt tot het volgende beeld: 

Invoering Studievoorschot: 

afschaffing basisbeurs en omzetting 

in lening. 

2.2 
	

Vervallen bijverdiengrens voor SLS- 

studenten  

huidige SF-

systemen: Zwaar 

PVS: Zwaar 

PVS: Licht  

1-09-2015 

1-09-2015  

Voorstel DUO 

voor opname in 

de processen 

April 2015 in de 

huidige SF-

systemen 

Januari 2017 in 

PVS 

2.1 

huidige SF-

systemen: Zwaar 

PVS: Middelzwaar 

Juli/Augustus 

2015 in de 

huidige SF-

systemen, in 

PVS blj 

oplevering 

2.3 
	

Ophogen aanvullende beurs in het 

studiejaar 2015-2016: de 

aanvullende beurs voor 51S-

studenten wordt met c.a. € 100 per 

maand verhoogd, indien deze 

studenten in aanmerking komen 

voor een aanvullende beurs. 

1-09-2015 

2.4 
	

Kwijtschelding € 1.200,- bij 

verlenging studiefinancieringsduur 

wegens handicap krijgen een 

kwijtschelding van € 1.200,- bij een 

afgeronde 1180-bachelor of WO-

bachelor/master. 

PVS: Licht 1-09-2015 januari 2017 in 

PVS 

1 april 2017 

voor het 

toekennen van 

het krediet, 

eind 2017 voor 

het Innen van 

het krediet. 

2.5 
	

Levenlanglerenkrediet: het 

collegegetdkrediet wordt uitgebreid 

voor de doelgroepen ho-deeltijd 

(bekostigd en niet-bekostigd), ho-

voltijd en duaal (boven 30 jaar), ho 

tweede studie en mbo-bol (boven 30 

jaar). 

2.6 
	

Vouchers: studenten, die een 

bacheloropleiding starten in de 

studiejaren 2015/16 t/m 2018/19, 

ontvangen een voucher van € 2.000 

PVS: Zwaar 

PVS: Zwaar tot 

Middelzwaar 

1-09-2017 

1-09-2015 1 september 

2017 

PVS: Middelzwaar 2.7 
	

Nieuwe Aflossingsmethodiek: 

- aflossen van de studieschuld in 

(maximaal) 35 jaar; 

- aflosquote van 4%; 

- verhoging draagkrachtvrije voeten 

naar 100% of meer van het BML; 

- jokerjaren; 

- andere rentepercentage 

1-09-2015 Medic. 2017 

Medio 2017 2.8 
	

Flexibilisering terugbetaling 

studieschuld 

PVS: Zwaar 1-09-2015 

1-01-2016 December 2016 2.9 Vereenvoudigingen: 

peiljaarverlegging 
- terugwerkende kracht 
- afschaffen partnertoeslag 

huidige SF-

systemen/PVS 

Licht/licht 

Zwaar/licht 

Licht/licht 
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2.10 Structurele variant berekening 
Aanvullende Beurs: De aanvullende 
beurs van SLS-studenten verhoogd 
met circa € 100,-. Tegelijk wordt voor 
deze studenten een lagere vrije voet 
gehanteerd voor de bepaling van de 
veronderstelde ouderlijke bijdrage. 

2.11 Renteberekening toekennen: over de 
leencomponenten van studenten die 
onder het studievoorschot vallen, 
moet een hoger rentepercentage in 
rekening worden gebracht. 

2.12 Invoering reisvoorziening voor 
deelnemers MBO, jonger dan 18 jaar. 

1-09-2016 April 2016 in 
PVS, optioneel 
in de huidige 
SF-systemen 

PVS: Licht 
huidige SF-
systemen: Zwaar 

PVS: Licht 1-01-2017 Oktober 2016 

PVS: 
Zwaar/Middel 

1 oktober 2016 1-01-2017 

5. Kosten 
De benodigde inspanning in uren en activiteiten, gemoeid met de invoering van de 
voorstellen uit dit wetsvoorstel, is op dit moment nog niet volledig vast te stellen. 
Dit komt omdat onderdelen van het systeemontwikkelingstraject nog moet 
worden opgestart en de definitieve inhoud van de wet lopende het 
wetgevingstraject nog niet vaststaat. Ook de onzekerheid over de gedragseffecten 
van de doelgroep op het punt van de klantcommunicatie speelt hierbij een rol. 
Daarnaast is er een forse impact op het Programma Vernieuwing 
Studiefinanciering. Een deel van de in dat kader ontworpen bedrijfsprocessen en 
ICT-ondersteuning moeten op een andere wijze worden ingericht dan eerder 
voorzien. De totale hoeveelheid te ontwerpen functionaliteit zal flink toenemen. 
Dit heeft consequenties voor de doorlooptijd, de kosten en de baten van het 
programma. Ik zal u voorstellen doen voor herplanning van het programma en 
bijstelling van de business case. 

Met het wetsvoorstel ontstaat ook finale duidelijkheid over de reeks van 
voorstellen die DUO heeft gedaan voor vereenvoudiging van de 
studiefinancieringsregeling. Een deel van deze voorstellen wordt in het 
wetsvoorstel overgenomen, een ander deel niet. Dit heeft zoals eerder besproken 
consequenties voor de taakstelling van DUO. Ik zal die financiele impact in een 
aparte notitie in kaart brengen. 

De reguliere uitvoeringskosten voor DUO op het terrein van studiefinanciering 
zullen stijgen. DUO zal immers naast de bestaande uitvoeringsregimes het 
studievoorschot gaan uitvoeren met een aantal nieuwe elementen zoals twee 
cohorten studenten, een nieuw cohort debiteuren, nieuwe doelgroepen binnen de 
WSF 2000, zoals deeltijdstudenten, oudere studenten en deelnemers en 
deelnemers jonger dan 18 jaar. 

Ik stel voor dat u en ik over deze kosten zo snel mogelijk na het uitbrengen van 
deze uitvoeringstoets nadere, meer gedetailleerde afspraken maken. 

6. Samenvatting en conclusie 
Ik heb in deze uitvoeringstoets getracht een oordeel te geven over de 
uitvoerbaarheid en de maakbaarheid van het wetsvoorstel. Dit leidt tot de 
volgende beantwoording van de door u gestelde vragen: 
a. Het wetsvoorstel is voor wat betreft de door te voeren wijzigingen op de 

geautomatiseerde processen uitvoerbaar. Ten aanzien van het moment 
waarop een en ander moet worden geImplementeerd, adviseert DUO de 
onderdelen "Levenlanglerenkrediet" en "Nieuwe rentepercentage" niet 
tegelijkertijd, dat wil zeggen niet op 1 september 2015, met de overige 
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maatregelen uit het studievoorschot in te voeren. De hiervoor vereiste 
inspanningen voor de aanpassing van het bestaande SF-systeem zijn te 
omvangrijk. De reisvoorziening voor minderjarige MBO-ers kan warden 
ingevoerd met ingang van 1 januari 2017. Voor het overige zai invoering op 
de door u aangegeven momenten mogelijk zijn. 

b. Voorwaarde is dat per direct kan worden gestart met het aanpassingstraject 
voor de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel en dat wordt 
ingestemd met de door DUO voorgestelde implementatiedata. 

c. De reguliere uitvoeringskosten voor DUO op het terrein van studiefinanciering 
zulien stijgen. Er zal sprake zijn van forse incidentele kosten op het terrein 
van communicatie en implementatie. De doorlooptijd, de kosten en de baten 
van het programma PVS zullen aanzienlijk veranderen. Een herplanning van 
het programma is noodzakelijk. Het is op dit moment niet mogelijk om een 
precies beeld van de te verwachten incidentele en structurele kosten te 
geven. 1k zal deze kosten op een later tijdstip inzichtelijk maken. 

1k vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

5 1 2e 	5.1.2e^' 
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49 
Toetsingskader risicoregelingen 
Datum: 3 juli 2014 

Inleiding (wijzigingen in het stelsel) 
Op 28 mei 2014 is tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks een politiek akkoord gesloten over de 
hervormingen in de studiefinanciering. Vanaf 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs in het 
hoger onderwijs, en kunnen nieuwe studenten gebruik maken van het studievoorschot; een 
leenvoorziening bij de overheid tegen aanzienlijk versoepelde voorwaarden. De opbrengsten van 
deze maatregelen worden geInvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De kern van dit 
akkoord wordt geflankeerd door een aantal bredere maatregelen, die onder andere zien op de 
aanvullende beurs, de het collegegeldkrediet en de medezeggenschap. 

Het toetsingskader risicoregelingen: 
i. 	Wat is het probleem dat aanleiding is (geweest) voor het beleid? Is dit probleem 

nog actueel? Wat is de oorzaak van het probleem? 

Aanleiding voor het beleid 
• Goed onderwijs is de motor van welvaart en economische groei. Het is een bron van 

toerusting, emancipatie en individuele ontplooiing, en een investering in menselijk kapitaal. 
• De kwaliteit van het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs staat echter onder druk. 

Daarom wil de regering, ook in deze tijd van bezuinigingen, ruim investeren in de kwaliteit 
van ons hoger onderwijs. 

• Tegelijkertijd wil de regering dat het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs toegankelijk 
is. Studiesucces moet weggelegd zijn voor iedereen die wil en kan studeren. Niet afkomst 
moet daarbij leidend zijn, maar talent en motivatie. 

• Door het stelsel van studiefinanciering te hervormen, en de vrijgekomen middelen te 
investeren in het hoger onderwijs en aan onderwijs gerelateerd onderzoek, wordt de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Samen met de extra aandacht in dit wetsvoorstel 
voor in- en doorstroming in ons gehele onderwijsstelsel, borgt de regering met deze 
hervormingen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor iedereen. 

• Met deze hervorming wordt uitvoering gegeven aan de afspraak in het regeerakkoord 
Rutte-II. 

Oorzaak van het probleem 
De oorzaak van het probleem is meerledig. 

• De verantwoordelijkheidsverdeling in de studiefinanciering tussen studenten, hun ouders 
en de overheid is idealiter een afspiegeling van het maatschappelijk en het persoonlijke 
profijt dat door het volgen van hoger onderwijs wordt verkregen. In de studiefinanciering in 
het hoger onderwijs is dat nu niet het geval. Er is ruimte om de eigen bijdrage van 
studenten te verhogen, gezien het hoge persoonlijke profijt dat een studie in het hoger 
onderwijs een persoon oplevert, zoals ook de conclusie was van de Heroverweging 
Studeren is Investeren. 
De huidige basisbeurs in Nederland is een generiek instrument, voor elke student onder de 
dertig beschikbaar, ongeacht zijn financiele situatie en vermogen om zelf bij te dragen aan 
zijn studie. De basisbeurs is in zijn huidige vorm daardoor ondoelmatig te noemen: ze 
komt terecht bij die mensen die toch al tot de hogere inkomensgroep behoren of gaan 
behoren, en de gift dus niet nodig hebben.. 

• De grote toestroom van studenten en de toegenomen diversificatie van de 
studentenpopulatie zet tot slot de kwaliteit van ons hoger onderwijsstelsel onder druk. De 
studie-uitval is te hoog, talent wordt nu te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteit 
in het systeem om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te 
bedienen. Om het Nederlandse hoger onderwijs weer een toekomstbestendig karakter te 
geven, zijn investeringen hard nodig. 

ii. 	Waarom rekent de overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem 
op te lossen en waarom Iigt de verantwoordelijk op rijksniveau en niet op 
decentraal niveau? 

• De zorg voor goed en toegankelijk onderwijs is een grondwettelijke verantwoordelijkheid 
(art. 23 Grondwet) en volgt ook uit internationale verdragen (bijvoorbeeld art. 13 IVESCR). 
Het voorzien in de financiele toegankelijkheid van het hoger onderwijs maakt daar deel 
vanuit. Dat kan in de vorm van een generieke basisbeurs, maar ook in de vorm van een 
leenstelsel, aangevuld met specifieke beurzen voor de lagere inkomensgroepen. Het is voor 
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de toegankelijkheid van het onderwijs van cruciaal belang dat een leenvoorziening een 
sociaal karakter heeft. De rijksoverheid moet daarom de leningen verstrekken: 

o De overheid verbindt zelf de voorwaarden aan de lening en garandeert zo het 
sociale karakter. 

o Het is voordeliger als de rijksoverheid op groter schaal middelen op de 
kapitaalmarkt aantrekt om studieleningen te kunnen verstrekken; 

o Het risico dat studieleningen niet volledig worden terugbetaald, wordt door de 
overheid als geheel gedragen; 

o Studenten zijn niet gebonden aan een regio maar wonen en studeren verspreid 
over het land. Verantwoordelijkheid op decentraal niveau zou betekenen dat 
sommige regio's buitenproportionele kosten zouden maken door de aanwezigheid 
van HO-instellingen, maar hier niet de vruchten van kunnen plukken, doordat 
studenten na hun afstuderen overal in Nederland (en het buitenland) kunnen 
wonen en werken of doorstuderen. Vanwege de bachelor/masterstructuur en de 
internationalisering van het onderwijs zijn studenten steeds minder gebonden aan 
regio's. 

iii. 	Is de regeling a) ter compensatie van risico's die niet in de markt kunnen worden 
gedekt en/of b) het instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan 
worden bewerkstelligd? En heeft de regeling een beargumenteerde meerwaarde 
boven een kasstroom of subsidie? 

