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Datum:  29 mei 2019 

Betreft: Uitvoeringstoets AMvB korting collegegeld 

 

  

Geachte                     , 

 

In uw brief van 7 mei 2019 met kenmerk 8304893 hebt u mij verzocht een 

uitvoeringstoets uit te brengen op de concept-AMvB die tot stand is gekomen naar 

aanleiding van de op 1 november door de Tweede Kamer aangenomen motie met 

betrekking tot de halvering van collegegeld bij opleidingen met het bijzonder 

kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs. Tevens heeft u mij verzocht Studielink 

te bevragen op de consequenties voor haar systemen en processen. U hebt 

aangegeven dat de instellingen kunnen reageren middels internetconsultatie en dat 

Studielink hen daarom niet hoeft te bevragen. 

 

Conclusie 

Aan dit wijzigingsbesluit zijn voor DUO geen noemenswaardige 

uitvoeringsconsequenties verbonden. 

 

Inhoud wijzigingsbesluit 

In het wijzigingsbesluit zijn drie wijzigingen opgenomen: 

1.  Een wijziging van het verlaagd wettelijk collegegeld voor opleidingen met 

het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs (artikel 2.4b 

UWHW 2008 nieuw) en een bijbehorende overgangsbepaling (artikel 7.1 c 

UWHW 2008 nieuw); 

2.  Een wijziging in het collegegeldregime voor studenten die nog geen graad 

in het onderwijs hebben en als tweede studieloopbaan de academische 

pabo volgen (artikel 2.3 lid 7 UWHW 2008 nieuw); 

3.  Een aantal technische correcties in het UWHW 2008 (artikel 4.10, 4.20, 

4.21 UWHW 2008 nieuw).  

 

Inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit is voorzien per 1 september 2020. 
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Reactie Inspectie van het Onderwijs en Accountantsdienst Rijk 

In het kader van het geïntegreerde toezicht is deze uitvoeringstoets ook uitgezet bij 

de Inspectie van het Onderwijs en de Auditdienst Rijk.  

De reacties van de Inspectie en de ADR zullen, gelet op het korte tijdsbestek waarin 

deze uitvoeringstoets dient te worden opgeleverd, worden nagezonden. 

 

Reactie Studielink 

Studielink heeft laten weten dat het wijzigingsbesluit geen impact heeft op haar  

systemen en processen. De reactie van Studielink wordt als bijlage 1 meegezonden. 

Daarbij wil ik wijzen op het door Studielink genoemde aandachtspunt als het gaat 

over de in de Nota van toelichting opgenomen planning waarbij instellingen hun 

systemen moeten aanpassen en testen. 

 

Consequenties voor systemen en processen bij DUO.  

Om vast te stellen of de in te voeren bepalingen invloed hebben op de 

(geautomatiseerde) processen bij DUO heeft DUO een analyse uitgevoerd op de 

voorgestelde wijzigingen. Hieronder zal per wijziging worden aangegeven of er 

impact is voorzien waarbij ik een onderscheid maak tussen de processen die gelden 

voor de hoofdproducten Registers, Bekostiging en Studiefinanciering. 

 

1a. Wijziging verlaagd wettelijk collegegeld bij opleidingen met het 

bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs  

Artikel 2.4 b van het UWHW 2008 wordt gewijzigd waardoor de systematiek voor 

het verlaagd wettelijk collegegeld wordt gewijzigd voor opleidingen met het 

bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs. Voor die opleidingen 

bedraagt de korting niet langer 50% van het hogere collegegeld dat door het 

instellingsbestuur wordt vastgesteld, maar 50% van het volledig wettelijk 

collegegeld.  

 

Registers: Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de uitvoeringsprocessen: de 

indicaties voor het collegegeld die DUO uitgeeft, blijven gelijk. Wel zal voor de 

instelling duidelijk moeten worden hoe zij moeten handelen bij een indicatie ‘L’ als 

het gaat om een opleiding waar een hoger wettelijk collegegeld mee gemoeid is en 

waar de verlaging niet 50% van het verhoogd wettelijk collegegeld is, maar 50% 

van het wettelijk collegegeld. Dit kan vanuit DUO voor wat betreft de communicatie 

worden gefaciliteerd middels de opname van een toelichting in het Programma van 

Eisen BRON-HO en een toelichting in de E-zine. 

 

Bekostiging: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen 

van Bekostiging.  

 

Studiefinanciering: Bij de bepaling van (de hoogte van) het collegegeldkrediet en 

levenlanglerenkrediet wordt ook gekeken naar de indicatie collegegeld die wordt 

verstrekt. Nu in deze indicatie geen wijzigingen zullen worden aangebracht zijn er 

ook geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen van studiefinanciering. De 

student, die meer wil lenen dan de helft van het wettelijk collegegeld, zal net als nu 

een verklaring moeten overleggen waaruit blijkt wat hij aan collegegeld moet 

betalen.  

