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Geacht college van bestuur, 

Op 17 februari jl. is de Tweede Kamer geInformeerd over het Nationaal 
Programma Onderwijs (NP0).1  Met dit plan komt er € 8,5 miljard vrij voor de 
onderwijssectoren en studenten. Hiervan is € 1 miljard voor instellingen in het 
hoger onderwijs en onderzoek en € 1,1 miljard voor de tegemoetkoming van 
studenten. Daarnaast is in het NPO voor de stijging van de studentaantallen vanaf 
2021 extra en structurele financiering geregeld. Daarmee wordt er voor het hoger 
onderwijs structureel ruim € 780 miljoen aan het macrobudget van hogescholen 
en universiteiten toegevoegd. Voor het wo gaat het om structureel € 323 miljoen. 

Op 24 februari jl. is de zesde incidentele suppletoire begroting aan de Tweede 
Kamer verstuurd.2  Hierin is het budget voor extra hulp in de klas, 
collegegeldverlaging en extra instroom studenten toegevoegd aan het wo-budget 
op de begroting van het ministerie van OCW. Uw universiteit ontvangt een deel 
van de middelen die hieronder worden toegelicht. Via deze brief roep ik u op om 
de middelen in te gaan zetten door bijvoorbeeld het werven van extra docenten. 
Tevens roep ik u op om de collegegeldtarieven voor studiejaar 2021-2022 alvast 
te verlagen vooruitlopend op de behandeling van de spoedwet in de Tweede en 
Eerste Kamer. 

WO 
	

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Incidentele suppletoire begroting  
Regeling extra handen in de klas (verbreden coronabanen) 

	
12 

Collegegeld studenten verlagen en compensatie in lumpsum 	112 239 

Extra instroom studenten 
Verhoogde instroom studiejaar 20/21 

	
156 

RR 2021 voor 2022 t/m structureel 
	

156 211 251 287 323 

ISB voor WO 	 280 395 211 251 287 323 

1  https://www.rilksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-
proqramma-onderwiis-steunprocwamma-voor-herstel-en-perspectief  
2  https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/memorie-van-
toelichting-6e-incidentele-suppletoire-begrotinq-ocw-2021   
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1 Subsidieregeling 'extra huip voor de klas' 
Deze regeling om extra medewerkers ter ondersteuning van leraren en docenten 
aan te nemen bestaat al voor po, vo en mbo.3  De regeling wordt verbreed naar 
het hbo en wo. Voor het wo wordt € 12 min. toegevoegd in 2021. Ten opzichte 
van de regeling Coronabanen geldt dat in de regeling 'extra huip voor de klas' 
geen voorwaarden ten aanzien van het wettelijk minimumloon worden 
gehanteerd. De herziene regeling met uitbreiding naar hbo en wo wordt naar zo 
spoedig mogelijk in gang gezet en is bedoeld voor banen in de tweede helft van 
2021. 

Onze referentie 
27559272 

2 Halvering volledig wettelijk collegegeld voor studenten in studiejaar 
2021-2022 
In het NPO is de maatregel halvering van het volledig wettelijk collegegeld in 
verband met COVID-19 voor studiejaar 2021-2022 opgenomen. Met deze 
maatregel wordt invulling gegeven aan de motie van de Kamerleden Klaver en 
Jetten inzake studievertraging en het college- en lesgeld.4  

In de bijlage bij deze brief wordt nader ingegaan op de uitwerking van deze 
maatregel in een spoedwet. De spoedwet wordt binnenkort aan de Tweede Kamer 
verstuurd. Met deze brief verzoek ik u, vooruitlopend op de wetswijziging, de 
collegegeldtarieven voor studiejaar 2021-2022 te verlagen. Bij behandeling van 
het NPO bleek voldoende steun in de Tweede Kamer voor een tariefsverlaging 
voor alle studenten aan bekostigde instellingen. 

Via OCW en DUO zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd over de 
verlaging van de collegegeldtarieven voor studiejaar 2021-2022. Ook zijn Q&A's 
opgenomen op de website van de rijksoverheid, zodat studenten goed 
geInformeerd zijn.5  De middelen voor instellingen zijn bedoeld als compensatie 
voor de gederfde inkomsten die ontstaan, doordat studenten minder collegegeld 
betalen aan de instelling. Vanzelfsprekend ga ik er daarbij van uit dat instellingen 
de volledige compensatie die zij ontvangen voor gederfde collegegeldinkomsten, 
doorberekenen in de vaststelling van de collegegeldtarieven. 