• Ja. Op de kapitaalmarkt krijgen studenten niet snel een lening voor de financiering van hun 
aandeel in de kosten van levensonderhoud en studie. Twee oorzaken liggen hieraan ten 
grondslag: 

o menselijk kapitaal (of toekomstige verdiencapaciteit) wordt bij commerciele banken 
doorgaans niet geaccepteerd als onderpand; 

o banken kunnen de risico's per individu moeilijk inschatten en zouden hoge 
risicopremies moeten vragen. 

• Dit zou betekenen dat de financiele toegankelijkheid van ons hoger onderwijs in gevaar 
komt, en mensen van een studie afzien omdat deze niet meer betaalbaar is. De overheid 
grijpt daarom in met het stelsel van studiefinanciering. 

• Dat doet de overheid door zelf studieleningen en beurzen aan te bieden. Wezenlijk 
onderdeel van de studielening is een verzekering tegen de risico's van een (te) laag 
rendement op studeren. De studielening hoeft niet te worden afgelost als het inkomen niet 
hoog genoeg is. Studenten van minder daadkrachtige ouders krijgen naast de lening een 
aanvullende beurs. 
Tegelijkertijd is het verstrekken van studieleningen (en het dragen van aflosrisico's) 
doelmatiger voor de overheid dan het verstrekken dan beurzen (optie b); zie ook onder 
oorzaak van het probleem. 

iv. 	Is er al een andere garantie/wet/regeling die de verplichting ex-/impliceert? 
• Nee 

v. 	Is bekend wat de mogelijke effectiviteit van de betreffende risicoregeling is? 
• Sociale studieleningen geven studenten de financiele mogelijkheid om deel te nemen aan 

het hoger onderwijs. Tegelijkertijd zorgt de hervorming van het stelsel ervoor dat er geld 
beschikbaar komt op de rijksbegroting om te investeren in uitdagend hoger onderwijs van 
hoogstaande kwaliteit. 

• Onderzoeken van o.a. het SCP1  en CHEPS2  naar ervaringen in het buitenland wijzen uit dat 
leenaversie beperkt is en dat studenten zich hierdoor niet laten tegenhouden om te gaan 
studeren. De opbrengsten van een studie in het hoger onderwijs zijn zo groot, dat zij de 
investering meer dan waard is. De toegankelijkheid van het onderwijs blijft dus geborgd, 
onder andere door de sociale randvoorwaarden bij de leenvoorziening, die garanderen dat 
iedereen altijd in staat is om aan zijn terugbetaalverplichting te voldoen. 

vi. 	Wat zijn de risico's van de regeling: Hoe staan risico en rendement van de 
regeling tot elkaar in verhouding? Wat is de inschatting van het risico op 
waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur of beheersingsmate? Wat is het 
totaalrisico van de regeling? Heeft de minister door middel van de gekozen 
institutionele inbedding van de regeling, ook als deze op afstand wordt 
uitgevoerd, voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risico's? 

1  SCP, Een beroep op de burger; Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en 
Cultureel Rapport 2012, november 2012. 
2  CHEPS, International Experiences with Student Financing, Tuition fees and student support in perspective, 
maart 2013. 
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• Bij studieleningen is het niet eenvoudig een directe relatie te leggen tussen risico en 
rendement. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat zowel het publieke als private rendement 
hoog is. De loonverschillen tussen hoger opgeleiden en middelbaar opgeleiden zijn 
aanzienlijk. Onderzoek van CBS wijst uit dat een afgestudeerde ho-student gemiddeld 
anderhalf tot twee keer zoveel verdient als een afgestudeerde mbo-student. Over de 
hoogte van het sociale rendement van hoger onderwijs bestaat veel minder 
overeenstemming in de literatuur. Dit komt vooral omdat het sociaal rendement veel 
moeilijker is te bepalen dan het private rendement. Het is kortom op basis van de 
economische literatuur niet goed mogelijk eenduidige kwantitatieve conclusies te trekken 
over de grootte van het effect van hoger onderwijs op de economische groei. 

• De risico's van niet geheel terugbetalen van studieleningen worden bewust door de 
overheid gedragen (verzekeringselement). Er is ook geen risico-opslag op de rente. Over 
de studielening wordt een rente betaald die gerelateerd is aan de rente die de overheid 
betaalt. Het financiele risico van oninbaarheid is in principe afgedekt, doordat op de OCW-
begroting rekening wordt gehouden met de kosten van oninbaarheid. Naar inschatting van 
het CPB is dit risico in het huidige stelsel circa 10 procent en dit wordt 13,6%. Deze 
uitgaven zijn verwerkt in de financiele opbrengsten van het studievoorschot. Net  als alle 
ramingen is ook deze met de onzekerheid omgeven. Er is daarom sprake van een 
ramingsrisico. 

vii. 	Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de 
eindgebruiker? 

• De rente op studieleningen is op dit moment voor de cohorten die onder het oude stelsel 
vallen gekoppeld aan de rente die de overheid betaalt op leningen met een gemiddelde 
resterende looptijd van 3 tot 5 jaren.3  

• Voor de reguliere studieleningen van ho-studenten en voor het nieuwe 
Ievenlanglerenkrediet (leenmogelijkheid collegegeld/lesgeld voor nieuwe doelgroepen) 
wordt de rentemaatstaf aangepast per 1 januari 2017. Waar nu de rente wordt berekend 
op basis van staatsleningen met een gemiddelde resterende Iooptijd van drie tot vijf jaar, 
wordt in het onderhavige voorstel uitgegaan van staatsleningen met een resterende 
Iooptijd van vijf jaar. De periode van vijf jaar komt daarmee overeen met de 
rentevastperiode in de aflosfase (per cohort). Deze aanpassing Ieidt bij de gekozen 
terugbetaaltermijn van 35 jaar tot meer evenwicht in de rentekosten die de staat betaalt 
op de kapitaalmarkt en de rentekosten die bij de student in rekening worden gebracht. 

• Voor reguliere studieleningen voor mbo-studenten blijft de rentemaatstaf ongewijzigd. 
• De kosten van de draagkrachtregeling en oninbaarheid worden collectief gedragen. In 2001 

is ervoor gekozen om de toen geldende risico-opslag of te schaffen als compensatie voor 
het vervallen van de fiscale aftrekbaarheid van de rente op studieschulden. 

viii. 	Wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling? 
• De uitvoeringskosten van de studiefinanciering bedragen in totaal jaarlijks circa 100 

miljoen euro. 

ix. 	Wat is de einddatum van het risico ? 
• Er is geen einddatum bepaald. De WSF 2000 geldt voor onbepaalde tijd. Wel geldt dat 

iedere debiteur die een ho-opleiding heeft gevolg met ingang van het studievoorschot een 
terugbetaaltermijn van 35 jaar heeft (dit is exclusief de twee betalingsvrije jaren na 
afstuderen en de 5 jaar dat een debiteur de betaling kan opschorten). 

x. 	Hoe wordt de informatie die nodig is om de evaluatie (periodiek en na afloop) van 
de regeling uit te kunnen voeren verkregen? 

• Het maakt onderdeel uit van het reguliere begrotingsbeheer (de reguliere 
planning&control-cyclus) om de uitgaven, ontvangsten en risico's betreffende 
studieleningen te bewaken. 

3  Dit is vastgelegd in de WSF 2000, art 6.3: "Onze Minister [van OCW] stelt jaarlijks uiterlijk in december een 
rentepercentage vast dat gelijk is aan het gemiddeld effectief rendement over de maand oktober van dat jaar 
van de openbare lening, uitgegeven door de Staat der Nederlanden en toegelaten tot de notering aan'  e 
officiele markt ter beurze van Amsterdam, met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaren." 
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Bijlagen 
aanbiedingsbrief 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 
IB, WJZ 

Aantal pagina's 
1 

nota 	aanbieding SIM-rapport aan de Tweede Kamer 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 	 Datum 

Aanleiding 

U en uw ambtsgenoot van het ministerie van BZ hebben het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht gevraagd te 
onderzoeken wat de consequenties voor toekomstige beleid zouden kunnen zijn 
van ratificatie van het ESC-protocol. SIM heeft u daartoe dit jaar een rapport 
aangeboden. Het is de bedoeling dat rapport met een aanbiedingsbrief van BZ  
aan de Tweede Kamer te versturen. Of dat ook gebeurt is afhankelijk van het 
besluit over ratificatie dat mogelijk komende vrijdag in de MR wordt genomen. 

Mocht het besluit as vrijdag niet  worden genomen, wilt u het rapport zo snel 
mogelijk zelf naar de Tweede Kamer sturen. Daartoe vindt u in de bijlage een 
aanbiedingsbrief. 

Samenvatting van de brief 

In de brief is opgenomen dat bij het ontwikkelen van de plannen voor de 
introductie van een studievoorschot voor het hoger onderwijs, met de 
voorwaarden uit het SIM-rapport rekening is gehouden. Het gaat dan om het 
waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Aangegeven wordt 
dat in het wetsvoorstel die toegankelijkheid op meerdere manieren is 
gewaarborgd. 

Besluiten door ondertekening 

Versturen van het SIM-rapport aan de Tweede Kamer, mits er vrijdag geen besluit 
over ratificatie valt in de MR en het rapport dus niet via BZ  aan de kamer wordt 
aangeboden. 
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nota 

Datum 
07 juli 2014 

Referentie 

EllE1 
Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
2 

Onderzoek naar geld verdienen aan het leenstelsel 

Paraaf HO&S 	 Paraaf DGHBWE 

Datum 	 Datum 

Doel 

• Het Kamerlid Rog (CDA) stelde in het debat van 12 juni de vraag of het 
mogelijk is om geld te verdienen aan het leenstelsel. Ook verschillende 
hypotheekadviseurs en media meenden een prikkel en een praktijk te 
signaleren van het onder gunstige voorwaarden lenen bij DUO en het op 
een particuliere bank zetten van dit geld om een hogere rente te 
ontvangen. Bijvoorbeeld om later te gebruiken voor een hogere 
hypotheek. 
Op uw verzoek is een ronde gemaakt langs de belangrijkste 
onderzoeksinstellingen om te achterhalen of bij hen onderzoek bekend is 
naar 'het verdienen van geld door te lenen bij DUO'. 

Toelichting 

• We hebben gebeld met verschillende onderzoeksinstellingen die eerder 
voor OCW onderzoek hebben gedaan: CPB, SCP, CBS, ResearchNed en 
CHEPS. Tevens hebben we contact gehad met NIBUD. 
In het 'NIBUD-studentenonderzoek 2011/2012' is aan de studenten 
gevraagd hoe zij aankijken tegen een lening bij DUO. Daarvan heeft 13% 
de optie aangekruist "Ik spaar van mijn lening zodat ik na mijn studie 
geld achter de hand heb". 

• Hierbij is niet bekend welk motief de student hiervoor heeft en wat de 
omvang van de lening is. Er is zodoende uit dit onderzoek niet bekend of 
het bijvoorbeeld gaat om een klein bedrag om een tijdelijke werkloosheid 
na de studie te overbruggen, voor onverwachte uitgaven zoals een 
kapotte wasmachine of om een hypotheek te financieren. Ook blijkt uit dit 
onderzoek niet of de student een lening afsluit omdat die gunstig is en om 
er op een particuliere rekening rente van te trekken. 
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• Uit onderzoek van ResearchNed (studenten- en 
beleidsmaatregelenmonitor) blijkt duidelijk dat studenten lenen omdat de 
voorwaarden gunstig zijn. Maar hierbij is niet gevraagd of men de lening 
aanwendt voor uitgaven tijdens de studie of aankopen na de studie. 

• Zowel NIBUD als ResearchNed hebben aangegeven het interessant te 
vinden om in vervolgonderzoek verder de diepte in te gaan. Dit zou 
onderdeel kunnen gaan vormen van onze eigen voornemens om de 
effecten van het studievoorschot te monitoren. 

• Ook is het CBS momenteel op eigen initiatief bezig om verband in kaart te 
brengen tussen de hoogte van studieschulden en vermogensposities van 
studenten. Uit dat onderzoek moet komen of studenten die veel lenen 
meer of juist minder geld op de bank hebben staan dan andere studenten. 
CBS wil dit onderzoek eind 2014 opleveren. We houden de vinger aan de 
pols ten aanzien van de inhoud van het onderzoek en de timing in relatie 
tot de parlementaire behandeling. 

• Het CPB, SCP en CHEPS hebben aangegeven geen onderzoek te 
hebben/kennen over het verdienen van geld met studieleningen. 

Datum 
07 juli 2014 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Hoger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	 Studiefinanciering 

Aan: M 	 Van 
5.1.2e 

T5'31 6 5.1.2e 

Datum 
05 augustus 2014 

Referentie 

nota 	Overleg stand van zaken studievoorschot 
	 Bijlagen 

Paraaf HO&S 

Datum 

Doe! 

Woensdagochtend 5 augustus spreken we met u over de stand van zaken rond 
het studievoorschot. In deze nota vindt u een overzicht van de bespreekpunten. 

Bespreekpunten 

1. Raad van State 

Er is de afgeiopen weken regelmatig contact geweest tussen WJZ en de RvS, en 
deze week werd duidelijk dat de planning van het wetsvoorstel ais volgt is: 

• het conceptadvies ligt waarschijniijk pas woensdag 20/8 voor het 
eerst in de 'voile Raad' en wordt dan woensdag 27/8 vastgesteid; 

• ambteiijk is aangegeven dat de Raad zeker een aantal inhoudeiijke 
punten zal maken waarnaar wij goed moeten kijken; 

• dhr. 5.1.2e is deze week niet aanwezig, maar zal door de directeur 
wetgeving RvS geadviseerd worden om eind volgende week 
telefonisch met u contact op te nemen over bovenstaande planning. 

