Reactie internetconsultatie 1-februariregeling
Anoniem (15-7-2021)
Waarom wordt de regeling niet voor iedereen aangepast die in het HBO start?
We zien enkel een daling in de instroom vanuit het mbo naar het hbo. We zien dit niet
terug bij havisten of vwo’ers die instromen in het hbo.
Leido (23-7-2021)
Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze maatregel ook het gewenste effect zou
hebben. Is deze financiële prikkel echt groot genoeg?
Uit bestaand onderzoek blijkt echter dat er financiële drempels ervaren worden door
studenten, deze worden voor een deel weggenomen door dit voorstel. De enige manier om
er achter te komen of dit echt werkt is een praktijktest/experiment. Ook bij een dergelijk
experiment blijft de vraag of je een testgroep en controle groep onder precies dezelfde
omstandigheden keuzes kan laten maken.
Is er een doelstelling voor het percentage mbo-gediplomeerden dat door moet stromen
naar het hbo?
Nee, maar een daling wordt wel als ongewenst gezien. De reden daarvoor is niet de wens
voor een percentage doorstomers, maar het feit dat niemand zich belemmerd moet voelen
om die stap te maken.
Leidt dit voorstel tot minder schulden en hoe verhoudt dit zich tot het stoppen voor 1
februari?
Met dit voorstel wordt een eventuele prestatiebeurs omgezet in een gift indien aan de
voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dat het studentenreisproduct en de aanvullende
beurs worden omgezet. Indien een student ook een reguliere studielening en/of
collegegeldkrediet heeft gebruikt, blijven deze schulden wel staan. Het is dus niet zo dat
alle studieschulden worden omgezet in een gift. Daarbij geldt dat als een student langer
blijft studeren en in de gehele periode een lening en/of collegegeldkrediet heeft, de schuld
voor wat betreft de reguliere studielening en/of collegegeldkrediet met dit voorstel hoger
zal zijn op het moment dat zij gebruik maken van de regeling.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar door de pandemie en een beleidswijziging zou niet
bepaald moeten worden op dat jaar. Er is meer onderzoek nodig naar dit jaar om hun
beweegredenen te bepalen.
Dit wetsvoorstel is gebaseerd op onderzoeken en trends van voor de pandemie. De cijfers
over het studiejaar 2019/2020 en 2020/2021 spelen daar maar een zeer beperkte rol in.
De student die na een voltijds of duaal eerste jaar overstapt naar het tweede jaar van een
deeltijdse opleiding, valt automatisch onder de regeling. Voor een deeltijdopleiding is
immers geen recht op studiefinanciering. Is dat de bedoeling? Is er een risico dat
hogescholen hier op in gaan springen in hun aanbod?
De overstap naar een deeltijdopleiding zal alleen worden gemaakt als de student in
zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien en dus een baan heeft. De verwachting is dat hier
in beperkte mate gebruik van zal worden gemaakt, net als bij de huidige regeling.
Kan er niet beter gekozen worden voor een intensieve aanpak met voorlichting en
begeleiding?
Dit voorstel is niet het enige wat wordt gedaan om drempels om door te stromen naar het
hbo weg te nemen. Dit voorstel moet in een bredere context gezien worden en is slechts
één van de knoppen waaraan gedraaid wordt.
Een student kan ook beginnen aan ad- of bachelor opleiding. Dat wordt niet benoemd in
het voorstel.
Het klopt dat de student ook in kan stromen in een ad-opleiding. De startkwalificatie zal
over het algemeen niet voldoende zijn voor een wo-bachelor.
Wat is de samenhang met het bindend studieadvies?
De verschuiving van de datum naar 1 september heeft in principe geen invloed op het
bindend studieadvies, want het bindend studieadvies geeft de instelling aan het einde van
het propedeuse jaar af. Studenten krijgen vaak na het eerste semester bericht van de
instelling over hun studievoortgang en alvast een voorlopig advies. Wanneer het eerste
semester eindigt verschilt per instelling.
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Geldt deze regeling ook voor studenten met een buitenlands diploma, die is gelijkgesteld
met een mbo-4 diploma?
Er wordt aangesloten bij de definitie uit de Wsf 2000 voor een mbo-diploma.
Geldt de regeling ook voor studenten die vanuit de havo een versneld mbo diploma hebben
gehaald? Of die zowel op basis van hun havo-diploma als op basis van hun mbo diploma in
zouden mogen stromen
Het doel is om drempels in de doorstroom van het mbo naar het ho weg te nemen. Daarom
wordt er gekeken of iemand een mbo-diploma heeft gehaald en vervolgens een hoopleiding gaat volgen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar verdere
vooropleiding. Ook om uitvoeringstechnische redenen is het niet wenselijk daar een verder
onderscheid in te maken.
Er zijn ook havisten, die daarvoor vmbo hebben gedaan en dan een hbo of ad-opleiding
gaan doen? Zou deze uitzondering ook voor hen moeten gelden?
Zie antwoord bij Anonieme reactie.
Studenten kunnen geen collegegeld meer terugkrijgen op het moment dat zij pas aan het
einde van het jaar stoppen. Kan hier een oplossing voor worden gevonden?
Het staat de student vrij om eerder in het jaar te stoppen en wel een deel van het
collegegeld terug te vragen. Op het moment dat de student tot het einde van het jaar
onderwijs blijft volgen, dan staat daar ook collegegeld tegenover.
Uitspraak over nadere vooropleidingseisen en aangepast artikel 7.25 van de Variawet zijn
tegenstrijdig.
De nadere vooropleidingseisen die voor de instroom vanuit het mbo golden zijn sinds 1
september 2020 uit de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho)
geschrapt op basis van motie de leden Van der Molen en Kuik (Kamerstukken II
2019/2020, 31 288, nr. 707). In de Ratho zijn daarom alleen nog nadere
vooropleidingseisen opgenomen die gelden voor de instroom vanuit het voorgezet
onderwijs. De Variawet hoger onderwijs heeft hier geen verandering in gebracht. Voor
meer informatie over de consequenties van de Variawet hoger onderwijs verwijs ik graag
naar de brief van mijn ambtsvoorganger van 12 oktober 2021 (Kamerstukken II
2021/2022, 31 288, nr. 924).
Voorkomen moet worden dat de voorgestelde maatregel leidt tot een situatie waarin de
betrokken student met slechte resultaten toch aan het tweede jaar mag beginnen.
Waardoor de opleiding toch volledige bekostiging krijgt.
Met voorliggend voorstel moet de student de studiefinanciering stopzetten voor 1
september en in het daaropvolgende studiejaar tot 1 februari geen studiefinanciering
gebruiken. Er is voor de student geen prikkel om zich in die periode wel aan de opleiding in
te schrijven, als hij daar geen onderwijs volgt. Op dat moment moet immers wel
collegegeld betaald worden.

BiOND (de vakvereniging voor begeleiders in onderwijs) (8-9-2021)
-

Bijzonder dat deze regeling alleen voor het mbo geldt en niet voor elke instromer in het
hbo. Blijkbaar komt uit onderzoek dat mbo studenten eerder gebruik maken van de
regeling om te stoppen voor 1 februari, omdat ze twijfelen of ze wel op de goede hbo plek
zitten. Wij vinden dit een bijzondere conclusie. Je zou zeggen dat de gemiddelde mbo-er
juist een beter beroeps-opleidingsbeeld heeft dan iemand die rechtstreeks van het vo
komt.
We zien enkel een daling in de instroom vanuit het mbo naar het hbo. We zien dit niet
terug bij havisten of vwo’ers die instromen in het hbo en daarom is er voor gekozen deze
regeling specifiek te maken.