3 Toename aantal studenten in het wo 
In studiejaar 2020-2021 zijn de studentenaantallen in het wo onder andere 
vanwege de coronamaatregelen (doorstroom vo, mbo naar ho) en de zachte knip 
bij bachelor/master, behoorlijk gestegen. Naast dit coronagevoig is er ook een 
aantal correcties op de referentieraming doorgevoerd. Met de reeks vanaf 2022 
worden deze gevolgen financieel en structureel verwerkt op het macrobudget voor 
het wo. Vanwege de enorme toestroom als gevolg van corona in studiejaar 20/21 
wordt voor jaar 2021 ook incidenteel extra budget toegevoegd. Voor het wo gaat 
het om € 156 miljoen. Met de toevoeging van deze middelen maken wij de 
structurele inzet van extra docenten, ondersteuning, infrastructuur, extra locaties 
en andere onderwijs gerelateerde kosten mogelijk en bieden wij ook voor 2021 
direct verlichting in de werkdruk van docenten. Wij vragen u daarom om alvast te 
beginnen met het werven van extra docenten. Hiermee trekken we samen op om 
het geven van onderwijs te borgen en het ontstaan van verdere achterstanden te 
voorkomen. 

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66701.html   
4  Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 957. 
5  httIDS : //www. rilksoverheid n Von de rwemen/coronavi ru s-covid- 
19/d ocu menten/ Du bl icati es/ 2021/03/ 1 5/c1 a - pla n nen - ka bi net- korti nq -col legeq eld - h oq er- 
onderwils 
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Ing Engel j even 

Onze referentie 
27559272 2e rijksbijdragebrief en de middelen 

De structurele middelen voor de extra instroom studenten en de incidentele 
middelen voor compensatie in verband met het verlagen van het collegegeld voor 
het studiejaar 2021-2022, worden meegenomen in de 2' rijksbijdragebrief voor 
2021, die is voorzien in juli 2021. 

Voor de middelen voor de compensatie van de verlaging van het collegegeld is 
gekozen dat dit wordt opgenomen in de onderwijsopslag in bedragen op basis van 
het aandeel van iedere HO-instelling in het totaal aantal ingeschreven studenten 
op 1 oktober 2020. 

Middelen aanvullende post 
Naast de middelen die al zijn toegevoegd aan de begroting van OCW resteren ook 
middeleri voor de coronaproblematiek waarvoor OCW nog overleg voert met het 
ministerie van Financien. Hiertoe worden bestedingsplannen gemaakt waarvoor 
VSNU en VH mede input leveren. Het gaat om incidentele middelen voor 2021 en 
2022 voor extra begeleiding en ondersteuning van studenten, extra onderwijs, 
stages bij opleidingen geneeskunde, vertraging onderzoek en de begeleiding bij 
lerarenopleidingen. In onderstaand overzicht zijn de bedragen weergegeven. Het 
streven is om deze middelen mee to nemen in de 2e  rijksbijdragebrief voor 2021, 
die is voorzien in juli 2021. Wij informeren u daar zo spoedig mogelijk over. 

Aanvullende Post bij FIN - WO 
Aanvullend bestedinqsplan (via opslag voor extra maatregelen) 
Begeleiding studenten 
	

32 	24 
Extra hulp in de klas 	 12 
Verbreden met wo voor zorg en verlengen van stage-offensief (instellingen) 	8 
Lerarenopleidingen wo 	 3,8 	3,8 
Vertraging onderzoek 	 pm 	pm  
Totaal AP voor wo 	 44+pm 40+pm 

Met vriendelijk- 	oet, 

De ministe a Ond rwijs, Cultuur en Wetenschap. 
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Bijlage: halvering wettelijk collegegeld in verband met COVID-19 voor 
studiejaar 2021-2022 

In het Nationaal Plan Onderwijs is de maatregel halvering van het volledig 
wettelijk collegegeld in verband met COVID-19 voor studiejaar 2021-2022 
opgenomen. In deze bijlage is de uitwerking opgenomen die tevens wordt 
geregeld in een spoedwet welke binnenkort aan de Tweede Kamer wordt 
verstuurd. 

Uitwerkino maatreoel  
Voor studenten die aan bekostigde instellingen studeren, geldt dat zij een van de 
volgende tarieven betalen: 

1. Volledig wettelijk collegegeld (veelal studenten die niet eerder een graad 
in het hoger onderwijs hebben behaald); 

2. Een van het volledig wettelijk collegegeld afgeleid tarief (zoals het 
gedeeltelijk wettelijk collegegeld, verlaagd wettelijk collegegeld en het 
wettelijk collegegeld OU); of 

3. Instellingscollegegeld (studenten die al eerder een graad in het hoger 
onderwijs hebben behaald en niet-EER studenten). 