Willen we de procedurevergadering van 4 september halen, zoals afgesproken 
met de woordvoerders, dan betekent dit de volgende ruimte: 

• bij een positief advies op 27/8: een dag om het nader rapport te schrijven 
en het voorstel op 29/8 bij het Kabinet van de Koning te krijgen. 

• bij een negatief advies op 27/8: een dag om zowel het nader rapport te 
schrijven ais om het voorstel via de ministerraad op 29/8 die dag bij het 
Kabinet van de Koning te krijgen. 

U kunt proberen om in het gesprek met 5.1.2e het proces toch te bespoedigen; 
een onderhands advies op ambteiijk niveau zou bijvoorbeeid kunnen helpen, of 
een indicatie over de hoofdpunten waarop het advies zich richt. Ook de RvS zeif 
heeft daar baat bij; het komt immers ten goede komt aan de manier waarop het 
advies van de RvS kan worden verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van 
toeiichting. 

Kopie voor 

111  
Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
3 
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Datum 
04 augustus 2014 2. Inbreng woordvoerders 

De vier woordvoerders hebben tot vier augustus kunnen reageren op het 
wetsvoorstel. Alleen 5.1.2e 	en 5.1.2e 	hebben dit gedaan. 5.1.2e 	heeft 
twee opmerkingen; een over de ingangsdatum van het collegegeldkrediet, en een 
over de vereenvoudigingen. 5.1.2e 	heeft een wat uitgebreidere lijst, 
waaronder twee algemene punten: de aannames onder het wetsvoorstel en het 
risico op misbruik (motie Rog). Graag bespreken we met u de Iijn van 
beantwoording. 

3. Gesprek Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 

Eind juli spraken we met de NVB, de AFM en MinFin over de wegingsfactor van de 
studieschuld bij de berekening van de hoogte van de hypotheek. De NVB zal 
begin september met een officiele reactie komen. De eerste reactie was vrij 
behoudend; aanpassing van het percentage naar 0,6% zou kunnen, maar verdere 
verlaging naar 0,5% vond men moeilijk. Terwiji dit in onze ogen juist redelijk is, 
gelet op de aanzienlijke versoepeling van de terugbetaaltermijn. Complicerende 
factor voor de NVB was nog dat er straks sprake is van twee groepen studenten, 
onder het oude en nieuwe terugbetaalregime. Tot slot kwam in dit gesprek nog de 
aloude wens tot BKR-registratie ter tafel. Bekeken wordt nu of we in de 
verifieerbaarheid van de studieschuld nog lets voor de banken kunnen betekenen. 
Hiervoor zijn we ook in overleg met DUO. Dit zou niet alleen helpen bij een 
eventuele packagedeal met de banken, maar het zou ook ons eigen verhaal 
versterken waarom BKR-registratie niet nodig is en dat we geregeld hebben dat 
studieschuld adequaat wordt meegewogen bij hypotheekverstrekking. 

4. Meerjarige masters 

Eind juli is de verkenning meerjarige masters gegund aan SEO. De 
onderzoeksperiode is, in overleg met de politiek assistent, met twee weken 
verlengd, naar oplevering op maandag 22 september. Dit omdat slechts een 
onderzoeksbureau bereid was binnen de aanvankelijk gestelde periode een offerte 
in te dienen. Onder de verlengde termijn dienden vier partijen een offerte in. De 
offerte van SEO biedt vertrouwen in bruikbare en adequate resultaten. U vindt de 
offerte in de bijlage. 

5. Inbreng studenten 

De studentenbonden hebben aangegeven graag het wetsvoorstel te willen lezen 
voordat het aan de Kamer wordt aangeboden. We denken dat het slim is om op 
een bepaalde manier aan deze wens gehoor te geven; dit is het eerste officiele 
contact met de bonden sinds de wisseling van de besturen, en een dergelijk 
moment is een goed begin van de samenwerking voor komend jaar. We kunnen 
bijvoorbeeld een technische briefing organiseren. Graag bespreken we dit. met u. 

Ter informatie: 
• In uw tas treft u ook een conceptbrief op het SIM-rapport aan conform 

bespreking met u nnedio juli. Als u hiermee akkoord bent, heeft het onze 
voorkeur deze brief zo ver mogelijk voor het studievoorschot uit te sturen om 
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de onderwerpen nadrukkelijk van elkaar to scheiden. De stukken zullen in 
principe wel op de agenda staan van dezelfde procedurevergadering van de 
TK (de eerste na het reces). 

• Medio augustus spreekt DG HBWE met de beoogd voorzitter van de taskforce 
(ze hebben al telefonisch contact gehad en zij heeft interesse). Intussen 
werken wij ambtelijk met IenM aan de concept taskforceopdracht en de 
afstemming met betrokken partijen voor de taskforce en regelen we de 
interdepartementale afstemming. Via directeur HO&S willen wij z.s.m. overleg 
met de onderwijsinstellingen hierover opstarten. 

Datum 
04 augustus 2014 
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Aantal pagina's 
2 

5.1.2e 

)t) 

U heeft in de plenaire vergadering van 5 juni in de Kamer aangekondigd 
dal u om en nabij 2 september het wetsvoorstel Studievoorschot ZOU 
aanbiederi. Dit is niet meer haalbaar, gegeven de extra tijd die de Raad 
van State nodig heeft voor het uitbrengen van advies. 
De Kamer rnoet i.v.m. het plannen van een hoorzitting (staat al gepland 
voor 11 september) en het aanleveren van het verslag van het uitstel op 
de hoogte worden gebracht. 
De brief zal uiterlijk aanstaande dinsdag aan de Kamer rnoeten worden 
aangeboder pm in de procedurevergadering van aanstaande donderdag 
te kunnen worden behandeld. 

Besluiten door ondertekening 

• Stemt u in met verzending van de brief naar de Tweede Kamer? 
Stemt u er mee in dat de brief met Raad van State (ambtelijk) wordt 
afgestemd? Dit om negatieve gevoelens zowel bij de RvS-teden als in de 
ambteiljke samenwerking te voorkomen. in de brief wordt de RvS 
namelijk genoemd as reden voor de vertraging. 

Consequenties 

U geeft in de brief aan dat u verwacht het voorstel nog in september te 
kunnen aanbieden. Dit achten wi; haaltaar, oak ais de RvS pas in de 
derde week van september (op 17 september) met het advies komt. 
U geeft aan dat het advies van de RvS er nog niet is, itt de verwachting. U 
gaat verder niet in op de precieze reden, namelijk dat de RvS meer tijd 
nodig heeft voor het voeren van een interne discussie over de 
uitgangspunten van het steisel. 
• gaat in de brief aileen in op het uitstel. U gaat verder niet in op 
verschiliende lopende ?taken, zoals de taakopdracht van de Taskforce 
Beter Benutten, het SEO-ondernek naar meerjarige masters, het overleg 
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met de banken over de relatie studieschuld-hypotheek, mw toezegging uit 
het debat orn in overleg te treden met uvv collega van SZW over de 
relatie tussen de scholingsplicht in de bijstand en de introductie van het 
studievoorschot en het verzoek van de heer Rog (CDA) aan u en uw 
collega's van FIN en BZK om een reactie over berichtgeving gunstige 
tenon veer de financiering van een hypotheek. We treden graag volgende 
week met u in overleg over de beste manier ern deze fosse eindjes te 
verwerken (kan deels in MvT, daarnaast in aparte stand-van-zaken-brief, 
in de nota naar aanteiding van het verslag etc.). 

Datum 
29 ugly5tAis 2014 
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›Retooradres Posibts 16375 2500 B Den Haag 

de voorztter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

0 2 SEP. 2014 
Datum 
Betreit 	Planning aanbieding wetsvoorstel Studievoor chot hoger onderwijs 

Finger Onderwijs en 

Studiefinanciering 
)PC 2250 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbvs 15375 
2500 Si Den Haag 
wwwaliksoverhetd.n1 

Contactpersoon 

31651 2e 
5 2e 	irr4noc n 

Onze referentie 

M21 

In het plenair debat van 5 juni 2014 heb ik aangekondigd dat ik het wetsvoorstel 
Studievoorschot om en nabij 2 september aan uw Kamer zou aanbieden. Anders 
don verwacht, beschik lk op dit moment nog niet over eon advies van de Afdeling 
advisering van de Read van State op het Wetsvoorstel studievoorschot hoger 
onderwijs. Daardoor verwacht ik nu het wetsvoorstel lets later, maar nog steeds 
in de maand september, to kunnen aanbieden. 

ni or van Onderw s Cultuur en etenscha 
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TER VOOREE1tEIDING 
Aan: M 

Heger Onderwijs en 
Studiefinanclering 

Van 

Par,laf omu 
Datum 	f  

Paraat DGHBVIE 

Datum 
Aantal pagina's 
5 

De 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Datum 
03 september 7014 

Referentie 

nota 	Overle 	HO&S studievoorschot donderdag 4/9 
	BU/amen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Doel 
Aanstaande donderdag 4 september am 12:00 uur spreekt u met ans over het 
wetsvoorstel studievoorschot. Onderstaand vindt u een agenda met mogelijke 
bespreekpunten. 

Toetichting 
Vervolgproces 
1. Advies Raad van State 
• Naar aanleiding van uw telefoongesprek met de beer 5.1.2e over de stand 

van zaken random het RvS-advies, lijkt het ons goed am stil te staan bij wet 
dit betekent voor de verdere planning richting MR en Kamer. 

• Zie bijgaand twee planningen; de snelst mogelijke planning waarbij telkens is 
aangegeven wear de grootste risico's liggen. De tweede planning is een 
planning die oak 	realistisch vindt amdat dear de nodige ruimte is om 
eventuele hobbels 	tegenslagen te kunnen opvangen b,nren de r).enning. 

• Twopager: na advies RvS kan er een twopager near de MR met daarin op 
hoofdlimen de strekking van het advies 	onze reactie daarop in het nader 
rapport. 

• Nader rapport en vvetsvoorstel: het nader rapport en het wetsvoorstel zou don 
zonder verdere ommekomst van de MR op de maandag %Norden doorgeleid 
near de Koning en op dinsdag near de TK (let wel: die dinsdag is het 
Prinsjesdag; WJZ cheat bij Kabinet van de Koning of inaening op 16 sept 
mogeliik is). 

2. Uitvoeringstoets DUO en KPMG-audit i.r.t. transitiejaar aanvullende 
beurs 

• In het wetsvoorstel wordt in de artikelsgewilze toelichting nauwkeung 
uitgelegd hoe de aanvullende beurs wardt opgehoogd in het transitiejaar en in 
de structurele situate. Daarin is tevens de aanleiding beschreven om met een 
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transitiejaar te werken, namelijk de uitvoerbaarheid door DUO. In de 
Memorie van Toelichting wordt niet in gegaan op het transitiejaar. 
Eerder heeft u kennis kunnen nemen van de uitvoeringstoets van DUO en van 
het concept-KPMG onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de ophoging van 
de aanvullende beurs (het definitieve onderzoek sturen wij hierbij mee). 
Daann wordt bevestigd dat de ophoging uitvoerbaar is. 
Om de indruk te vermijden dat u dit transitiejaar wilt verbergen, is ons 
voorstel cm ook in het algemene deel van de Memorie van Toelichting rneer 
informatie te geven over de aanvullende beurs en over de aanleiding voor het 
transitlejaar. 

9 Openstaande vraag is of u de uitvoeringstoets en het KPMG-rapport 
meesturen. Voordeel hiervan dat u proactief laat zien dat het wetsvoorstel 
geheel uitvoerbaar is. Nadeel is dat het transitieregime van de aanvullende 
beurs in de etalage komt te staan, wat veel extra vragen bij Kamerleden kan 
oproepen. 

Datum 
C3 septerntw 2013  

3. Inbreng Kamer 
• Met de onderwijswoordvcerders van VVD, PvdA, D66 en GL is afgesproken dat 

zij alvast vragen zullen aanleveren die zij in de inbreng van de Kamer zullen 
opnemen. De woordvoerders kunnen daarbij gericht vragen naar de stand van 
zaken bij een aantal losse eindjes. HO&S zet voor de woordvoerders de losse 
eindjes op een rijtje. Bij de inhoudelijke punten geven we aan welke punten 
daar o.i. geschikt vcor zijn. 

