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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Tijdens de plenaire behandeling van de Wet studievoorschot hoger onderwijs1 hebt u de Eerste 

Kamer toegezegd dat u in overleg met uw collega's van VWS nog eens zou kijken of er aanlei-

ding was om extra aandacht te besteden aan de specifieke situatie van de coschappen van ge-

neeskundestudenten (toezegging T02062). Bij brief van 27 oktober 2015 hebt u de Eerste Ka-

mer over de uitvoering van deze toezegging geïnformeerd.2 Deze brief geeft de leden van de 

fracties van D66 en van GroenLinks aanleiding tot het maken van enige opmerkingen. De le-

den van de fractie van GroenLinks sluiten zich bij de opmerkingen van de leden van de fractie 

van D66 aan. De leden van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, 

50PLUS en OSF sluiten zich bij beide inbrengen aan. 

 

De leden van de fractie van D66 merken het volgende op. De minister baseert haar afwijzing 

van het voorstel van de coassistenten op de SEO-informatie over de goede toekomstperspectie-

ven van zorgmasters, die zich de aflossing van hun extra schuld binnen de regels van het nieu-

we stelsel zouden moeten kunnen veroorloven. Het bij andere gelegenheden uitgesproken ver-

trouwen in dat laatste is echter mede gebaseerd op de mogelijkheid voor normale studenten te 

voorzien in extra inkomsten uit deeltijdwerk; voor coassistenten bestaan die mogelijkheden nu 

juist niet. Kan de minister een berekening aanreiken waaruit blijkt welke additionele studie-

schuld hierdoor voor de coassistenten gaat ontstaan en hoe die zich verhoudt tot hun relatief 

gunstige toekomstige inkomensperspectieven? Welke stagevergoeding zou nodig zijn om dit 

verschil te compenseren? Is aan stagevergoedingen elders een redenering te ontlenen over de 

mate waarin studenten een deel van het verschil voor eigen rekening zouden moeten nemen? 

 

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van de bij de brief van 27 

oktober gevoegde briefwisseling tussen organisaties van geneeskundestudenten en de minister 

van OCW inzake de verhouding tussen het studievoorschot en de coschappen. Klaarblijkelijk 

beschouwt de regering deze briefwisseling als voldoening van de toezegging gedaan aan de 

Eerste Kamer. Deze leden wijzen de regering erop dat de minister in het debat heeft toegezegd 
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met haar collega's van VWS te bezien "of er aanleiding is om extra aandacht te besteden aan de 

specifieke situatie van de coschappen". Uit de nu voorgelegde briefwisseling blijkt niet dat er is 

overlegd met de minister van VWS. Evenmin blijkt dat er een nadere analyse is gepleegd of er 

aanleiding is om voor deze specifieke groep een regeling te treffen. Het lijkt erop dat de minis-

ter in deze briefwisseling eenvoudigweg de algemene argumentatie van het wetsvoorstel her-

haalt zonder op de concrete situatie in te gaan waarop de toezegging betrekking heeft. Deze 

leden ontvangen graag de door de minister in overleg met haar ambtsgenoot van VWS uitge-

voerde analyse. 

 

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet met belangstelling uit naar uw reac-

tie en ontvangt deze graag uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

G. de Vries-Leggedoor 

Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 