Ad 1  
In het Nationaal Programma Onderwijs wordt voorgesteld om het volledig 
wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022 te halveren en daarmee op 
€ 1.084 vast te stellen. Dit betekent dat studenten die het volledig wettelijk 
collegegeld zijn verschuldigd, voor studiejaar 2021-2022 een bedrag van € 1.084 
aan hun instelling moeten betalen. 

Ad 2  
Doordat wordt voorgesteld om het volledig wettelijk collegegeld voor studiejaar 
2021-2022 op € 1.084 vast te stellen, worden de tarieven die voortvloeien uit het 
volledig wettelijk collegegeld dienovereenkomstig gecorrigeerd. Voor al deze 
tarieven geldt een bandbreedte die aan het volledig wettelijk collegegeld is 
gerelateerd; in de wet zijn hier minimum en maximum bedragen voor 
opgenomen. Het is aan de instellingen om - binnen de nieuwe bandbreedte - voor 
studiejaar 2021-2022 de exacte hoogte van het collegegeld voor deze groepen 
studenten vast te stellen. 

Ad 3  
Doordat wordt voorgesteld om het volledig wettelijk collegegeld voor studiejaar 
2021-2022 op € 1.084 vast te stellen, komt de ondergrens voor het 
instellingscollegegeld in studiejaar 2021-2022 lager te liggen. De instelling blijft 
het exacte tarief bepalen. 

In de tabel hieronder staat per groep studenten aangegeven welk tarief voor 
studiejaar 2021-2022 wordt voorgesteld in de spoedwet. Ten aanzien van de van 
het volledig wettelijk collegegeld afgeleide tarieven en het instellingscollegegeld 
ga ik ervan uit dat instellingen de volledige compensatie voor gederfde 
collegegeldinkomsten doorberekenen in de vaststelling van de verschillende 
collegegeldtarieven. Voor het instellingscollegegeldtarief betekent dit dat OCW 
ervan uitgaat dat de instellingen deze tarieven kunnen verlagen met € 1.084 voor 
studiejaar 2021-2022. In de communicatie hierover geeft OCW aan dat studenten 

Onze referentie 
27559272 
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Huidige 
systematiek/tarief 
2021-2022 

Voorgestelde 
systematiek/tarief 
2021-2022 

Groep studenten 

Volledig wettelijk collegegeld, 
zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 
(hierna: UWHW) 

€ 2.168 € 1.084 

Gedeeltelijk wettelijk collegegeld, 
zoals bedoeld in artikel 2.4a lid 1 
UWHW 

Minimumbedrag € 1.291 
Maximumbedrag € 2.168 

Minimumbedrag € 645 
Maximumbedrag € 1.084 

Collegegeld Open Universiteit, 
zoals bedoeld in artikel 7.45b lid 
1 WHW, per studiepunt 
Hoger collegegeld, zoals bedoeld 
in artikel 6.7 lid 4 WHW 

Minimumbedrag € 36,14 
Maximumbedrag € 72,28 

Minimumbedrag € 2.168 
Maximumbedrag € 10.842 

Minimumbedrag € 18,07 
Maximumbedrag € 36,14 

Minimumbedrag € 1.084 
Maximumbedrag € 5.421 

Verlaagd wettelijk collegegeld, 
zoals bedoeld in artikel 2.4b lid 1 
UWHW 

€ 1.084 €542 

Verlaagd gedeeltelijk wettelijk 
collegegeld, zoals bedoeld in 
artikel 2.4b lid 1 UWHW 

Minimumbedrag € 645 
Maximumbedrag € 1.084 

Minimumbedrag € 323 
Maximumbedrag € 542 

Verlaagd collegegeld Open 
Universiteit, zoals bedoeld in 
artikel 2.4b lid 1 UWHW, per 
studiepunt 

Minimumbedrag € 18,07 
Maximumbedrag € 36,14 

Minimumbedrag € 9,03 
Maximumbedrag € 18,07 

Verlaagd hoger collegegeld, zoals 
bedoeld in artikel 2.4b lid 1 
UWHW 

Minimumbedrag € 1.084 
Maximumbedrag € 9.758 

Minimumbedrag € 542 
Maximumbedrag € 4.879 

Collegegeld Open Universiteit, 
zoals bedoeld in artikel 7.45b lid 
3 WHW, per studiepunt 

Minimumbedrag € 72,28 Minimumbedrag € 36,14 

Schakeltraject/premaster, zoals 
bedoeld in artikel 7.57i lid 3 en 4 
WHW 

Maximumbedrag € 2.168 Maximumbedrag € 1.084 

die dit tarief betalen minstens € 1.084 betalen (ondergrens is volledig wettelijk 
collegegeld) en dat de instelling het tarief bepaalt. 
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Experiment flexstuderen, zoals 
bedoeld in artikel 17b lid 3 
Besluit experimenten flexibel 
hoger onderwijs6  