Inhoudetijke openstaande punten 
a. Meerjarige masters 

• SE0 is bezig met de verkenning meerjarige master. Het eerste deel van het 
onderzoek hebben wij besproken. Dit ging over de te verwachten effecten van 
het studievoorschot op de instroom, en de aansluiting tussen studies en 
arbeidsmarkt, inclusief arbeidsmarktprognoses. Op basis van bestaande 
literatuur is er geen enkel effect te verwachten op de instroom in meerjarige 
masters als gevolg van het studievoorschot. Kostenperspectief speelt bij 
studenten nauwelijks eon rol bij hun studiekeuze. 	 , 

• WarbiEld-t—hia-a—ibeldsmarktpersPeareVii6nontwikkeling, laten de resultaten 
zien dat een studie in het ho een investering is die 	en zich nnakkelijk 
terugverdient. Ook rneerjarige masteropleidingen. Wel is het verhaal voor 
researchmasters en lerarenmasters bier wat minder rooskleurig dan bij de 
zorg- 	techiilekmasters. De loonontwikkeling in die sectoren ligt namelijk 
onder (leraren) tot ruim onder (researchmasters) het startsalaris voor 
academic/' De arbeidsrnarktperspectieven zijn wel goed voor leraren, maar 
onduidelijk vocr researchmasters, 

• Het rapport laat zien dat een compensatieregeling voor meerjarige masters 
als flankerende maatregel hi1 het studievoorschot niet nodig is. De 
bevindingen zijn bovendien in lijn met onderzoeken die wij eerder hebben 
laten Letvoeren. EZ onderschrijft dit. Het is een verhaal dat hum minister kan 
vertellen, zo is de inschatting, ook richting de VVD. Vraag is wel hoe om te 
gaan met VNO-NON, een belangrijke speler vcor de VVD, Binnen VNO za1 
ontvangst problemazischer zijn. Bekeken wordt nog hoe hier mee om te 
gaan. 
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de bijdragen cf!e overheid en werkgever kunnen leveren om eventuele 	C3 septernber 2014 

SEO gaat nu verder aan de slag met het tweede deel van het rapport, over 	
Datum 

onwenselijke effecten om te buigen, en instroom in bepaalde sectoren te 
verbeteren. Het definitieve rapport wordt 22 september verwacht. 

iti!* Ons voorstel is om dit rapport - voorzien van een gezamen;ijke beleidsreactie 
met EZ separaat aan de Kamer aan te bieden. 

b. Taskforce 
De heoogd voorzitter (leanette Baljeu)is bereid de taskforce te gaan 
voorzitten. Gezien de gevoeligheden bij de onderwijskoepels, gaat zij de 
komende weken met de concepttaakopdracht in de hand, overleggen me 
diverse stakeholders. 
Ooze intentie is om vervelgens de taakopdracht te agenderen voor de 
interdepartementale afstemming, die uitmondt in de MR van 17 oktober 
(vanwege GUN 30/9, REZIM 14/10). 
In de inbreng var de Kamer zal ongetwijfeld naar de stand van zaken random 
de taskforee warden gevraagd, Mocht 	nota naar aanleiding van het verslag 
vOar the datum vvorden verstuurd, zullen we in overleg met AZ bezien of de 
taakopdracht eerder in de MR kan warden voorgelegd of zal de bespreking in 
de MR van de 	eon formaliteit zijn. 

ns voorste; om dit op te nemen op het lijstje waar de woordvoerders naar 
unnen vragen, zodat u dit in de nota naar aanleiding van het verslag kunt 

melden. 

c. Overleg NVB over hypotheekverstrekking in relatie tot 
studieschuld 

• spreken doze week opnieuw met de Nederlandse Vereniging van Banken, 
de Autoriteit Financiele Markten en de collega's van Financien en BZK. Dit 
overleg gaat over het percentage waarvoor een studieschuld meetelt bij 
berekenen van de hvpotheekverstrekking (nu 0,75%), of wordt uitgegaan van 
de actuele of de oorspronkelijke schuld en of wij nog iets kunnen verheteren 
in de informatieverstrekking van DUO over de hoogte van de studieschulden 
(de verifieerhaarheid). 

• hebben uw wens overgebracht cm do afspraken waar dit overleg toe gaat 
leiden, ook op uw niveau (of DG HBWE) met de NVB te bekrachtigen. 

• Wij verwachten year de nota naar aanleiding van het verslag tot nicuwe 
afspraken te zijn gekornen. 
Ons voorstel is am dit op te nernen op het lijstje waar de woordvoerders naar 
kunnen vragen, zodat u dit in de nota naar aanleiding van het verslag kunt 
melden. 

d. Verzoek Rog/5.1.2e 	prikkels veel lenen 
Het Kamerlid Rog (CDR) heeft verzocht om een reactie van u en uw collega s 
van FIN en BZK over de prikkei om bij DUO maximaal te leren en daar 
later een nypotheek mee te financieren. Oak Reter 5.1.2e 	1 vroeg hier in 

reactie op de MO" aandacht voor, 
• 	In reactie op het verzoek van Rog, bevat het wetsvoorstel een passage in de 

MvT die h erop betrekkng heeft. Strekking daarvan is dat 	verhogen van de 
eigen bijdrage, leenangst moot warden voorkomen en dat de overheid 
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daarom beperkt voorwaarden stelt. Vervolgens staat er 'Het is aan de student 
de geboden ieenatimte op een verstandige manier te benutten, De 
voorzieningen in de studiefinanciering 	ultdrukkelijk bedoeld voor de 
kosten die de student maakt tijdens zijn studio, inclusief de kosten voor 
levensonderhoud. Ook het aanleggen van blivoorbeeid een financiele buffer 
voor onverwachte uitgaven behoort daar toe. Maar de overheid gaat niet 
controleren waar de student het geld dat hij /cent in de praktijk aan uitgeeft. 
Er is op dit moment geen aanleiding to veronderstellen dat studenten de 
basisbeurs of de voordelige leenvoorziening in het huidige stelsel op grote 
schaal oneigenlijk gebruiken. Net  ligt niet in de lijn der vetwachting dat dat na 
invoering van het stcdievoorschot wel het geval zal zijn, wanneer de 
leencomponent, met bijbehorende terugbetaalverplichting, in het stelsel 
belangnjker wordt.' 
In reactie op het zorgpunt van 	ofitvangt u conform uw verzoek 
binnenkort een nadere uitwerking van onze reactie op de inbreng van de 
woordvoerders aangevuld met theoretische maatregelen om strategisch 
maximaal te lenen tegen te gaan. 

• Openstaande vraag is nog hoe we richting Rog communiceren dat we op deze 
manier aan zijn verzoek gehoor hebben gegeven. Dit kan door dit in 
bovenstaande passage expliciet te maken. 

Datum 
03 septemDer 2,014 

•(...1);  

e. SZW: studievoorschot in relatie tot scholingsplicht 
• In het dehat over het stnriievoorschotakkoord heeft Li in de righting van 

Kamerieden 6,;i:2i en Rog toegezegd, dat ti met uw colIega van SZW in 
overleg zou treder over de relatie tussen de scholingsplieht voor jongeren in 
de Wet Investeren in Jangeren (inmiddels opgeheven en andergebracht in de 
bijstand) en hct studevoorschat. De vraag tuidde: 'Hoe kijkt de minister aan 
tegen gerreenten die joingeren dwingen orn tc gaan studeren am te zorgen 
dat zij niet in de bijstand of de WIJ komen?'. Kart gezegd komt het er op 
neer: kunnen gemeenten jongeren bijstand weigeren en hen dwingen een 
studieschuld aan le gaan? 

• Wij hebben overleg gevoerd met SZvven hebben een gezamenlijke reagtie op 
doze vraag op de plank hggen. Op hoofdlijnen komt die erop neer dat 5-LW 
ulteenzet hoe de scholingsplicht in de Wet Werk en EiJjstand voor jongeren tot 
2/ eruit ziet, wat de ratio daarachter is en welke waarborgen er in de 
uitvoering zitten. Vervolgens zetten wij uiteen dat door de sociale 
terugbetaalvoorwaarden in het stelsel, de jongere niet met maandlasten 
wordt geconfronteerd the hij niet kan dragen, moght de opleiding niet tot de 
gewenste baan hebben geleid. 
Ons voerstel is orn dit op te nemen op het lijstje waar de woordvoerders naar 
kunnen vragen, zodat u dit in de nota naar aanleiding van het verslag kunt 
melden. 

f. SIM-onderzoek 
• Nu het SIM-onderzoek zonder brief naar de Kamer zal %Norden gestuurd, is het 

handg om onze redeneerlijn in wat er op het onderzoek is af te dingen, op 
een andere manier voor het voetlicht te brengen. De eerder voor de MR 
geagendeerde en interdepartementaal afgestemde bref bevat onze 
standpunten en za| daarmee de basis vorrren voor onze reactie. 
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Ons voorstel is om dit op te nemen op het lijstje waar de woordvoerders naar 
kunnen vragen, zodat u dit in de nota naar aanleiding van het versiag kunt 
melden. 

Datum 
03 september 2014 

g. Aansluiting 4inderbijslag/studiefinanciering 
• Ho-studenten die op 1 juli nog geen 18 jaar zijn ontvangen pas vanaf oktober 

voor het eerst studiefinanciering. Dit betekent dat zij in de maand september 
nog geen studiefinanciering, inclusief OV-kaart, ontvangen. Reden hiervoor is 
dat de ouders van doze kinderen nog voor het gehele derde kwartaal, inclusief 
de maand september, kinderbijsiag krijgen. Minister Asscher heeft aan de TK 
de toezegging gedaan om samen met u opnieuw te bezien wat de 
mogelijkheden zijn om de aansluiting tussen studiefinanciering en 
kinderbijslag te verbeteren. 
Wij zijn h/enoveringmsprek met SZW. De meest voor de hand liggende optic 
rijkt am de kwartaalsystematiek van de kinderbijslag in stand te laten en de 
aanspraak op studiefinanciering voor ho-studenten die op 1 juli nog geen 18 
zijn een maand naar voren te halen. 
Samen met SZW moet nog warden bezien wat een handig moment is am 
hiermee near buiten te treden. 

Pagina 5 van 5 



Afgerond 
10 september 
(zo net, zie 
terugv.A)  
12 september 

14 september 
(zo met, zie 
terugv.B) 

Donee r 	schrfteike proce0re WC7, r 	 24 sep. 	seo.  
lebreeeten-nee niet ledger den dee eken. 

ventueel een hoorzitting en/of technische briefing organiseren? 
I Stedievoo1schete0alitte kentleerier mitt settrifteltIke intreng. 	15 okt. 	9 okt. 
It leonen/iInft*IK ?orgt dat het vteortopie vers49 to ww-i 
wordt viistcte.geiit. vow die tlo lot; er ceen tinevV werder 
elqed,end 

Terugv.0 1 

Indiening 	lb September 
T+,veede Kamer 	(zc niet, zie 

erusv.B 
1 Proc.verg. TK 117 september 

Verslao TK 
	

oktober 
weken) 

Nota naar  
eanleiding van 
het Verslag 

14 oktober 
(zo niet, zie 
terugv.A).  

t 

28 okt. 

4 nov. 

6 nov. 

6 nov. 

ii nov 

12 nov 

6 okt.  

16 okt.  30 okt. 

Tw
ee

de
  K

am
er

  

114,) 

10 oktober 
zo net, zie 	• 
erugv.A) 

3.1 oktober 

25 november 
(3 weken) 

28 november 
(zo met, ire 
terugv.A) 

PLANNING WETSVOORSTEL STUOIEVOORSCHOT — ADVIES RAAD VAN STATE OP 10 SEPTEMBER 
Planning a, b.v. meet wen* scenario 

Gehanteerde uitgangspunten: 
1- 	De planning moet dusdanig zen dat de oppositie niet te zeer ander druk wordt gezet en dat het door iedereen als zorgvuldig en Neel wordt ervaren. 

te behandeltng ie de EK is afgerond voor de campagnetgd van de PS-verkiezingen begint, 
Het advies van de RvS komt op 3 septeinber, Oriderstaande is volgens WIZ geen reele planning bij een positief noch een negatief dictum. 
Zie daarorn ook bijgaande WIZ-planning waarin alles snel rnaar good kanen toch tijdig een beslissing door de EK is genomen. 
Zie verder de 'cloodshoofdjes", aangegeven ander opmerkingen. 
Voorde terugvalopties is de snelst mogelijke route gekozen, maar dezeltde doodshoofdjes golden uiteraard ook dear. 

ti  (Ian 4Sndt Le.:4 -.3i•OPIe 

Maandag IS sept. voor twaalven aanleveren bij KabKon 
'ndienen op dinsdag 16 sept. of woensdag 17 Sept. 

Let tee, 1.6 see! rriesleeefail W:EZ cheekt bittcabKon of de 
emit *am .  

Op dag van riderhrlg technische briefing ao udenten en 
journalisten' 

Fase 
Advies RvS 

112 
i0 	  

(n Extra 
C ministerraad 
r° over advies en 

NR  
(0 Nader pport 
ce 

Opmerkingen 
	

Te ugv.A 
17 sep. 

19 sop.  

Terugv.8 

22 sep 	17 sep. 

23 sep.  

ted veOr e,vt. *eAnn 	van wejeiein, e. a v de fnavV, ette 24 okt. 	14 okt. 
eorteetms me.eten dos via ameriderne.ritee 

Polav‘r mete at eeri kwer gred zeri. want ridetit vragen iece 
eader verslag :au veer vettraging zorgen 

Zeer wreweg tud roof het sOY•fpyen Yen in NnA111,4' oP een nr,g 
anbekend aarltai vraciert 	• 

,Sint3YV an pas en /es het Veru4ag definitiet` !s. 
eacht Nnavv nglt zo si-el inkken, geelt tetugvaloptie C. As uee,_ 
0i t eiet lukt 	heef-streCe$. g 	tet4-,0101,t4-e 

2' Proc.verg. K 

Plenaire 
behandeling TK 

Stemming en 
aanvaarding 
TK 

Doorgeleiding 
naar EK 

TK tnoet r.e.iiieerl tot 'vo.i.deer ;le ieO5m.Omj VOOr pillar. 
t"istra. S4..711.1te.lice reede, eke 	op rnirereeei  

tlecIStrecits, to terl.igvalopte0. 
CarTIMS5e rndet akkeord gain met were eicpeeeng sr 

NinavV dee rer malt oft-  het co ne agenr!a to  ktegee  • 
Eerste week na het reces. 

