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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar vergadering van 5 april 

2016 gesproken over uw brief van 5 april 2016 inzake studievoorschot en geneeskundestuden-

ten in hun coschapfase.1 Met deze brief is naar het oordeel van de commissie aan toezegging 

T02062 voldaan. De leden van de fractie van GroenLinks wensen nog een aantal vragen te 

stellen. De leden van de fractie van de VVD en de PvdA sluiten zich bij deze vragen aan. 

 

De leden van de fractie van GroenLinks danken de regering voor de uitvoering van de toezeg-

ging extra aandacht te besteden aan de situatie van geneeskundestudenten tijdens de coschap-

fase. Zij constateren dat de regering in overleg is geweest met de NFU en een berekening heeft 

gemaakt van de aanvullende studieschuld. Deze leden zijn niet ten principale tegen de uitkomst, 

maar hebben wel vragen bij de zuiverheid van de redenering van de regering en vragen daarom 

om aanvullende onderbouwing van de positie van de regering. 

 

Allereerst gaat de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet in op het 

verzoek over deze kwestie te overleggen met haar ambtsgenoot van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. In plaats daarvan heeft zij enkel overlegd met de NFU. Graag ontvangen deze leden 

nadere informatie over de vraag of er niet ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de 

financiering van deze opleidingsfase. 

 

Dan stelt de regering zich – gehoord de NFU – op het standpunt dat de coschapfase niet als 

stage kan worden aangemerkt. Gegeven het belang dat de regering hecht aan toename van 

stages in het wetenschappelijk onderwijs (zie Strategische Agenda) vragen deze leden een ob-

jectiveerbare definitie van het begrip 'stage'. Onderschrijft de regering de mening dat stage per 

definitie een onderwijswerkvorm is waar zij immers studiepunten oplevert en valt onder de be-

kostiging? In welke mate is de bevoegdheid tot zelfstandig handelen een criterium voor stages 

bij andere wetenschappelijke opleidingen? Deelt de regering de mening van deze leden dat het 

voor stages kenmerkend is dat de balans tussen opleiding en arbeidsproductiviteit slechts gelei-
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delijk verschuift van de eerste naar de tweede, maar dat arbeidsproductiviteit altijd onderge-

schikt is en moet zijn omdat het anders verkapte arbeid is? Wil de regering in het licht van deze 

overwegingen nogmaals dwingend motiveren waarom de coschapfase niet als stage kan worden 

aangemerkt? 

 

Vervolgens stelt de regering dat de coschapfase niet anders kan worden georganiseerd zonder 

dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de masteropleiding. Daarbij wordt gesteld dat de 

student vaak een persoonlijk programma volgt vanwege de steeds verschillende combinatie van 

disciplines, instellingen en onderwijseenheden. Kan de regering uitleggen waarom een persoon-

lijk programma minder flexibiliteit en individuele ruimte overlaat dan een gestandaardiseerd 

programma? Kan de regering inzichtelijk maken wat de feitelijke studiebelasting is van studen-

ten in de coschapfase en hoe dat zich verhoudt tot andere studierichtingen en studiefasen en tot 

de genormaliseerde studiebelasting van 60 EC per jaar oftewel 1680 uur? 

 

Ten slotte legt de regering een berekening voor van de extra schuld die studenten geneeskunde 

opbouwen en van de gevolgen die dat heeft voor de terugbetaling. Klopt het dat de regering 

daarmee geheel uitgaat van het profijtbeginsel? Is zij voornemens om dezelfde redenering toe 

te passen op andere opleidingen en daarmee differentiatie in het stelsel aan te brengen? Indien 

niet, waarop is dan de overweging gebaseerd om voor deze groep het profijtbeginsel wel lei-

dend te laten zijn? 

 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet uw antwoorden met belang-

stelling tegemoet en ontvangst deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

G. de Vries-Leggedoor 

Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 


