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Reactie naar aanleiding van kabinetsreactie op advies 'Wissels om'

Uw referentie

Geachte heer,
In uw brief van 5 september 2019 uit u uw zorgen over de herziening van de
bekostiging hoger onderwijs en onderzoek naar aanleiding van het advies van de
commissie Van Rijn.
Ik heb ervoor gekozen om in de bekostiging een aantal wissels om te zetten om
tegemoet te komen aan de meest urgente knelpunten ten aanzien van de
bekostiging. Zoals ik in mijn Kamerbrief van 21 juni 20191 heb aangegeven, is de
onderwijsbekostiging stabieler gemaakt om de concurrentie tussen instellingen
om de student te matigen. Bovendien investeer ik in bètatechniek en gelijke
kansen.
In de bètatechniek bestaat een grote en toenemende vraag vanuit de
arbeidsmarkt, en tegelijkertijd toenemende aantallen studenten die bereid zijn
een opleiding in dit domein te volgen, terwijl de bètatechnische opleidingen deze
vraag niet kunnen verwerken. Gezien het belang van digitalisering en
technologisering van de samenleving is het van belang om te investeren in
bètatechnische opleidingen.
Een herziening van de bekostiging binnen het bestaande macrokader leidt
onvermijdelijk tot herverdeeleffecten tussen instellingen. Ik heb gezorgd voor een
zachte landing en beheerste herverdeeleffecten door een ingroeipad van 3 jaar te
hanteren en door de extra middelen uit de Voorjaarsnota (€ 37 miljoen) in te
zetten ter verzachting van de negatieve herverdeeleffecten.
Universiteiten ontvangen de bekostiging via de lumpsum, en bestuurders van
universiteiten beslissen zelf over de interne allocatie van middelen. Daarbij
kunnen zij omstandigheden als werkdruk en de financiering van interdisciplinaire
samenwerking betrekken. Dat hoort bij de bestedingsvrijheid binnen de lumpsum.
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Daarnaast pleit u in uw brief voor systematisch arbeidsmarktonderzoek in zorg en
onderwijs. Ik deel met u dat het belangrijk is dat sectoren regulier reflecteren op
hun opleidingsaanbod en de aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt,
maatschappij en wetenschap. Daarnaast heb ik de Commissie Doelmatigheid
Hoger Onderwijs gevraagd om analyses te maken van de macrodoelmatigheid van
het bestaande opleidingsaanbod en mij hierover te adviseren.
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de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de plaatsvervangend directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,

R.C.G. van der Meer CPC
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