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Geachte heer Ponsen, 
 
Tijdens  de behandeling van de wet Studievoorschot in de Eerste Kamer op 20 
januari 2015, heeft het lid Ganzevoort mij gevraagd naar de gevolgen van het 
studievoorschot voor geneeskundestudenten,  met name de 
geneeskundestudenten die zich in hun coschapfase bevinden. Ik heb hem 
toegezegd hun positie te bezien. U heeft mij in reactie hierop een voorstel tot een 
oplossing toegestuurd, namens de vertegenwoordigers van de 
geneeskundestudenten in Nederland (het LOCA, LMSO en De 
Geneeskundestudent). In dit voorstel ontvangen geneeskundestudenten een 
stagevergoeding uit een stagefonds. Ik heb dat overlegd met VWS. Bij dezen wil 
ik op uw voorstel reageren.  
 
Allereerst wil ik u bedanken voor uw bereidheid tot meedenken.  De door u 
voorgestelde oplossing kan ik echter niet steunen. 
 
Coschappen worden door de universiteiten en medische centra thans duidelijk 
onderscheiden van stages. Wanneer studenten die coschappen lopen wel door de 
medische centra als stagiair aangemerkt zouden worden, dan zouden zij in 
aanmerking kunnen komen voor een stagevergoeding. Deze stagevergoedingen 
worden geregeld tussen werkgevers en werknemers, veelal in de van toepassing 
zijnde cao. Het al dan niet verstrekken van stagevergoedingen is aan de 
zorginstellingen zelf, de overheid heeft hierin geen rol. Het kabinet stelt geen 
extra middelen beschikbaar aan opleidende ziekenhuizen zodat zij een 
stagevergoeding kunnen geven.  Uw verwijzing naar het Stagefonds Zorg voor 
zorg- en welzijnopleidingen op mbo- en hbo-niveau is in dezen dan ook onjuist. 
Het Stagefonds Zorg is bedoeld om een bijdrage te geven aan zorginstellingen die 
een stageplaats aan mbo/hbo-studenten aanbieden, zodat deze gecompenseerd 
worden voor de kosten van de bijbehorende stagebegeleiding. Het Stagefonds is 
niet bedoeld om stagevergoedingen uit te betalen. 
 
Ik begrijp uw zorgen over de positie van studenten die coschappen lopen. Zij 
hebben een vol studieprogramma en weinig mogelijkheden om daarnaast te 
werken. Ik ben echter van mening dat daar voldoende tegenover staat: onderwijs 
van hoge kwaliteit, en ruime mogelijkheden om via ons stelsel van 
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studiefinanciering de studie te bekostigen. Daarbij is het ook nog zo dat juist bij 
de studie geneeskunde het grootste deel wordt bekostigd door de overheid. Na de 
studie geneeskunde volgen de meeste studenten een vervolgopleiding als 
assistent in opleiding tot specialist (aio’s) of huisarts, die eveneens vrijwel 
volledig door de overheid bekostigd wordt. Dat geldt ook voor het inkomen voor 
de betreffende huisarts of specialist in opleiding. De eigen bijdrage is met de 
invoering van het studievoorschot gegroeid, maar de student krijgt daar 
kwalitatief beter onderwijs voor terug.  
 
Uit het onderzoeksrapport van SEO naar eventuele gevolgen van het 
studievoorschot op meerjarige masters in tekortsectoren, blijkt bovendien dat de 
loonontwikkeling en arbeidsmarktperspectieven voor het merendeel van de 
beroepen waarvoor meerjarige masters opleiden, gunstig zijn. Met name de 
zorgmasters zijn financieel lonend; deze studenten hebben na hun afstuderen een 
zeer grote kans op een verhoogd inkomen. De extra kosten die deze studenten in 
hun opleiding investeren, verdienen zij later (ruimschoots) terug.1 
 
Mocht dat echter onverhoopt niet het geval zijn, dan zorgen de sociale 
terugbetaalvoorwaarden in het studiefinancieringsstelsel ervoor dat de student 
beschermd is tegen te hoge maandlasten: onder het minimumloon betaalt hij 
niets terug, over het meerinkomen boven die drempel hoeft hij nooit meer dan 
4% in te zetten voor aflossing, en een eventuele restschuld wordt na 35 jaar 
kwijtgescholden. Zo zorgt de regering dat elke oud-student, ook de student die 
coschappen loopt, in principe in staat zal zijn om aan zijn aflosverplichting te 
voldoen, ongeacht zijn inkomen. 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 

                                                
 
1 Kamerstukken II 2013/2014, 24724, nr. 134.  


