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Studievoorschotmiddelen vooral naar kleinschalig onderwijs
en studiebegeleiding
Eerste inventarisatie van de afspraken uit 2019 – samenwerking met
medezeggenschap positief geëvalueerd
Alle universiteiten hebben met hun medezeggenschap afgesproken hoe de
studievoorschotmiddelen (die zijn vrijgekomen door het wegvallen van de
basisbeurs) worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen. De afspraken
zijn gemaakt over een bedrag van in totaal €870 miljoen in de periode 2019-2024.
Uit de jaarverslagen van de universiteiten blijkt dat in 2019 al €66 miljoen daarvan
is ingezet. Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten
(VSNU): “De studievoorschotmiddelen zijn van groot belang voor studenten en
docenten. Ik ben er trots op dat medezeggenschapsraden en besturen samen de
nieuwe wetgeving rond de kwaliteitsafspraken en het instemmingsrecht op de
begroting ten uitvoer hebben gebracht. En hiermee investeren wij uiteindelijk
samen in bijvoorbeeld kleinschaliger onderwijs, studiebegeleiding en
studiewerkplekken.’’
Medezeggenschap & akkoord
Alle universiteiten hebben in nauw overleg met hun medezeggenschapsraden
kwaliteitsafspraken gemaakt. Hierin is afgesproken hoe de studievoorschotmiddelen in de
periode 2019-2024 besteed zullen worden aan verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Op basis hiervan heeft elke universiteit, in overleg met studenten en docenten,
keuzes gemaakt die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van opleidingen en
faculteiten. De medezeggenschap heeft bovendien instemmingsrecht op de hoofdlijnen van
de begroting, waar deze investeringen deel van uitmaken. Vanuit het Interstedelijk
Studenten Overleg wordt de samenwerking gemiddeld genomen positief beoordeeld. ISOvoorzitter Dahran Çoban: “Het is natuurlijk zoeken in het begin en niet alles gaat direct
goed, maar als ik nu naar de plannen kijk ben ik blij dat er zo veel samenwerking bestaat
tussen studenten en colleges van bestuur”.
De plannen van vrijwel alle universiteiten zijn inmiddels goedgekeurd door de minister van
OCW. Van één universiteit wacht een enkel onderdeel van de plannen nog op definitief
akkoord. Uit de jaarverslagen blijkt dat in 2019 ruim 91% van de beschikbare middelen
succesvol is gealloceerd. Bij universiteiten waar nog niet het volledige bedrag is besteed,
gebeurt dat in 2020 alsnog.

Bestedingsdoelen in de komende jaren
Veel universiteiten zetten in op kleinschaliger onderwijs. Zo is bij de Universiteit Maastricht
de groepsgrootte al teruggebracht tot maximaal vijftien studenten, en worden bij de
Erasmus Universiteit Rotterdam extra tutoren ingezet om kleinschaliger onderwijs mogelijk
te maken. Universiteiten zetten de middelen ook in voor betere begeleiding van studenten en
verbetering van het welzijn van studenten. Meerdere universiteiten hebben hiervoor extra
medewerkers aangenomen zoals studentenpsychologen en mentoren. De afgelopen tijd is
studentenwelzijn steeds meer een speerpunt voor universiteiten geworden. De
studievoorschotmiddelen maken het mogelijk om op dit vlak meer voor studenten te
betekenen. De inzet op onderwijsfaciliteiten, die digitalisering van het onderwijs
ondersteunen, komt in deze Covid-19 periode goed van pas, net als de inzet op extra
begeleiding en docenten.
Voor de komende jaren heeft de VSNU geïnventariseerd hoe de middelen besteed zullen
worden. Dat levert het volgende beeld op uit onderstaande tabel.
Duisenberg: “Het is duidelijk dat universiteiten, samen met hun medezeggenschap, hier veel
werk en ambitie in hebben gelegd. Ook de komende jaren zetten we ons vol in om de
beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten voor onderwijskwaliteit”.
Extra middelen noodzakelijk
Bij de afschaffing van de basisbeurs voor studenten is afgesproken dat dat geld als extra
investering gebruikt zou worden voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit een eerdere
knelpuntenanalyse van de VSNU is al gebleken dat die middelen nodig zijn om de groeiende
studentenaantallen te compenseren [zie onderstaande grafiek] en dat beeld blijkt nu ook uit
de plannen van verschillende instellingen. Çoban: ‘’Het is jammer dat het aanvullende
karakter van de beloofde extra investeringen uit lijkt te blijven, omdat de kwaliteitsmiddelen
nu nodig zijn voor het behoud van onderwijskwaliteit in plaats van een verbetering hiervan.’’
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Tabel: Inventarisatie gereserveerde middelen kwaliteitsafspraken

Inventarisatie gereserveerde middelen kwaliteitsafspraken (in duizenden euro’s)
Thema
Intensiever en
Meer en betere
Studiesucces Onderwijsdifferentiatie
kleinschalig
begeleiding
onderwijs
studenten
2019
46.774
7.774
3.113
8.390
2020
52.570
12.395
4.024
13.245
2021
71.108
13.963
6.461
17.141
2022
83.188
15.030
7.789
18.543
2023
86.706
15.285
7.800
18.202
2024
93.040
15.270
9.180
16.490
Totaal per
433.386
79.717
38.367
92.011
thema

Passende en goede
onderwijsfaciliteiten
9.271
13.165
15.399
16.916
18.455
17.685
90.891

Verdere
professionalisering
van docenten
6.666
10.222
15.236
19.744
20.460
21.644
93.972

* Van 81 miljoen euro is nog niet bepaald hoe dit binnen het kwaliteitsplan zal worden besteed. Deze middelen zijn wel meegenomen in het
totaalbedrag. De bedragen in de kolom totaal per thema tellen daarom niet op tot 908,443 miljoen euro.
Einde bericht

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Bart Pierik, woordvoerder VSNU
06 50 48 30 17
Pierik@vsnu.nl
Dahran Çoban, voorzitter ISO
06 51 51 65 01
coban@iso.nl

Totaal

80.693
106.949
150.983
180.447
188.924
200.446
908.443*
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