€ 2.168 gedeeld door 60 
EC vermeerderd met een 
opslag van maximaal 15%  

€ 1.084 gedeeld door 60 
EC vermeerderd met een 
opslag van maximaal 15% 

Experiment educatieve module, 
zoals bedoeld in artikel 27 lid 3 
Besluit experimenten flexibel 
hoger onderwijs 

€ 1.084 per module € 542 per module 

Instellingscollegegeld, zoals 
bedoeld in artikel 7.46 WHW  

Minimumbedrag € 2.168  Minimumbedrag € 1.084 

Spoedwet  
Beoogd wordt het wetsvoorstel medio mei aan de Tweede Kamer en vervolgens 
aan de Eerste Kamer voor te leggen zodat het spoedig gepubliceerd kan worden. 
Met deze brief verzoek ik u om, vooruitlopend op deze wetswijziging, de 
collegegeldtarieven voor studiejaar 2021-2022 lager vast te stellen. In de tabel in 
deze bijiage staat per groep studenten aangegeven welk tarief voor studiejaar 
2021-2022 wordt voorgesteld. 

Uitvoering door de instellinqen  
Voor de invoering van deze maatregel zijn aanpassingen van de tarieven nodig in 
de systemen van de instellingen. DUO en Studielink hebben reeds aangegeven 
dat bij de uitvoering geen aanpassingen nodig zijn in de systemen van DUO of 
Studielink voor de indicaties over het verschuldigde collegegeld. 

Communicatie aan studenten  
Het is van belang om in de communicatie naar de studenten helder te zijn. Door 
OCW zal worden voorzien in informatie, Q&A's en op korte termijn ook een 
infographic. De Q&A's staan op rijksoverheid.7  
Desondanks kunnen wij niet verhinderen dat ook uw instelling vragen zal krijgen 
over de aanpassing in het collegegeld. Indien u deze vragen niet zelf kunt 
beantwoorden, kunt u deze studenten verwijzen naar de website van de 
Rijksoverheid en website van DUO. 

Compensatie riiksbildrage  
In de zesde incidentele suppletoire begroting is een compensatie opgenomen 
vanwege de gederfde inkomsten. In de bekostiging wordt het budget opgenomen 
in de onderwijsopslag in bedragen op basis van het aandeel van iedere HO-
instelling in het totaal aantal ingeschreven studenten. Dit wordt gedaan bij in de 
2e rijksbijdragebrief voor 2021, die is voorzien in juli 2021. 

Risico's vooruitlopen op wetgeving  
In de WHW is opgenomen dat verlaging van collegegeld, anders dan bij wet 
geregeld, wordt aangemerkt als een ondoelmatige besteding van de Rijksbijdrage. 
Om die reden wordt nu voorgesteld de verlaging bij wet te regelen. 

6  In deze tabel is gemakshalve uitgegaan van een student die voltijdonderwijs volgt. In dat 
geval betaalt de student het volledig wettelijk collegegeld gedeeld door 60 EC, vermeerderd 
met een opslag van maximaal 15%. Het is echter ook mogelijk dat een student die 
deelneemt aan het experiment deeltijdonderwijs volgt en zodoende gedeeltelijk wettelijk 
collegegeld verschuldigd is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 
19/documenten/publicaties/2021/03/15/qa-plannen-kabinet-korting-collegegeld-hoger-
onderwijs 
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Mijn verwachting is dat het wetsvoorstel snel wordt behandeld door beide 
Kamers. Mocht het nodig zijn, dan is inwerkingtreding voorzien met 
terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021. De inspectie heeft aangegeven 
niet handhavend op te treden in de situatie waarin instellingen op mijn verzoek 
vooruitlopen op de spoedwet en zij de collegegeldtarieven in verband met 
COVID-19 verlagen en dus formeel niet voldoen aan de huidige WHW. 
De reden dat ik de instellingen verzoek om vooruitlopend op de wetswijziging 
alvast de lagere tarieven te hanteren, is dat met deze maatregel studenten 
financieel worden ontlast in een tijd waarin bijbanen schaars zijn. Het is voor 
studenten belangrijk om te weten welk tarief zij aan hun instelling verschuldigd 
zijn. Daarnaast moeten studenten de zekerheid hebben dat het afgeven van de 
machtiging voor betalen van collegegeld leidt tot een inschrijving (als ook aan de 
andere voorwaarden voor inschrijving is voldaan). Wanneer het wetsvoorstel niet 
(tijdig) wordt aangenomen door het parlement dan betaalt de student het lager 
vastgestelde collegegeld en worden instellingen gecompenseerd. 

Onze referentie 
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