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Reactie Studielink verzoek uitvoeringstoets AMvB korting collegegeld  

Het Ministerie van OCW heeft DUO en Stichting Studielink bij brief van 7 mei jl. gevraagd een 

uitvoeringstoets te doen op de gewijzigde concept-AMvB, naar aanleiding van de motie omtrent 

opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs i.c.m. de maatregel 

collegegelhalvering uit het Regeerakkoord van 2017.   

In de brief wordt gevraagd naar consequenties voor systemen en processen van Stichting Studielink. 

In de nota van toelichting in deze brief staat expliciet aangegeven dat het aanpassen van 50% 

halvering van het te betalen collegegeldbedrag voor studenten aan opleidingen met het kenmerk 

kleinschalig en intensief, naar een korting van maximaal 50% van het reguliere wettelijke tarief, geen 

gevolgen heeft voor processen bij DUO en Studielink. Er zouden enkel aanpassingen aan de kant van 

de instellingen, in de Student Informatie Systemen (SIS) plaats moeten vinden. 

Uitgaande van dat het proces inderdaad ongewijzigd blijft, en voor de korting voor opleidingen met 

het kenmerk kleinschalig en intensief geen nieuwe indicatie soort collegegeld (ISC) waarde in de 

keten wordt geïntroduceerd, wordt er inderdaad geen impact op de Studielink systemen en 

processen verwacht. Voor deze opleidingen wordt in het geval het proces ongewijzigd blijft, de 

waarde ‘L’ als indicatie soort collegegeld aangeleverd, mits de student recht heeft op 

halvering/korting. Net zoals bij opleidingen zonder het kenmerk kleinschalig en intensief, geeft 

Studielink deze door DUO aangeleverde waarde door aan de betreffende instelling(en). Het is 

vervolgens aan de instelling(en) om het collegegeldbedrag te bepalen, registreren en communiceren 

aan de student (al dan niet via Studielink). Het is daarom inderdaad enkel noodzakelijk dat de SIS-

systemen (en mogelijke processen binnen instellingen) aangepast worden om op basis van deze ‘L’ 

waarde voor zowel opleidingen met als opleidingen zonder het kenmerk kleinschalig en intensief, het 

juiste collegegeldbedrag te kunnen bepalen.  

Als aandachtspunt wordt vanuit Studielink bij deze nog meegegeven dat de mogelijkheid tot 

aanmelden voor studiejaar 2020-2021 per 1 oktober 2019 wordt opengesteld, op basis van 

aanmeldingen wordt de indicatie soort collegegeld automatisch bij DUO bevraagd. In de nota van 

toelichting wordt uitgegaan van dat instellingen in de periode januari-april 2020 aanpassingen in 

systemen en testen uit dienen te voeren, om per mei 2020 machtigingen af te kunnen geven met het 

juiste bedrag. Uitgaande van die planning, moeten instellingen mogelijk een herberekening van het 

collegegeldbedrag doen in het voorjaar, aangezien de systemen aangepast worden nadat zij ISC’s 

ontvangen, op basis waarvan in veel gevallen automatisch het collegegeldbedrag wordt berekend.  

 

 


