
Factsheet opbrengsten studievoorschot 

Universiteiten krijgen € 1 miljard? Nee hoor! 

 

           VSNU, april 2017 (update 2017/04) 

 
Voor meer informatie: Bart Pierik  

Public Affairs  
pierik@vsnu.nl 

www.vsnu.nl/factsheets 
 

Investeringen in het hoger onderwijs zijn hard nodig. Universiteiten ontvangen al jaren 

steeds minder geld van de overheid: van € 19.900 per student in 2000 naar € 15.000 per 

student in 2016. Met de invoering van het studievoorschot komen op termijn extra 

middelen beschikbaar. Het is echter een misverstand dat het hierbij gaat om € 1 miljard.  

 

“Een bedrag oplopend tot € 1 miljard. Dat is niet niks. Het hoger onderwijs krijgt nu € 4 

miljard voor onderwijs, daar komt de komende tijd ongeveer 20 procent bij”, aldus minister 

Bussemaker in de Volkskrant van zaterdag 6 juni 2015. In deze factsheet laten we zien dat 

deze uitspraak op drie vaak genoemde misverstanden berust: er is geen sprake van “€ 1 

miljard”, “de komende tijd” is er nog geen extra geld en van “20% extra” is geen sprake1. 

 

Misverstand 1: € 1 miljard is € 620 miljoen, waarvan € 236 miljoen voor universiteiten 

De geraamde opbrengsten uit het studievoorschot komen neer op structureel € 920 miljoen. 

Een deel hiervan heeft de minister al bestemd voor o.a. de ophoging van de aanvullende 

beurs en vouchers voor afgestudeerden. Na aftrek van deze posten blijft er voor 

investeringen in onderwijs op lange termijn €620 miljoen in plaats van €1 miljard over. Van 

dit bedrag gaat € 236 miljoen naar universiteiten. Dit is ongeveer €17 miljoen per universiteit.  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ..2025 ..2030 ..2035 Structureel 

Opbrengst studievoorschot 
hoger onderwijs 

0 0 15 55   95 305   915 920 920  -920 

Totale aftrek   0 0 -15 145   105 -69 -  265 -196 -163  -300 

Netto opbrengst 

studievoorschot hoger 
onderwijs 

0 0 0 200   200 236   650 724 757  -620 

Waarvan 38% voor 
universiteiten  

0 0 0 76   76 90   247 275 288  -236 

Tabel: Opbrengsten uit het studievoorschot en de totale aftrek, in € miljoen 

 

Misverstand 2: De komende tijd zijn er nog helemaal geen extra middelen 

De universiteiten ontvangen pas in 2018 voor het eerst extra middelen vanwege de invoering 

van het studievoorschot. In dat eerste jaar gaat het voor alle universiteiten samen om €76 

miljoen. De impuls loopt daarna geleidelijk op naar structureel €236 miljoen. Het kabinet 

Rutte II heeft voorafgaand aan de invoering van het studievoorschot eerst echter flink 
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De opbrengsten uit het studievoorschot… 
 

…bedragen niet €1 miljard, maar €620 miljoen.  

…wegen tot 2021 niet op tegen de eerder ingezette bezuinigingen  

…leiden op termijn tot een verhoging van het onderwijsbudget van 14% in plaats van 20%.  

bezuinigd op het hoger onderwijs. Hoewel de universiteiten aan de ene kant dus meer 

budget krijgen vanwege het studievoorschot, krimpt het budget tegelijkertijd vanwege 

eerdere bezuinigingen. Onderstaande grafiek laat zien dat de universiteiten tot en met 2020 

netto geen extra middelen ontvangen: de nieuwe investeringen wegen niet op tegen de 

bezuinigingen. Pas vanaf 2021 zijn er onder de streep extra middelen beschikbaar. 

 

Misverstand 3: 20% extra investeringen wordt niet gehaald  

De minister stelt dat het hoger onderwijs 20% extra middelen krijgt. Het hoger onderwijs 

ontvangt nu iets meer dan € 4,5 miljard voor onderwijs. Dit bedrag is inclusief het bedrag dat 

via de prestatieafspraken wordt toegekend en de uitgaven aan het groene hoger onderwijs. 

Een structurele investering van € 620 miljoen betekent dus een verhoging van het budget 

met een krappe 14%. Als de minister daadwerkelijk 20% zou investeren, dan moet er 

bovenop de € 620 miljoen nog eens jaarlijks € 280 miljoen extra geïnvesteerd worden.  

 

Wat gaan universiteiten doen met de extra middelen? 

Hoewel het dus niet €1 miljard is, komen op termijn wel middelen beschikbaar om te 

investeren in onderwijs. Op elke universiteit zijn staf, studenten en bestuurders met elkaar in 

gesprek over een eigen plan voor besteding van de middelen. Op landelijk niveau hebben de 

VSNU, de Vereniging Hogescholen en studentenorganisaties ISO en LSVb afgesproken dat 

hierbij in ieder geval aan de volgende vier prioriteiten gedacht moet worden: intensiever 

onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, professionalisering van docenten en 

passende studiefaciliteiten. 
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