
                      

 

 

 

 

 

 

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

Mevrouw drs. I.K. van Engelshoven 

Postbus 16375 

2500 BJ  DEN HAAG 

Datum: 1 juni 2021 Ons kenmerk: VSNU 21037 U 

Telefoon: 06 21112424 Uw kenmerk: - 

E-mail: peters@vsnu.nl Bijlage(n): - 

  

Onderwerp: bezwaar tegen taakstelling Voorjaarsnota 2021 

 

 

Geachte mevrouw Van Engelshoven, c.c. leden Kamercommissie Onderwijs, 

   

De VSNU, NFU en VH zijn door uw ambtenaren zeer recent geïnformeerd over de 

kabinetsbeslissing om de meerkosten van de verlenging van de OV Studentenkaart voor 

studenten in het hbo en wo te verhalen op het hoger onderwijs. De bestuursakkoorden over 

het Nationaal Programma Onderwijs waren op dat moment net getekend. Inmiddels kan dat 

ook worden gelezen in de Voorjaarsnota en blijkt de taakstelling ook gekoppeld te zijn aan 

een tegemoetkoming van studenten die uit hun studiefinancieringsrecht lopen en deelt 

daardoor ook het mbo in de taakstelling.  

  

De mededeling over deze taakstelling heeft ons zeer verbaasd, zowel inhoudelijk als 

procesmatig. Het NPO is bedoeld om schade door corona in het gehele onderwijs zoveel 

mogelijk te beperken. Door de kabinetsbesluitvorming over de compensatie van de 

verlenging van de OV studentenkaart en het verlengde studiefinancieringsrecht wordt nu 

alsnog een deel van de voeding van het NPO op onze sectoren verhaald (vestzak-broekzak) 

en daarmee de effectiviteit van het coronabeleid van dit kabinet geschaad. Het 

kabinetsbeleid is op dit punt innerlijk tegenstrijdig.  

 

We maken ook principieel bezwaar tegen het aanslaan van het ho budget voor de kosten van 

de ov studentenkaart en (ook voor het mbo) het verlengde studiefinancieringsrecht. De 

verlenging van de geldigheid van de OV kaart en het verlengde studiefinancieringsrecht zelf 

ondersteunen wij en moeten als maatregel overeind blijven.  
 

Het steekt ons dat er tijdens het overleg over het NPO op geen enkele manier 

gecommuniceerd is over deze dreigende tegenvaller. De taakstelling kwam dan ook als een 

complete verrassing.  

  

Voor het WO komt de korting ongeveer overeen met de impuls voor het onderwijsdeel van 

het NPO-pakket en het halveert ruwweg de inspanningen voor het onderwijs en onderzoek 

tezamen. Bij het hbo is de verhouding tussen NPO-impuls en korting iets gunstiger, maar 

blijft de beleidsmatige tegenstrijdigheid even onontkoombaar.  
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De budgettaire verwerking van de meerkosten wijkt ook af van de eerdere besluitvorming 

over de corona-steunmaatregelen. Die meerkosten komen ten laste van het 

financieringstekort.  

  

We doen een dringend beroep op u en het kabinet alsmede de Tweede Kamer om deze 

taakstelling ongedaan te maken en aan te sluiten bij de eerdere wijze van budgettaire 

verwerking van coronamaatregelen. De extra middelen uit het NPO zijn hard nodig om de 

schade door corona zoveel mogelijk te beperken. Duidelijk is dat deze maatregel van het 

kabinet nadelige gevolgen zal hebben voor onze onderwijssectoren en hun studenten. En 

daarmee voor de toekomst van Nederland.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 