Pienaie bei-,,,,,re:;eiiec meet e,  eto verejeese,e; 
4f9e!ond ,!)1-14iat ve4e1er in de wee.k cmtn ti)c", meet k.an werder 

elsdO weak 15 4.ingo..,4r,..11,3.,!0 KOrtz)(11-  9er,  len(3e 
et e reogeliik 

X 9,erriming in  elezettle week 	 dl 
die i.r.verie.a.;-eies ,rt eel ,eilemi;;, ye!IlkeN2'4,)(1)telet) w.  
verzornt 

ef 	.4*.• et :4' 	• :7., 4',7-! 	A •• 	'7,77 	•"*. 	.-'" '  

6 okt. 

28 kt. 	28 okt. 

30 okt. 	30 okt. 

16 oktober 

oktober 

4 nov. 	4 nov. 

Ee
rs

te
  K

am
e  

Nerg. EK 4 november 	iinbrengdaturn vaStstellen 
eeet-ervet-weje etet 	dal Ore weieir,  

Vooriopig versla 
6K 

tiA nuxt ief'- ieet goeet 	nahie,e v'egtn 0eve 
elder voonopee ctff50k4zoo vooe v- icing ;ewe 
I -1.04t *04111'4e.-  veer tier ech,,evere ,n et, MwA  ee  cern floc 
eenekeeP, aantal 
7 ',NA_ kJ," eat •jl s. 	.• • 	 • 

2' Proc.verg,EK 2 december 	, .  

11 nov.  

2 dec, 	25 nov. 

5 dec. 	28 nov. 

9 Ex. 	2 dec,  

18 1 nov.  

25 nov. 	9 dec. 

28 nov. 	12 dec. 

2 dec. 	16 dec. 

inbreng wordt digitaal vooruit gezonden 
StudievoOrscre:tecee!itet kornt 	Se7tOtttW 
•.-:earieti/(37-iftie.EX zeoer,,it lilt 4-u5 3.1143 vere4ag 1 	fl tAk&tit 

eaSt43f:5t.).•?'.41 V;71.1r0lt wit 
-*ear!. aetweeea kee,1-1f,  

Memone van 
antwoord 

-1U,sm et eItret 	rOryle kottit, treedli 1' nimaai 3 
r aetrag tc 	d.t-rts' 	teuglia",cpotte 

Plenaire 	9 december 
behanoteling 64< (1 week) 
Stemming en 16 december 
aanvaarding 	(1 week) 
EK 
Bekrachtiging 	23 december 
door de Koren( 
Plaatsing in 	12 nuan 
Staat bled 

• *:s e,  ken'. 
, 	• :itief'opt, 	A en t)  

laatste week Kerstreces 
1 4ts eft/ , ' uk om 16 dere te sternInen fs 	veigi.A.eele 

op 13 Tarelar 

16 	c. 	43dec. 	9 dec. 	n. 

16 dec. 	16 dec, 	16 dec. 	20 Jan. 

.t.b. 	.t.b. 	n.t.b. 	n.t.b. 

It - .b. 	n.t.b. 	n.t.b. 	n.t,b, 

tnwerkingtrectng september '15  sep. '15 1 sep. `15  1 sep. S  1 sep. '16 



Fase 
	 Afgerond 

	
Opmerkirkgen 	 Randvoorwaarden  

advies wordt digitaal 
vooruit gezonden 
M regett vooraf dat 
we zo laat kunnen 
aanleveren. 

R
aa

d 
va

n
  S

ta
te

  M heeft aan collega's 
toegezegd het voorstel zo 
mogelijk opnieuw in de MR 
te bespreken 
Doel bespreking is het 
ophalen van een machtiging 
voor verdere afwerking van 
het nader rapport.  

Extra ministerraad over a4Itje 	12 september 
met hoofdlijnen van het advies en 
nader rapport 

Advies RvS 
	

11 september 

Nader rapport 17 september 
(kleine week) 

I diening Tweede Ka er 

Procedurevergadering TK 
Verslag TK 

18 september 

18 september 

9 oktober 
(3 weken) 

op deze dag nog een 
technische briefing 
organiseren voor 
studenten?  
inbrengdatum vaststelten 3 weken voor TK 

inbreng wordt 
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Plenaire behandeling TK 11 november 
(2 weken) 

in ieder geval in de week 
van 10 november 

Stemming en aanvaarding TK 18 november 
(1 week) 

Doorgeleiding naar EK 
	

19 november 

PLANNING WETSVOORSTEL STUDIEVOORSCHOT — ADVIES RAAD VAN STATE OP 10 SEPTEMBER 
Praktisch reele planning W3Z 

Gehanteerde uitgangspunten: 
- De planning moet dusdanig zijn dat de oppositie niet te zeer onder druk wordt gezet en dat het door iedereen 
als zorgvuldig en reeel wordt ervaren. 
- De beharideling in de EK is afgerond \Id& de campagnetijd van de PS-verkiezingen begint. 
- De Raad van State vergadert op woensdag tot het eind van de middag. We ontvangen in het gunstigste geval 
het advies dus op donderdagmiddag of vrijdagochtend. 
- Het advies van de RvS kornt op 11 of 12 september, en onderstaande is een reele planning bij zowel een 
positief als een negatief dictum. 
- Het herfstreces wordt benut voor het schrijven van de Nota naar aanteiding van het verslag; versnellen heeft 
op dat moment geen zin omdat de plenaire behandeling TK toch na het reces zal zijn. 
- Het Kerstreces wordt benut voor het schrijven van de memorie van antwoord, Versnellen heeft op dat 
moment geen zin omdat de plenaire behandeling EK sowieso na Kerst zal plaatsvinden. 

Nota naar aanteiding van het 
CU Verslag 
a) 2e Procedurevergadering TK  ingelaste (schriftelijke) 
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is voorbereid 
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10 februari 
2 maart 
1 september 
'15 
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Hierbij treft u de stukken ter voorbereidIng van het overleg met woordvoerders 
op donderdag 11 september die u gister al in concept versie heeft gezien. 

Toclichting 

U treft dc volgerde bijiagen aanl 

• De agenda van het overieg; 
• Maximeren lenen (dit is tevens agendapurn 1); 
• Hoofdijnen communicate studievaorschnt (dtt is tevens agendapunt 2). 

itillagert 
(3eantvOterrtim agenda Cverieg 
M- vgwavoeuless 0,304ertlag 

bet 2.014 
Maxi-Mereo lenen 

J r (0m:,*rtunicat4e 
sttrciit voerc,ctwt 

Kopie voor 

Reeds argesternd 'net 

Ant al pagina's 
1 

i'ays-,4. 



63 

Geannoteerde agenda overleg M-woordvoerders 
Donderdag 11 september 2014 
12.00 uur 

Proces 
• De RvS komt met advies op woensdag 10 of donderdag 11 september, maar mogelijk een 

week later. 
• De MR zal 12 september worden bijgepraat en om mandaat worden gevraagd om het 

wetsvoorstel met het Nader rapport zonder verdere ommekomst van de MR begin volgende 
week aan de Kamer aan te bieden (of dus een week later, afhankelijk van het moment van 
verschijnen RvS-advies). 

• We hebben afgesproken dat jullie vooruitlopend daarop proberen om jullie eigen bijdrage aan 
het verslag alvast aan te leveren. Het zou erg helpen om dit met jullie door te lopen. 

1. Prikkels om maximaal te lenen 
Naar aanleiding van de discussie over maximaal lenen bij DUO voor een hypotheek, is in de 
bijlage uitgeschreven welke maatregelen er denkbaar zijn om dit tegen te gaan. 

2. Communicatieplan 
Eerder is aan jullie toegezegd dat jullie de communicatiestrategie zouden ontvangen. In de 
bijlage is het plan van aanpak opgenomen. 

3. Meerjarige masters 
• SEO is bezig met de verkenning meerjarige master. SEO heeft reeds een gedeeltelijk 

concept met ons gedeeld. 
• Dit ging onder andere over de te verwachten effecten van het studievoorschot op de 

instroom en de aansluiting tussen studies en arbeidsmarkt, inclusief 
arbeidsmarktprognoses. Op basis van bestaande literatuur is er geen enkel effect te 
verwachten op de instroom in meerjarige masters als gevolg van het studievoorschot. 
Kostenperspectief speelt bij studenten nauwelijks een rol bij hun studiekeuze. 

• Wat betreft het arbeidsmarktperspectief/loonontwikkeling, laten de resultaten zien dat een 
studie in het ho een investering is die loont, en zich makkelijk terugverdient. Ook 
meerjarige masteropleidingen. Wel is het verhaal voor researchmasters en lerarenmasters 
hier wat minder rooskleurig dan bij de zorg- en techniekmasters. De loonontwikkeling in die 
sectoren ligt namelijk onder (leraren) tot ruim onder (researchmasters) het startsalaris 
voor academici. De arbeidsmarktperspectieven zijn wel goed voor leraren, maar onduidelijk 
voor researchmasters. 

• SEO gaat nu verder aan de slag met het tweede deel van het rapport, over de bijdragen die 
overheid en werkgever kunnen leveren om eventuele onwenselijke effecten om te buigen, 
en instroom in bepaalde sectoren te verbeteren. Het definitieve rapport wordt 22 
september verwacht. 

• Ons voorstel is om dit rapport - voorzien van een gezamenlijke beleidsreactie met EZ - 
separaat aan de Kamer aan te bieden in de week van 26 september. 

4. Taskforce Beter benutten 
• De beoogd voorzitter (EllilE ) is bereid de taskforce te gaan voorzitten. Gezien de 

gevoeligheden bij de onderwijskoepels, gaat zij de komende weken met de 
concepttaakopdracht in de hand, overleggen met de diverse stakeholders. 

5. SZW: studievoorschot in relatie tot scholingsplicht 
• Ik ben met mijn collega van SZW in overleg getreden over de relatie tussen de 

scholingsplicht voor jongeren en het studievoorschot. De vraag luidde: 'Hoe kijkt de 
minister aan tegen gemeenten die jongeren dwingen om te gaan studeren om te zorgen 



dat zij niet in de bijstand of de WIJ komen?'. Kort gezegd komt het er op neer: kunnen 
gemeenten jongeren bijstand weigeren en hen dwingen een studieschuld aan te gaan? 

• Dit kan, maar is met waarborgen omgeven. Het is namelijk niet de bedoeling dat jongeren 
in een studieschuld worden gedwongen zodat gemeenten kunnen besparen op bijstand. 
Tevens is van belang dat als jongeren gaan studeren en schulden maken, zij deze schulden 
onder sociale voorwaarden aangaan. 

• Met SZW wordt een gezamenlijke reactie opgesteld. 
• Dit punt is mogelijk interessant voor CDA. 

6. Aansluiting kinderbijslag/studiefinanciering 
• Ho-studenten die op 1 juli nog geen 18 jaar zijn, ontvangen pas vanaf oktober voor het 

eerst studiefinanciering. Dit betekent dat zij in de maand september nog geen 
studiefinanciering, inclusief OV-kaart, ontvangen. Reden hiervoor is dat de ouders van deze 
kinderen nog voor het gehele derde kwartaal, inclusief de maand september, kinderbijslag 
krijgen. Minister Asscher heeft aan de TK de toezegging gedaan om samen met mij 
opnieuw te bezien wat de mogelijkheden zijn om de aansluiting tussen studiefinanciering 
en kinderbijslag te verbeteren. 

• Wij zijn hierover in gesprek met SZW. De meest voor de hand liggende optie lijkt om de 
kwartaalsystematiek van de kinderbijslag in stand te houden en de aanspraak op 
studiefinanciering voor ho-studenten die op 1 juli nog geen 18 zijn een maand naar voren 
te halen. 

• SGP heeft over deze kwestie eerder een amendement ingediend bij het wetsvoorstel voor 
het leenstelsel in de master. 
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nota 	artwoorden karnervragen SIM-rapport ESC-verdrag 
	Bipagen 

Aanleiding 

Op 12 september jI. heeft het lid Rog (CDA) vragen gesteld over het artikel 
"internationaal verdrag botst met het leenstelsel". Aanleiding vorrnt het SIM-
rapport dat de mogelijke gevolgen van ratificatie van het facultatief protocol bij 
het internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 
de Verenigde Naties in relatie tot de invoering van het sociaal leenstelsel in kaart 
brengt. 

Samenvatting van de brief 

U geeft aan dat het verdrag al in werking is getreden en dat er is geen sprake van 
strijdigheid met het verdrag zolang de toegankehlkheid van het hoger onderwijs is 
geborgd. 

Besluiten door ondertekening 

Het versturen van bijgaande antwoorden naar de Tweede Kamer. 

Paging 1 van 1 
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Doe! 

Tijders het debat over tiet studierinancieringsakkoord, heeft 	GroenLinks) 
u gevraagd naar de relatie tosser) het studievoorschot en de scriohngsplicht in de 
Wet we:* en bijstand (WWB). Net beeld bestaat dat 9emeenten iongeren 
vanwege de scholingsplicht kunnen dwingen tot ecrLstudiesehuld. in de bijtage.,.... 
vindt u het met SZW overeengekomen antwoorci. 