 
1b. Overgangsbepaling  

Met artikel 7.1c UWHW 2008 wordt een overgangsbepaling ingericht waarin wordt 
geregeld dat studenten die zich vóór de inwerkingtreding van deze wijziging (dus 
voor 1 september 2020) al hadden laten inschrijven voor een opleiding met het 
bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs, gedurende een 
aaneengesloten periode van 12 maanden de korting behouden zoals die aan het 
begin van het studiejaar 2019-2020 voor hen van kracht was. Voor nieuwe 
instromers per studiejaar 2020-2021 geldt de gemaximeerde korting. 
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Registers: Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de processen van DUO. Er 
verandert niets aan de door DUO afgegeven indicaties collegegeld, deze blijven 
gelijk. Wel zal voor de instelling duidelijk moeten zijn hoe te handelen(voor en na 1 
september 2020) als een indicatie ‘L’ wordt afgegeven bij een opleiding waar hoger 
collegegeld voor geldt. Dit kan vanuit DUO voor wat betreft de communicatie 
worden gefaciliteerd middels opname van een toelichting in het Programma van 
Eisen BRON-HO en een toelichting in de E-zine.  

 
Bekostiging: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen 

van Bekostiging. 

 

Studiefinanciering: Bij de bepaling van (de hoogte van) het collegegeldkrediet en 

levenlanglerenkrediet wordt ook gekeken naar de indicatie collegegeld die wordt 

verstrekt. Nu in deze indicatie geen wijzigingen zullen worden aangebracht zijn er 

ook geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen van studiefinanciering. De 

student, die meer wil lenen dan de helft van het wettelijk collegegeld, zal net als nu 

een verklaring moeten overleggen waaruit blijkt wat hij aan collegegeld moet 

betalen.  

 

2. Wijziging collegegeldregime tweede studieloopbaan academische pabo  

In artikel 2.3 lid 7 UWHW 2008 wordt geregeld dat studenten die een tweede 

studieloopbaan beginnen en zich in laten schrijven voor de academische pabo (en 

daarmee voor twee opleidingen tegelijkertijd) vrijgesteld zijn van de betaling van 

een tweede keer wettelijk collegegeld. Zij hoeven dus slechts één keer wettelijk 

collegegeld te betalen en kunnen bij de andere instelling het bewijs betaald 

collegegeld overleggen. 

 

Registers: Voor DUO betekent dit geen aanpassing in de uitvoeringsprocessen: de 

indicaties collegegeld die DUO uitgeeft, blijven gelijk. Wel zal voor de instelling 

duidelijk moeten worden hoe te handelen als er sprake is van een academische 

PABO als tweede studie en hoe de door DUO afgegeven indicaties collegegeld in dat 

geval geïnterpreteerd moeten worden. Dit kan vanuit DUO voor wat betreft de 

communicatie gefaciliteerd worden middels opname van een toelichting in het 

Programma van Eisen BRON-HO en middels een toelichting in de E-zine. 

 

Bekostiging: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen. 

 
Studiefinanciering: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de 
uitvoeringsprocessen. 

 

3. Overige technische wijzigingen in artikel 4.10, 4.20 en 4.21 UWHW2008 

Deze wijzigingen (artikel 4.10 en 4.20) betreffen het opnemen van een grondslag in 

het UWHW 2008 om bij ministeriële regeling de bekostigingsfactoren voor het 

onderzoeksdeel vast te stellen en het terugplaatsen in artikel 4.21 van een 

verwijzing naar de bijlage “onderwijs met een ontwerperscertificaat”. 

 

Registers: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen.  

 

Bekostiging: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de uitvoeringsprocessen 

van Bekostiging. 

 

Studiefinanciering: Deze wijziging heeft geen consequenties voor de 

uitvoeringsprocessen. 

 

Kosten 

Voor DUO zijn geen nieuwe dan wel noemenswaardige werkzaamheden verbonden 

aan het wijzigingsbesluit (de aanpassingen op het gebied van communicatie kunnen 
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als verwaarloosbaar worden beschouwd). Er zijn dan ook geen incidentele of 

structurele kosten verbonden aan het wijzigingsbesluit. 

 

 

Verandercapaciteit Beleidsportfolio (in uren) 

 Totaal 

Registers 0 

Studiefinanciering 0 

Bekostiging  0 

Totaal 0 

 

Incidentele uitvoeringskosten (in euro’s) 

 Totaal 

Materieel 0 

Lijn 0 

Totaal 0 

 

Structurele uitvoeringskosten vanaf jaartal (in euro’s) 

ICT 0 

Lijn 0 

Materieel 0 

ICT instandhouding 0 

Totaal 0 

 

Instellingen, softwareleveranciers en overige afnemers 

DUO zal, in samenspraak met OCW, via het HO-ketenoverleg en de E-zine de 

aangesloten instellingen op de hoogte stellen van de voorgenomen wijzigingen.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

 

 

 

 

 

 
   


