
 
  

 
 
 
Reactie VSNU op regeerakkoord en begroting OCW 2013 
T.b.v. plenaire behandeling begroting OCW 2013 op 4,5,6 december 2012   
 
VSNU heeft dit najaar kennis genomen van de OCW-begroting 2013 en het nieuwe regeerakkoord.  
Met dit akkoord wordt groen licht gegeven voor het doorzetten van het topsectorenbeleid en de 
prestatieafspraken die de universiteiten dit jaar hebben gesloten. Een nadere bestudering van  
de financiële onderbouwing van het akkoord geeft aanleiding tot enkele zorgpunten. Drie 
zorgpunten die de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs- en onderzoekbestel verder 
onder druk zetten.  
 
Belangrijkste constateringen VSNU: 
  
1. Volledige opbrengst sociaal leenstelsel investeren in beter hoger onderwijs, zoals  
  kleinschalig onderwijs, docentkwaliteit, academische vorming en excellentietrajecten. 
 
Regeerakkoord: “De opbrengsten (€ 1,2 miljard) van het sociaal leenstelsel worden geherinvesteerd 
in onderwijs”.  
 
VSNU: Naar verwachting zal, met de invoering van een sociaal leenstelsel,  het studiegedrag van de 
student veranderen. Dat is met de invoering van de prestatiebeurs in 1996 ook gebleken. De 
universiteiten mochten toen de collegegelden verhogen om de inkomstenderving vanwege sneller 
studeren te compenseren. De geschiedenis leert dus dat er een relatie is tussen financiering van 
studenten, het gedrag dat er uit voortvloeit en de financiering van het stelsel. De vraag is nu hoe de 
universiteiten deze maal gecompenseerd worden voor het te verwachten ander studiegedrag van 
studenten.  

Daarnaast blijkt de kwaliteit van het hoger onderwijs steeds verder onder druk te staan. De 
afgelopen tien jaar moesten universiteiten substantieel meer studenten bedienen voor steeds 
minder geld (door een dalende rijksbijdrage per student). Om de kwaliteit te blijven waarborgen zijn 
extra investeringen noodzakelijk. Daarom is de invoering van een sociaal leenstelsel enkel 
aanvaardbaar wanneer de volledige opbrengst wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Wie 
studenten vraagt om te lenen moet daar beter onderwijs voor terug geven. 
 
2. Doelmatigheidskorting maakt van universiteiten leerfabrieken.  
 
Regeerakkoord: “Doelmatigheidswinst (€ 130 miljoen) door minder opleidingen in het hoger 
onderwijs”.  
 
VSNU: Het opleidingsaanbod is in het wo de afgelopen vijftien jaar al gedaald. Door opleidingen te 
sluiten worden andere opleidingen massaler: universiteiten beschikken immers niet over extra 
middelen om kleinschalig onderwijs aan te bieden. VSNU: Wildgroei aan opleidingen in het 
wetenschappelijk onderwijs is een mythe: aan iedere studie moet zich immers een onderzoekspoot 
committeren. Zomaar nieuwe een nieuwe studie starten is dus ondenkbaar. Deze korting kan en mag 
het wo niet raken. 
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3. Continuïteit van goed onderzoek alleen mogelijk door nieuwe financiële middelen vanaf  
  2015 beschikbaar stellen in plaats van 2018.   
 
Regeerakkoord: “Er komt extra geld (€ 150 miljoen) beschikbaar voor versterking van het 
fundamenteel onderzoek, waarvan € 50 miljoen door herprioritering”.  
 
VSNU: De nieuwe investeringen van € 150 miljoen komen minimaal drie jaar te laat om het gat te 
overbruggen dat ontstaat met het wegvallen van de FES-gelden. Hiermee komt de continuïteit van 
fundamenteel onderzoek én het topsectorenbeleid in gevaar. VSNU: Het aandeel van Nederland in 
de Europese geldstromen neemt toe. Universiteiten zijn meer en meer afhankelijk van Europese-
fondsen. Benut EU-kansen optimaal door middelen al in 2015 beschikbaar te stellen voor matching. 
Anders laat Nederlands kansen liggen.  

Toelichting:  

1. Opbrengsten sociaal leenstelsel  
In de periode 1997-2007 zijn de onderwijsuitgaven van het primair en secundair onderwijs gestegen 
met resp. € 2,7 en € 3,1 miljard in (na correctie voor aantal deelnemers en inflatie) tegenover  
€ 0,1 miljard in het hoger onderwijs.1 Daarnaast is gebleken dat in tien jaar tijd de rijksbijdrage per 
student gedaald is van € 19.300 in 2000 naar € 13.100 in 2013 (prijspeil 2012, excl. collegegelden).2  
Dit betekent dat de totale rijksbijdrage voor universiteiten de afgelopen jaren slechts minimaal is 
gestegen, terwijl het aantal studenten zeer sterk is toegenomen. Universiteiten moeten dus meer 
studenten bedienen met minder geld. Tegelijkertijd werken de universiteiten hard aan een 
toekomstbestendig onderwijsbestel, op basis van de breed gedragen adviezen van de Commissie 
Veerman (2010).  

2. Doelmatigheidskorting opleidingen 
Er valt niet méér te bezuinigingen op ‘doelmatigheid’ in universitair onderwijs. Het opleidingsaanbod 
in wetenschappelijk onderwijs is de afgelopen vijftien jaar al licht gedaald.3 Bovendien vrezen de 
universiteiten dat, wanneer het opleidingsaanbod verder wordt teruggebracht, de studentenaan-
tallen bij bestaande opleidingen zullen toenemen, terwijl de universiteiten geen extra middelen 
hebben om deze nieuwe toestroom kleinschalig onderwijs aan te bieden. Hierdoor verworden 
universiteiten tot leerfabrieken. Dat er opleidingen onnodig worden aangeboden is in het 
wetenschappelijk onderwijs een mythe; aan iedere studie is immers een onderzoekspoot verbonden. 
Zomaar nieuwe een nieuwe studie starten is dus onmogelijk. In het wetenschappelijk onderwijs is 
wildgroei in opleidingen dus onmogelijk.  
 
3a. Extra middelen fundamenteel onderzoek  
Het vorige kabinet besloot, met het wegvallen van de FES-gelden vanaf 2015, om € 500 miljoen te 
korten op onderzoek. Dit bedrag moet de komende jaren deels door het bedrijfsleven worden 
gecompenseerd (€ 200 miljoen), deels door NWO (€ 275 miljoen). Hiermee verliest NWO bijna de 
helft van haar middelen voor fundamenteel onderzoek. Met de extra investeringen van € 150 miljoen 
in het nieuwe regeerakkoord komt de regering deels aan dit probleem tegemoet, ware het niet dat 
dit bedrag pas in 2018 beschikbaar komt.   

3b. De universiteiten zijn blij met de € 150 miljoen extra voor fundamenteel onderzoek. Om van 
de Europese fondsen te kunnen profiteren (door matching4) zal de Nederlandse overheid de 
geplande middelen eerder vrij moeten maken. 2018 is te laat. Daarmee loopt Nederland Europees 
onderzoeksgeld mis. Bovendien willen de universiteiten de middelen toevoegen aan de eerste 
geldstroom.  
 

                                                             
1 CBS, 2010 http://bit.ly/UxJxip 
2 Verschil berekening met OCW-begroting op hoofdlijnen te verklaren door loon- en prijscorrectie.  
3
 Factsheet VSNU Opleidingenaanbod : http://bit.ly/MuFUZL 

4
 Factsheet VSNU opbrengsten EU-Kaderprogramma’s http://bit.ly/OpxAMJ 
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