Toelichting 

U legt in uw antwoord uit wat de relatie is van bet. studievoorschot tot de WWE3, 
enbenadrukt dat de basisbeurs &leen verdwjnt in bet hoger ondervvijs. U geeft 
vervolgens aan dat het volgen van ten opleiding noy altijd de best garantie is op 
bet vinden van betaalde arbeid. Tct slot staat u stil bij wijze vvaarop de WWB 
uitgevoerd wordt, en de waarborgen waarmce de scholingsplicht ornkleed is. 

Gevraagd besluit 

U heeft in het laatste studievoOrschotoverleg met de vvoordvocrders afgesproken 
betreffend antwoord eerst met hen af te sterna-len. Gaat u akkcord met de tekst 
en verzendIng naar de 0i0CrthloerderS? 

nota 	Studevoorschot in relatie tot sCholingsplicht 

5.1.2e ,tf 

t t  



Studievoorschot in relatie tot scholingsplicht voor jonge en tot 27 jaar 

Tijdens het debat over het studiefinancieringsakkoord zijn er vragen gesteld over de retatie van het 
studievoorschot tot de scholingsplicht in de Wet werk en bijstand (WWB). Het beeld bestaat dat 
gemeenten jongeren kunnen dwingen om een studieschuld op te bouwen, omdat de WWB een 
scholingsplicht kent. Dat beeld wil ik graag nuanceren. 

Allereerst is het belangrijk em op te merken dat de veranderingen in de studiefinanciering geen 
gevolgen hebben veer de scholingsplicht in de bijstand, en in de wijze waarop gemeenten orngaan 
met bijstandsaanvragen. Die twee staan los van elkaar. Aileen de vorm van de'studiefinanciering 
verandert, en wel veer jongeren die een studie in het hoger onderwijs willen volgen. Zij hebben 
straks geen recht meer op een basisbeurs, maar kunnen hun studie bijvoorbeeld bekostigen door 
een !ening af te sluiten bij de overheid, tegen voordelige voorwaarden. Jongeren die een mbo-
opleiding willen volgen, behouden wel een basisbeurs. Veer hen verandert er dus niets. 

De scholingsplicht in de bijstand is een belangrijk instrument om te voork.ornen dat mensen al op 
jonge leeftijd afhankelijk worden van een uitkering. Het volgen van een opleiding biedt jongeren 
immers de beste kansen op betaald werk. Dit betekent dat als een jongere (tot 27 jaar) in staat is 
am door het Rijk bekostigd onderwijs te volgen, hij geen recht heeft op bijstand. Hij zal eerst een 
opleiding moeten volgen. De betreffende jongere kan in overleg met de gemeente een goede 
afweging maken welke opleiding bij hem past; op basis van zijn capaciteiten, motivatie en 
toegankelijkheid van de opleiding. Vervolgens kan hij bij DUO studiefinanciering aanvragen. Dit kan 
in de vorm van een basisbeurs (mbo), of in de vorm van een lening (hoger onderwijs). Als de 
ouders van de jongere niet genoeg draagkracht hebben em aan de opleiding bij te dragen, kan hij 
ook cen aanvullende beurs ontvangen, die maximaa! €365 per rnaand bedraagt. Al deze vormen 
van .studiefinanciering worden aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende 
voorziening op de WWB. 

Belangrijk gegeven hierbij is dat de jongere wel in staat meet zijn em onderwijs te volgen. Het 
college bepaalt dit op basis van een zorgvuldige beoordeling van het individuele geval. De jongere 
zal dus niet automatisch een afwijzing op zijn aanvraag veer bijstand ontvangen als hij nog geen 
27 is. Het is belangrijk dat de gemeentelijke diensten en onderwijsinstellingen op lokaal en . 
regionaal niveau goed met elkaar samenwerken bij deze beoordeling. Het college kan bijvoorbeeld 
in zijn beoordeling van de mogelijkheden die de jongere al dan niet heeft om onderwijs te volgen, 
aansluiten bij het advies van het gemeentelijke Regionaal Meld- en CoOrdinatiepunt (RMC). Het 
terugleiden van niet-leerplichtige, voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar near het regulier 
onderwijs, is een kerntaak van het RMC. Tegen het besluit van het college staat de mogelijkheid 
tot bezwaar en beroep open. Daarnaast houdt de Inspectie SZW stelselmatig toezicht op de 
uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen; zowel op de effectiviteit van de 
uitvoeringspraktijk als op de naleving van de wet door gemeenten. 

Als het college besluit dat de jongere in stnom onderwij.sye vorge."11, en de jongere in kwestie'n 
kiest veer een opleiding in het hoger onderwijs, dan krijgt l vanaf I september 2015 te maken , 
met de nieuwe vorm van studiefinanciering: een basislening, een ov-studentenkaart en eventueel 	re  

C.. t  
een aanvullende beurs. De terugbetalingsregeling van deze studielening is heel sociaal, zodat de 
jongere altijd in staat zal zijn am aan zijn terugbetalingsverplichtingen te voldoen, wat et-  ook 
gebeurt. De jongere heeft na het behalen van zijn diploma en de aanloopfase van twee jaar, 35 
jaar de tijd OM de !ening terug te betalen. Hi j hoeft nooit meer dan 4 % van zijn inkomen in te 
zetten veer aflossing, en hij gaat pas terugbetalen als hij het wettelijk minimumloon verdient. Na 
35 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden. 



Hager Onderwij en 
Studioillnanciering 

Van 

UM= 
T 	6 5 2e 

Datum 
24 septernter 2014 

Referentie 

Etipagen 

X 

68 

Ministerie van Onderwiis. Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVOR  

Aan: M 

49, 

nota 

5.1.2e 

Resultaten verkenni .9 meerjarige masters en 
beteidsreactie 

Pia-01-z 

Reeds aNestemo met 

&Antal pagiro's 
Aanteiding 

SE0 heeft begin deze week de elndrapportage opgeleverd naar de verkennIng van 
instroomeffecten van het studievoorschot op de meerjarige masteropleidingen. De 
reipportage en de conceptbeleidsreactie vindt u hijgevoegd. Beide zip ambtehjk 
afgcsternd met SEZ, en zullen vandaag oak bij hem in tas gaan. 

Kernpunten 

De be!angrijkste conclusies van SEO zijn 

Net studievoorschot zaf leiden tut een beperkte afgemene instroorndaling van 
ongeveer 2%. Studenten met een lage SES reageren sterker op 
prosveranderingen dan de studenten met een noge SES. 

Dc specifieke effecten op de groep meejarlge masters zijn echter naar 
verwachting Weiner don doze 2%: studenten the kiezen voor een meerjarige 
master doer dat narrefijk veel vaker don andere studenten vanuit een sterke 
inhoudelijke motivate 

v  dap‘drior- 
7oriden ze zich we toter leiden, dan nog is de keuze vow-  een rneerjarige 
master ̀ e en lucratieve: de baton wegen altjd rtilm op tegen cle kosten. 

• De arheAsmarktperspectieven en loonontvvikkel!ng zijn voor de sectoren die 
aansluiten op de rreerjarige masters doorgaaris good; daartij getdt voor de 
researehmasters dat het arbeidsmarktbeeld diffuus is, en voor de educatieve 
masters dat de salarissen order het gerniddelde ligt. De verwachte 
ioonontwikkeling is door de recente afspraken echter positief. 

Pa4g,a I v,in 



Beieidsreactie 
Datum 
24 septirnber 2014 

• De kernconclusie van het SEO-rapport is gunstig: er is geen meereffect van 
het studievoorschot te verwachten op de instroom in meerjarige masters; het 
effect is naar verwachting juist kleiner. Aanvullende maatregelen zijn dus niet 
nodig. 

Lastig is wel dat SE° uitvoerig stilstaat bij de algemene effecten, met name 
die op de lagere SES. Na overleg is dit overal in het rapport nu ingekaderd 
met de toevoeging: de verwachting is dat de verhoging van de aanvullende 
beurs dit effect zal dempen. In uw beleidsreactie kadert u dit nog eons in: u 
geeft allereerst aan dat de gevonden algemene effecten van het 
studievoorschot in lijn zijn met de bevindingen ult eigen onderzoek. Pit geldt 
ook voor de bevindingen van SE0 met betrekking tot de groep met een lagere 
SES: die hebben er ander andere toe geleid dat in het studievoorschot de 
aanvullende beurs. 

• Voorts staat u in uw beleidsreactie stil op een aantal specifieke punten uit het 
rapport, zoals de sterkere intrinsieke motivatie van de studenten die kiezen 
voor een meerjarige master, en de gevolgen van een eventuele financiele 
afweging. U geeft aan dat de baton van een meerjarige master nog altijd 
opwegen tegen de kosten, en u legt uit hoe u de financiele toegankelijkheid 

• geborgd hebt, zodat studenten zich niet door hoge initiele kosten laten 
weerhouden van een meerjarige master. 

Tot slot staat u stil bij een aantal aanvullende beieidsrnaatregelen die op dit 
moment al ontplooid worden, en die van belang zijn bij dit onderwerp: u 
benadrukt het belang van goede voorlichting bij het studievoorschot en u 
noernt voorts eon aantal maatregelen uit de Lerarenagenda en het 
Techniekpact. Doze paragrafen zijn afgestemd met de betreffende directies, 
en EZ. 

Besluitvorming 

Gaat u akkoord met de aanbieding van het rapport van SEQ langs deze lijnen? 
Dc planning is em het rapport uiterlijk maandag aan de Tweede Kamer te 
verzenden, zodat deze veer de rondo tare' van donderdag 2 oktober gelezen kan 
worden. 
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over de weging van studieleningen 
bij hypotheekverstrekking in relatie tot het studievoorschot. 

Mogelijke deal 
Over dit onderwerp heeft de afgelopen 2 maanden overleg plaatsgevonden met 
NVB, de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en de departementen van Financien 
en BZK. Er tekent zich overeenstemming of over het wegingspercentage. Op het 
punt van BKR-registratie komen we tot nu toe niet verder dan 'agree to disagree': 
• de wegingsfactor kan worden verlaagd naar 0,45% volgens de huidige 

systematiek; 
• die huidige systematiek houdt in dat wordt uitgegaan van de 

oorspronkelijke studieschuld. NVB en AFM willen alleen uitgaan van de 
actuele schuld als wij overgaan tot BKR-registratie, maar dat lijkt ons nu niet 
opportuun. 

• Als iemand aantoonbaar sneller heeft afgelost en daardoor lagere 
maandlasten heeft of een korte resterende looptijd wordt maatwerk geleverd 
('proportioneel behandeld'). 

• We maken nog vervolgafspraken over de vraag wanneer de renteontwikkeling 
aanleiding geeft om de wegingsfactor te herzien en hoe wordt omgegaan met 
de verschillende terugbetaalregimes (huidige terugbetalers en straks de 
nieuwe groep). 

Toelichting 
Hierbij zijn 2 deelonderwerpen te onderscheiden: 
1. Het percentage waartegen de studieschuld wordt meegewogen; 
2. BKR-registratie in relatie tot de verifieerbaarheid van de studieschuld. 

Pagina 1 van 2 



1. De wegingsfactor 
• Hypotheekverstrekkers wegen studieleningen nu mee tegen 0,75% van de 

hoofdsom. Dat houdt in dat wordt verondersteld dat bij een studieschuld van 
€10.000 een maandlast van €75 hoort. 
Ter vergelijking: consumptief krediet wordt meegewogen tegen 2% van de 
hoofdsom. Studieleningen worden minder zwaar meegewogen vanwege de 
lage rente en de sociale terugbetaalvoorwaarden. 

• Het studievoorschotwetsvoorstel Ieidt tot lagere maandlasten. Door de 
verlenging van de terugbetaaltermijn, halveren die nagenoeg. Dat vormt 
aanleiding voor herziening van de afspraak. 

• De NVB heeft het voorstel gedaan om studieleningen mee te wegen tegen 
0,45%. Dit is behoedzaam (net als de huidige wegingsfactor was). 

2. BKR-registratie 
• De NVB en AFM pleiten voor registratie van de studieschuld in het BKR. Zij 

zijn van mening dat banken dan de studieschuld adequaat kunnen meewegen 
en de bewijslast niet bij de student Iigt. U heeft eerder in reactie op 
Kamervragen geantwoord dat BKR-registratie niet nodig en niet wenselijk is. 

• Concreet schrijft NVB in het voorstel: De NVB begrijpt deze redenering 
(leenangst) maar wijst erop dat registratie van de studieschuld in BKR niet 
betekent dat een studieschuld op een zelfde manier wordt gezien als 
bijvoorbeeld een consumptieve lening. Registratie van de studieschuld in BKR 
zorgt ervoor dat de maandlasten die iemand heeft van de studielening niet 
onverhoopt tot een knelpunt leiden wanneer bijvoorbeeld een hypotheek 
wordt afgesloten. In het kader van verantwoord lenen pleit de NVB dan ook 
voor opname van de studieschuld in BKR. Graag draagt de NVB bij aan goed 
begrip van de voordelen van BKR registratie van studieschulden en aan het 
wegnemen van eventuele angst die hierdoor ontstaat. 

