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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Op 31 maart 2015 stuurden wij als vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten een brief naar 

uw ministerie om het probleem van de masterstudent geneeskunde (coassistent) in het nieuwe leenstelsel aan te 

kaarten, mede naar aanleiding van uw toezegging in de Eerste Kamer op 20 januari 2015. Tevens overhandigden 

wij aan de Tweede Kamer op 27 oktober 2015 een petitie met meer dan 22.000 steunbetuigingen, waaronder die 

van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en de KNMG. 

 

Ondanks diverse uitnodigingen van onze kant, heeft er geen gesprek over dit probleem plaatsgevonden met u of 

uw ministerie. Wij waren dan ook, net als een aantal Tweede en Eerste Kamerleden, erg verrast door uw brief aan 

de Tweede Kamer van 27 oktober 2015.
1
 Hierin gaf u aan dat u onze voorgestelde oplossing niet kon steunen.  

Naar aanleiding van het Tweede Kamer debat dat volgde op uw brief en naar aanleiding van de brief vanuit de 

Eerste Kamer (13 november 2015)
2
 deed u opnieuw een toezegging om het gestelde probleem nader te 

onderzoeken.  

 

Omdat er tot op heden nog steeds geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen uw ministerie en ondergetekenden, 

kwam ook de brief van 5 april jongstleden als een verrassing. Graag gaan wij inhoudelijk in op de argumenten en 

berekening in uw brief. 

 

De kern van het probleem 

De Eerste Kamerfractie van D66 heeft u gevraagd een berekening te maken van de additionele studieschuld die 

voor coassistenten in het nieuwe leenstelsel ontstaat doordat zij geen extra inkomsten uit deeltijdwerk kunnen 

ontvangen. In uw brief van 5 april maakt u een inschatting van de extra studieschuld. Hierbij wordt simpelweg het 

maandelijks te lenen bedrag van €288,95 vermenigvuldigd met 24 (maanden). Het gebrek aan extra inkomsten 

wordt op geen enkele manier meegenomen. Daarmee gaat deze rekensom voorbij aan de kern van het probleem 

dat wij en enkele Eerste en Tweede Kamerleden onder uw aandacht hebben gebracht.  

 

De kern van het probleem blijft dat coassistenten, gezien de studiezwaarte en onregelmatige werktijden, geen 

keuzevrijheid hebben met betrekking tot het nemen van een bijbaan. Dat terwijl die keuzevrijheid de hoeksteen is 

van de Wet Studievoorschot. Dit is extra problematisch omdat coassistenten op dit moment geen tegemoetkoming 

ontvangen voor hun werkzaamheden, waarmee ze zouden kunnen voorzien in levensonderhoud (alleen het 

collegegeld is al €163 euro per maand).  

 

Onderzoek, dat in 2015 door LMSO en LOCA onder bijna 3200 geneeskundestudenten is uitgevoerd, toont aan dat 

in het oude stelsel de schuld al €10.500 hoger lag dan onder studenten van andere WO-opleidingen (€25.500 

tegenover €15.000).
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Deze additionele schuld wordt niet in uw berekening meegenomen, dit betekent dat de lening 

in het nieuwe stelsel veel hoger uitvalt dan het bedrag dat u noemt. In uw correspondentie ontbreekt aandacht voor 

deze essentiële, en eerder gesignaleerde, problemen.  

 

Geneeskunde mag geen elitestudie worden  

Eén van onze grootste zorgen is dat de droom om arts te worden gaat afhangen van de inkomens- en 

vermogenspositie van de ouders. Het SEO-rapport ‘Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige 

masters tekortsectoren (2014)’ waarnaar u verwijst in uw brief van 27 oktober 2015, beschrijft het onderzoek naar 

eventuele gevolgen van het studievoorschot op meerjarige masters. In dit onderzoek werd al voorspeld: “De 

overgang naar het studievoorschot zou enig effect kunnen hebben op het aantal aanmeldingen geneeskunde.”  



  

 

Ook stelt het rapport: “Mogelijk verandert de invoering van het studievoorschot wel de samenstelling van de 

populatie studenten in de zorgmasters. Omdat studenten met een lage sociaaleconomische status (SES) sneller 

andere studiekeuzes maken, als gevolg van extra studiekosten, dan studenten met een gemiddelde of hoge 

sociaaleconomische status. Hierdoor kan het aandeel studenten met een lage SES in het aantal aanmeldingen 

dalen.” In het licht van dit rapport is het uiterst verontrustend dat het aantal aanmeldingen voor de studie 

geneeskunde vanaf 2013 plots is gedaald. In 2013 waren er nog ruim 9.000 aanmeldingen en in 2015 (en 2016) 

rond de 6.000. Dit is een daling van maar liefst 30% (!), terwijl het aantal aanmeldingen aan universiteiten in 2015 

landelijk met 1,8% is gestegen.
4,5

  

 

De periode tijdens en na de studie 

Wij zijn van mening dat coassistenten niet de dupe mogen zijn van hoge schulden, wanneer zij tijdens hun studie 

geen mogelijkheid hebben tot inkomen om dit te compenseren. Daarnaast willen wij graag onder uw aandacht 

brengen dat het door u genoemde hogere salaris niet geldt voor alle basisartsen en dat de werkloosheid onder hen 

blijft toenemen. Het aantal vacatures daalt
6
 en de werkloosheid na de studie (gepeild 2015) is twee keer zo hoog 

ten opzichte van alle hoogopgeleide Nederlanders.
7,8 

Tevens komen basisartsen later op de arbeidsmarkt en 

missen zij hierdoor minimaal 2 jaar aan salaris, hebben zij grote verantwoordelijkheid in de zorg van patiënten en is 

het salaris op basis van een 46 uur durende werkweek.
9,10

  

 

Conclusie 

De masterstudent geneeskunde (coassistent) blijft onevenredig hard getroffen door het nieuwe leenstelsel. In uw 

brief en bijgaande berekening gaat u in het geheel niet in op de eerder genoemde gevolgen voor coassistenten 

zoals de studiezwaarte en de ontbrekende keuzevrijheid in het nemen van een bijbaan. Om deze reden nodigen wij 

u graag nogmaals uit om samen in gesprek te gaan over deze situatie en mogelijk passende oplossingen. Wij 

hopen dat u deze uitnodiging wilt accepteren. 

 

Een afschrift van deze brief is tevens aan de woordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer gezonden. 

 

Namens de vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten, 

 

Hoogachtend, 

 

Christiaan Ponsen     Esme Eggink     

Voorzitter werkgroep      Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA) 

c.ponsen@amc.uva.nl  

 

 

 

 

 

Ilse Wissink       Rob van Gassel 

Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO)  De Geneeskundestudent (DG) 
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