• Wij delen het doel dat het belangrijk is dat studieschulden worden 
meegewogen, maar zijn het niet eens met het instrument. Wij zijn van 
mening dat banken kunnen (en zelfs moeten, vanuit hun zorgplicht over 
verantwoorde kredietverstrekking) vragen naar het bestaan van 
studieschulden. De student kan dit met een overzicht van DUO aantonen, ook 
als er geen schuld is. Zeker bij introductie van het studievoorschot, zijn het 
voorkomen van leenaversie en het borgen van de toegankelijkheid grote 
thema's. BKR-registratie doet afbreuk aan uw boodschap dat studieleningen 
vanwege hun sociale terugbetaalregime niet 'eng' zijn. 

• Er Iijkt in de Tweede Kamer (bij de partijen met wie u het akkoord heeft 
gesloten) geen draagvlak te bestaan voor BKR-registratie van studieleningen. 

• Eventueel zou 'negatieve registratie' wel een optie zijn: bij (forse) 
betalingsachterstanden overgaan tot registratie. Hier zou een disciplinerende 
werking van kunnen uitgaan en dit zou de mate van terugbetaling kunnen 
verhogen. 

• NVB is van mening dat alleen bij BKR-registratie kan worden uitgegaan van 
de actuele schuld i.p.v. de oorspronkelijke schuld. Op het moment dat al een 
groot deel is afgelost, is uitgaan van de oorspronkelijke schuld immers een 
overschatting van de maandlasten. Zonder BKR-registratie zou dat volgens 
de NVB tot teveel administratie bij banken leiden en teveel bewijslast bij de 
student. 

Datum 
26 september 2014 
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Aanleiding 
Dinsdag 30 september (16:30-17:15) spreekt u met 5.1.2e 

(NVB). Hij wordt vergezeld door5.1.2e 
. Gespreksonderwerp is de weging van studieleningen bij 

hypotheekverstrekking in relatie tot het studievoorschot. 

Hierbij zijn 2 deelonderwerpen te onderscheiden: 
1. Het percentage waartegen de studieschuld wordt meegewogen; 
2. BKR-registratie in relatie tot de verifieerbaarheid van de studieschuld. 

Mogelijke deal 
Over dit onderwerp heeft de afgelopen 2 maanden overleg plaatsgevonden met 
NVB, de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en de departementen van Financien 
en BZK. Er tekent zich overeenstemming of over het wegingspercentage en 
andere zaken. Op het punt van BKR-registratie komen we tot nu toe niet verder 
dan 'agree to disagree' : 
• de wegingsfactor kan worden verlaagd naar 0,45% volgens de huidige 

systematiek; 
• die huidige systematiek houdt in dat wordt uitgegaan van de 

oorspronkelijke studieschuld. NVB en AFM wil alleen uitgaan van de 
actuele schuld als wij overgaan tot BKR-registratie, maar dat lijkt ons nu niet 
opportuun 

• Als iemand sneller heeft afgelost en daardoor lagere maandlasten heeft of een 
korte resterende looptijd en dit kan aantonen met een DUO-overzicht, wordt 
maatwerk geleverd ('proportioneel behandeld'). 

• We maken nog vervolgafspraken over wanneer de renteontwikkeling 
aanleiding geeft om de wegingsfactor te herzien en hoe wordt omgegaan met 
de verschillende terugbetaalregimes (huidige terugbetalers en straks de 
nieuwe groep). 
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Toelichting 
1. De wegingsfactor 
• Nu worden studieleningen meegewogen tegen 0,75% van de hoofdsom. Dat 

houdt in dat wordt verondersteld dat bij een studieschuld van €10.000 een 
maandlast van €75 hoort. Bij consumptief krediet wordt uitgegaan van 2% 
van de hoofdsom. Studieleningen worden minder zwaar meegewogen 
vanwege de lage rente en de sociale terugbetaalvoorwaarden. 

• Het studievoorschotwetsvoorstel leidt tot lagere maandlasten. Door de 
verlenging van de terugbetaaltermijn, halveren die nagenoeg. Dat vormt 
aanleiding voor herziening van de afspraak. 

• De NVB heeft het voorstel gedaan om studieleningen mee te wegen tegen 
0,45%. Dit is behoedzaam (net als de huidige wegingsfactor was) en 
beschermt daardoor tegen renteverhogingen. 

2. BKR-registratie 
• De NVB en AFM pleiten voor registratie van de studieschuld in het BKR. Zij 

zijn van mening dat banken dan de studieschuld adequaat kunnen meewegen 
en de bewijslast niet bij de student ligt. U heeft eerder in reactie op 
Kamervragen geantwoord dat BKR-registratie niet nodig en niet wenselijk is. 

• Concreet schrijft NVB in het voorstel: De NVB begrijpt deze redenering 
(leenangst) maar wijst erop dat registratie van de studieschuld in BKR niet 
betekent dat een studieschuld op een zelfde manier wordt gezien als 
bijvoorbeeld een consumptieve lening. Registratie van de studieschuld in BKR 
zorgt ervoor dat de maandlasten die iemand heeft van de studielening niet 
onverhoopt tot een knelpunt leiden wanneer bijvoorbeeld een hypotheek 
wordt afgesloten. In het kader van verantwoord lenen pleit de NVB dan ook 
voor opname van de studieschuld in BKR. Graag draagt de NVB bij aan goed 
begrip van de voordelen van BKR registratie van studieschulden en aan het 
wegnemen van eventuele angst die hierdoor ontstaat. 

• Wij delen het doel dat het belangrijk is dat studieschulden worden 
meegewogen, maar zijn het niet eens met het instrument. Wij zijn van 
mening dat banken kunnen (en zelfs moeten, vanuit hun zorgplicht over 
verantwoorde kredietverstrekking) vragen naar het bestaan van 
studieschulden. De student kan dit middels een overzicht van DUO aantonen, 
ook als er geen schuld is. Zeker bij introductie van het studievoorschot, zijn 
het voorkomen van leenaversie en het borgen van de toegankelijkheid grote 
thema's. BKR-registratie doet afbreuk aan uw boodschap dat studieleningen 
vanwege hun sociale terugbetaalregime niet 'eng' zijn. 

• Er lijkt in de Tweede Kamer (bij de partijen met wie u het akkoord heeft 
gesloten) geen draagvlak te bestaan voor BKR-registratie van studieleningen. 

• Eventueel zou 'negatieve registratie' wel een optie zijn: bij (forse) 
betalingsachterstanden overgaan tot registratie. Hier zou een disciplinerende 
werking van kunnen uitgaan en dit zou de mate van terugbetaling kunnen 
verhogen. 

• NVB is van mening dat alleen bij BKR-registratie kan worden uitgegaan van 
de actuele schuld i.p.v. de oorspronkelijke schuld. Op het moment dat al een 
groot deel is afgelost, is uitgaan van de oorspronkelijke schuld immers een 
overschatting van de maandlasten. Zonder BKR-registratie zou dat volgens 
de NVB tot teveel administratie bij banken leiden en teveel bewijslast bij de 
student. 

Datum 
26 september 2014 
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Onze reterentie 
5 I 2e 

Uw brief van 
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Bijlagen 
1 

In het akkoord over de hervorming van de studiefinanciering heb ik met de PvdA, 
VVD, D66 en GroenLinks atgesproken te zullen verkennen of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn voor meerjarige masters in tekortsectoren els straks de 
basisbeurs plaatsmaakt voor het studievoorschot.1  Deze afspraak is conform de 
afspraak in het Techniekpact 2020.2  Hierbij bied ik u, mede namens de minister 
van Ecoromische Zaken, de resultaten van de verkenning aan, ajsmede de 
kabinetsreactie op deze resultaten. Zo kunnen beide nog onderdeel zijn van de 
behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van het studievoorschot in de 
Tweede Kamer. Dit heb ik u toegezegd in het debat over het 
studiefinancieringsakkoord van 5 juni 2014.3  

1. Samenvatting belangrijkste resultaten 

In de verkenning meerjarige masters is onderzocht welke effecten de 
maatregelen in de studiefinanciering naar verwachting kunnen hebber op de 
instroom van studenten in mccrjarigc masters in tekortsectoren, cn hoc 
eventuele effecten zich vcrhouden tot de huidige arbeidsmarkt en de 
verwachtingen in de nabije toekomst. Vervolgens is bekeken welke denkbare 
interventies er zijn om eventuele onwenselijke effecten orn te buigen, zowel door 
de overheid als door de ondenvijsinsteilingen en vverkgevers. De meerjarige 
masters in (tekort)sectoren zijn hierbij verdeeld in vier typen opleidingen: 
zorgrnasters, techniekmasters, researchmasters en educatieve masters; alle van 
minimaal 120 ects. De verkenning is uitgevoerd door onderzoeksbureau SE0 
Economisch Onderzoek (SE0). 

De kernconciusie van het rapport van SED is: de instroomeffecten van het 
studievoorschot op de meerjarige masteropleidingen in (tekort)sectoren, zijn 
kleiner dan de effecten op de totale instroom. Deze conclusie wordt aan de hand 
van de onderstaande drie punten nader toegelicht. 

Karnerstukken II, 2013/2014, 24724, nr. 123 
2  Karnerstukken n, 2012-2013, 32637, nr. 57 (bijlage) 
3  Hancielingen, 2013-2014, nr. 90, item 4. 
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1.1 Mogelijke effecten op instroom 
Om specifieke uitspraken te kunnen doen over de effecten van het 
studievoorschot op de instroom in de meerjarige masters, heeft SEO allereerst 
een analyse gemaakt van de verwachte effecten van het studievoorschot in het 
algemeen. De bevindingen van SEO komen grotendeels overeen met mijn eigen 
bevindingen over de effecten van een verhoging van de private bijdrage in het 
hoger onderwijs, mede op basis waarvan het akkoord in de studiefinanciering is 
vormgegeven.4  

Onze referentie 
670738 

SEO stelt dat de algemene instroom als gevolg van het studievoorschot naar 
verwachting met ongeveer twee procent zal afnemen. Dit komt overeen met de 
bevindingen van het CPB, die uitgaan van 1,5 % in het hbo en 2,1% in het wo.5  
Het CHEPS benadrukt in zijn internationale onderzoek bovendien nog eens het 
tijdelijk karakter van dergelijke effecten: "het algemene beeld dat naar voren 
komt is dat een verhoging van de private bijdragen voor hoger onderwijs slechts 
beperkte en tijdelijke effecten heeft op de deelname aan hoger onderwijs. Het 
aantal studenten dat zich aanrneldt bij universiteiten en hogescholen daalt 
doorgaans niet of marginaal 	Bovendien herstellen de traditionele 
deelnamepatronen zich al weer na een of twee jaren. Ook blijft de verhouding 
tussen studenten uit lage en hoge inkomensgroepen doorgaans gelijk." 6  

Voorts vindt SEO, in lijn met mijn eigen eerdere onderzoeken, dat jongeren uit de 
lagere inkomensgroepen sterker reageren op prijsveranderingen dan jongeren uit 
de midden- en hogere inkomensgroepen. Dat laatste is reden geweest om in het 
studiefinancieringsakkoord de aanvullende beurs te verhogen, de 
terugbetaalregeling te versoepelen en maatregelen te nemen om schakelen en 
doorstromen te bevorderen. 

1.2 Specifieke effecten op instroom meerjarige master 
De kern van het onderzoekrapport van SEO betreft het onderzoek naar de 
specifieke effecten van het studievoorschot op de instroom in de meerjarige 
masteropleidingen in de tekortsectoren. Uit de analyse van SEO blijkt dat de 
effecten van het studievoorschot op de instroom in meerjarige masteropleidingen 
kleiner zijn dan de algemene effecten die naar verwachting zullen optreden. 
Studenten laten zich bij de keuze voor een meerjarige masteropleiding in de 
tekortsectoren namelijk relatief sterk leiden door inhoudelijke motivatie. 
Bovendien heeft deze groep weinig volwaardige alternatieve opleidingen tot zijn 
beschikking. De weglek van studenten in de overgang van de bachelor naar een 
master in andere richtingen is klein in de opleidingsrichtingen die opleiden voor 
een baan in de tekortsectoren. Kortom, studenten stromen doorgaans na hun 
bachelor gewoon door in de aansluitende meerjarige master. 

Kamerstukken II, 2013-2014, 24724, nr. 131. 
CPB. Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en 

masterfase. !age bij: Kamerstukken II, 2013-2014, 24724, nr. 131. 
6 CHEPS (2013). international expierences with student financing. Bijiage bij: 
Kamerstukken II, 2013-2014, 24724, nr. 131. 

Pagina 7 van 7 



Zouden studenten zich wel meer laten leiden door financiele motieven bij hun 
studiekeuze, dan nog zou de keuze in het voordeel van de meerjarige master 
uitvallen. Daarbij geldt dat ook de arbeidsmarktperspectieven en 
salarisontwikkelingen voor de banen in de tekortsectoren -waarvoor de 
meerjarige masters opleiden- over het algemeen genomen goed zijn, met name 
voor de technische en medische meerjarige masteropleidingen. Voor de relevante 
eerstegraads lerarenopleidingen wordt een goede arbeidsmarkt voor de richtingen 
natuur en techniek verwacht, en een redelijk tot matig perspectief voor de 
richtingen economic, maatschappij en talen. Voor afgestudeerden van 
researchmasters is het arbeidsmarktbeeld onduidelijk, met name omdat zij vecial 
starten als promovendi. 

Onze referentie 
670733 

1.3 Door SR) gesuggereerde beleidsmaatregelen 
Uitgangspunt bij alle mogelijke beleidsmaatregelen is dat overheid, 
onderwijsinstellingen en werkgevers gezamenlijk de gevolgen van het 
studievoorschot voor instroom in de meerjarige masters monitoren. Mochten 
betrokken partijen van mening zijn dat er na invoering van het studievoorschot 
alsnog ongewenste effecten optreden, dan kunnen eventuele maatregelen het 
beste aangrijpen bij de inhoudelijke motivatie en financiele afweging van 
studenten bij hun studiekeuze, zo geeft SR) aan. Maatregelen waaraan gedacht 
kan vvorden, zien onder andere op algemeen of doelgroepspecifiek 
stimuleringsbeleid, beurzenprogramma's, het bieden van baangaranties, een 
fiscale stimulans, of het verhogen van de salarissen. Probleem bij al deze 
maatregelen is wel dat de effectiviteit ervan in de praktijk heel moeilijk is aan te 
tonen. 

2. Kabinetsreactie 

De resultaten van de verkenning laten zien dat de te verwachten effecten van het 
studievoorschot op de instroom van studenten in meerjarige masteropleidingen, 
juist kleiner zijn dan de effecten op de totale instroom in het hoger onderwijs. Ik 
zie dan ook geen aanleiding om in de studiefinanciering aanvuliende maatregelen 
te treffen voor doze groep. Hieronder zal ik een korte toelichting geven op de 
belangrijkste punten uit het rapport. 

2.1 (Master)studenten kiezen hun studie voomamelijk op basis van inhoud 
Uit de analyse van het onderzoek naar studiekeuzedeterminanten, blijkt dat 
studenten aan meerjarige masteropleidingen vooral inhoudelijk gedreven huri 
studierichting kiezen, meer nog dan andere studenten. Studenten die kiezen voor 
een meerjarige masteropleiding zijn weinig gevoelig voor argumenten die 
betrekking hebben op studiekosten of studieduur. De keuze van de studierichting 
lijkt daardoor niet door prijsveranderingen te kunnen worden beinvloed, en een 
langere en dus duurdere studie is voor deze groep niet minder aantrekkelijk. Voor 
betastudenten geldt dat zij nog meer intrinsiek gedreven hun studiekeuze maken 
dan andere studenten in meerjarige masteropleidingen van maatschappelijk 
belang. 

Studenten die een bachelor hebben afgerond die voorbereidt op een meerjarige 
masters in een tekortsector, stromen vrijwel allemaal door in die aansluitende 
master. Doze groep heeft weinig volwaardige alternatieve opleidingen tot zijn 
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beschikking. De weglek van studenten in de overgang van bachelor near masters 
in andere richtingen is dus klein in deze groep. De techniek-, zorg- en 
researchmasters zijn allernaal meerjarig. Oak de verscnillende masteropleidingen 
tot eerstegraadsdocent duren elle langer dan een jaar. 

Onze referentie 
5.1.2e 

2.2 Kosten-baten analyse meerjarige masters valt gunstig uit 
Zouden kosten wel een (grotere) rol spelen, clan kan dat op twee manieren. In de 
eerste plaats kan de student de kosten afwegen tegen de baten, en besluiten een 
(spec(fieke) studie te gaan volgen als de waarde van het diploma grater is dan de 
investering; of ervan a[ he zien als dat niet het geval is. Het onderzoek van SEO 
laat zien dat de extra baten van de opleiding doorgaans ruim opwegen tegen de 
extra kosten. Een extra opleidingsjaar leidt doorgaans tot een extra looninkomen 
van 4% tot 10%. Een recente Nederlandse analyse laat zien dat het financieel 
rendement van een extra onderwijsjaar de afgelopen jaren toegenomen. Voor 
mannen was het effect van onderwijs in 1999 nag 50/0, in 2009 was het S%. Voor 
vrouwen was de stijging Weiner: van 10,5% in 1999 naar 11,5% in 2009. Ook 
vanuit dit perspectief geven de bevindingen geen aanleiding tot aanvullende 
maatregelen. 

E3innen de vier onderscheiden masters geldt el& met name de zorgmasters 
financieellonen, 	zo een investering zijn die zich rnakkelijk terugverdient. Maar 
ook in de technieksectoren is de loonontwikkeling goed. De loonontwikketing van 
leraren ligt lets oncler het academisch gemiddelde, en ook het startsalaris van 
iemanct met een researchmaster ligt nog wat lager dan het gemiddelde 
startsalaris van een academicus. In het laatste geval geldt echter wel dat deze 
groep vaak later in zijn carriere alsnog een salarissprong maakt, namelijk als de 
promotie is afgerond. Voor de salarisontwikkeling van de eerstegraads leraren 
geldt dat clear recent al afspraken over zijn gemaakt in de cao-akkoorden. Dit zal 
ik nader toelichten in paragraaf drie. 

De arbeidsmarktperspectieven in de sectoren waarvoor de betreffende meerjarige 
masters opleiden, zijn over het algemeen beter dan het gemiddelde 
arbeidsmarktperspectief voor hoger o0geleiden; zovvel in zorg, techniek en 
onderwijs zijn de arbeidsmarktbeelden gunstig. Aileen voor de studenten met een 
researchmaster op zak !s het arbeidsmarktbeeld diffuus. 

2.3 Financiele toegankelijkheid meetlarige masters 
Het tweede argument dat SE0 onderscheidt, heeft te maken met de financiele 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs: is de financiele barriere niet te groat 
om een studio to gaan volgen in het hoger onderwijs? Met name jongeren uit de 
lagere inkomensgroepen kunnen sterker reageren op prijsveranderingen, stclt 
SEO. Precies om deze reden heb ik bij de invoering van het studievoorschot tot 
flankerende maatregeten voor deze groep besloten. De aanvullende beurs blijft 
voor deze groep niet alleen behouden, rnaar wordt zelfs vertwogcl tot max/mod! 
C365 per maand. Evenals studenten aan een eenjarige masteropleiding, kunnen 
studenten aan meerjarige masteropleidingen voor de nominate dour van hun 
studie aanspraak maken op deze aanvultende beurs. Voor de thuiswonende 
student wordt daarmee het verlies van de basisbeurs volledig gecompenseerd. 
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Daarnaast zal ik de komende jaren extra inzetten op het 	nuleren van 
schakelen en doorstromen tussen mbo, hbo en wo. 1k zal de effecten op de 
instroom en participatie nauwgezet blijven volgen. Tot slot versoepel ik de 
terugbetalingsvoorwaarden aanzienlijk in het wetsvoorstei tot invoering van het 
studievoorschot. De verlenging van de terugbetaaltermijn van 15 naar ,  35 jaar, de 
verlaging van het maximale aflospercentage van 12% naar 4% van het inkomen, 
en de verhoging van het inkomensniveau vvaaronder niet hoeft te worden 
terugbetaaid, garanderen dat eke oud-student aan zijn aflosverplichting zal 
kunnen voldoen. Deze drie maatregelen zien er samen op dat geen enkele 
student vanwege financiele redenen hoeft af te zien van een studio in het hoger 
onderwijs; ook als deze studie een meerjarige master bevat. 

3. Aanvullende beleidsmaatregelen 

De inventarisatie die SEO gemaakt heeft van rnogelijke beleidsrnaatregelen, laat 
zien dat beleidsmaatregelen ofwel moeten aansluiten op de beinvloeding van de 
inhoudelijke studiekeuze, ofvvel op de beinvloeding van de kosten-batenanalyse, 
of moeten zien op het vergroten van de mogelijkheden voor een student om zich 
te kwalificeren voor een opleiding. In dat verband vind ik het belangrijk om hier 
nog twee initiatieven Le noernen die het kabinet de afgelopen jaren vanuit dit 
perspectief heeft ontplooid, namelijk de Lerarenagenda en het Techniekpact. Ook 
de maatregelen om het financieel bewustzijn bij jongeren te vergroten, is tot siot 
nog een belangrijk thema. 

3.1 Lerarenagenda 
Belangrijk in relatie tot de instroom in de rneerjarige educatieve masters, zip de 
initiatieven die vanuit de Lerarenagenda warden ontplooid. luist ook vanwege het 
belang dat ik hecht aan goede arbeidsvoorwaarden voor docenten, wit ik doze 
afspraken ook hier noemen. 

In het sectorakkoord met het primair onderwijs is bijvoorbeeld afgesproken dat 
de overheid een tegemoetkoming biedt voor studiekosten aan (academische) 
oabo-afgestudeerden die een (hho- of wo) masteropleiding volgen en in dat kader 
een onderzoeksopdracht doen bij een school. Bekeken wordt nog op welke manier 
doze tegemoetkoming vvordt vormgegeven. In het sectorakkoord met het 
voortgezet onderwijs is genoemd dat het bieden van een tegemoetkoming aan 
studenten die direct na het behalen van hun diploma, eon masteropleiding volgen 

een tekortvak en waarbij de student eon onderzoeksopdracht doet of een 
stageplek heeft bij zijn of haar school, tot de mogelijkheden behoort om meer 
masteropgeleiden aan te trekken veer het leraarsvak. 

In het onderhandelaarsakkoord van de CAD voortgezet onderwijs is voorts 
afgesproken om de loonontw!kkeling in het voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan 
de ontwikkeling van de lonen in de marktsector te koppelen. Door deze afspraak 
in het onderhandelaarsakkoord, is de venwachting voor de loonontwikkeling in het 
voortgezet onderwijs gelijk aan die van de marktsector. Voor eerstegraads 
docenten is daarnaast in het kader van de functiemixmaatregelen de afspraak 
gemaakt dat zij vanaf 2014 bij instroom in de LD-schaal worden geplaatst. Dit is 
de hoogste schaal voor lesgevend personeel in het vo. Hierdoor zal het 
startsalaris van doze groep stijgen. Doze rnaatregelen helpen om de 

Onze rereren 	• 
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onderwijssector aantrekkelijker te maken voor afgestudeerden van de 	 Onze referen ie 

eerstegraads lerarenopleidingen, en beinvloeden dus op positieve wijze de 
	670738 

kosten-batenanalyse van de educatieve masters. 

3.2 Techniekpact 2020 
Het kabinet vindt het belangrijk dat het aantal technici op de arbeidsmarkt de 
komende jaren zal toenemen. Er is de komende jaren immers volop werk voor 
talenten met een betatechnisch prone!. De overheid zet zich er daarom hard voor 
in om studenten te interesseren voor techniekstudies. Deze activiteiten zijn 
gericht op het aantrekkelijker maken van het onderwijs, het aanboren van nieuwe 
doelgroepen en het verbeteren van het imago. Veel van deze initiatieven zijn 
gebundeld in het Nationaal Techniekpact 2020, een samenwerking tussen 
onderwijs, bedrijfsleven, regio en het Rijk. Het doel van het Techniekpact is om 
een tekort aan technisch personeel te voorkomen door de kwaliteit van het 
techniekonderwijs te verbeteren, door meer jongeren voor techniek te 
interesseren, het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten 
sluiten en de werkenden die er zijn in de techniek, daar ook te behouden. 

Onder impuls van het Techniekpact zijn in de afgelopen jaren door een groot 
aantal landelijke en regionale organisaties waardevolle initiatieven gestalt die de 
positie van 'de techniek' in Nederland hebben versterkt. De positieve signalen die 
we over deze verandering hebben ontvangen, zetten door. Zo neemt de 
belangstelling van studenten voor technische opleidingen flink toe. Het aantal 
eerstejaars studenten dat zich heeft ingeschreven voor een technische bachelor 
opleiding aan een universiteit respectievelijk een hogeschool voor het studiejaar 
2013/14, is met 12% en 7% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit 
de vooraanmeldingen voor het huidige coflegejaar (2014/15) lijkt er ook sprake te 
zijn van een (lichte) stijging. De definitieve instroomcijfers worden in januari 
bekend gemaakt door de Vereniging Hogescholen en de VSNU. 

Voor het studiejaar 2014/15 hebben de Topsectoren 529 beurzen beschikbaar 
gesteld om studenten al in een vroeg stadium van hun studie kennis te laten 
maken met (technische) bedrijven. Via de sectorakkoorden met het primair en 
voortgezet onderwijs wordt de aandacht voor wetenschap en technologie 
geborgd. Er is structureel meer geld beschikbaar voor het technisch middelbaar 
beroepsonderwijs. Om de knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken, zijn 
door de technische branches sectorplannen opgesteld.7  

3.3 Voorlichting 
Met name in relatie tot de financiele toegankelijkheid, is het belangrijk dat 
studenten zich bewust zijn van het profijt dat een meerjarige masteropleiding hun 
Levert. Goede voorlichting over de kosten en de baten van een opleiding in het 
hoger onderwijs is een belangrijke voorwaarde bij invoering van het 
studievoorschot, zeker ook in relatie tot de meerjarige masters. De perceptie van 
de student op deze punten is leidend. Heldere en goed beschikbare informatie 
over kosten en verdienpotentieel van meerjarige masteropleidingen helpt de 
student de financiele afweging op basis van de juiste gegevens te maken. De 

Karnerstukken II, 2013-2014, 32 637 nr. 133 
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studiebijsluiter met infer tie over de opleiding is hiervoor een belaz grijk 
instrume 	[Ike studiebijs 'ter moet dereeijke informatie bevatten. 

5.1.2e 
Onze referentie 
670738 




