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Geachte heer Minnee, 

Op dinsdag 7 juli jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-19 (nr. 35.497) aangenomen. Dit houdt in dat de 
hogescholen en universiteiten onder bepaalde voorwaarden aspirant-studenten 
kunnen toelaten die op 1 september 2020 niet aan de vooropleidings- of 
toelatingseisen voldoen. De inschrijving van deze aspirant-studenten is een 
volwaardige inschrijving en heeft daarmee consequenties voor collegegeld en 
bekostiging. Tussen VH, VSNU en het ministerie van OCW zijn afspraken gemaakt 
over de omgang hiermee. Met deze brief wordt een nadere uitleg van deze 
afspraken in relatie tot de wet- en regelgeving gegeven. 
Daarmee heeft deze brief heeft alleen betrekking op de studenten die op grond 
van 7.37c van de WHW worden toegelaten. 

Doorstroom van mbo naar hbo, waarbij inschrijving in zowel mbo als hbo 
De mbo-student wordt ingeschreven in de hbo-opleiding en blijft daarnaast 
tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de opleiding ook ingeschreven 
bij de mbo-instelling. De mbo-student heeft geen recht meer op de mbo-
studiefinanciering, maar gaat over naar de studiefinanciering in het Hoger 
Onderwijs. Gedurende de periode dat de student ingeschreven staat in zowel mbo 
als hbo, gaat de betaling van les- of cursusgeld in het mbo door. Op grond van 
artikel 7.48, tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) wordt het verschuldigde collegegeld in het hoger 
onderwijs verrekend met het feitelijk betaalde les- of cursusgeld. De hogescholen 
brengen de inschrijvingen van deze studenten in aanmerking voor bekostiging. Uit 
de administratie van de hogeschool moet blijken dat de student aan de 
verplichting van het betalen van les- of cursusgeld heeft voldaan in het mbo (door 
het inschrijfbewijs to overleggen) en dat de student een machtiging heeft 
afgegeven voor het (eventueel) voldoen van het resterende verschuldigde 
collegegeld aan de hogeschool, dan wel het resterende collegegeld reeds heeft 
voldaan. Indien dit het geval is, is wat het ministerie van OCW betreft voldaan 
aan de wettelijke bepalingen rond de betaling van het collegegeld. 
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Twee inschrijvingen in het hoger onderwijs 
In het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 is vastgelegd dat de inschrijving die als 
'eerste inschrijving' wordt aangemerkt, in aanmerking komt voor bekostiging. De 
opleiding waar de student de verplichting tot het betalen van het collegegeld 
aangaat, wordt in 'normale tijden' gezien als de 'eerste opleiding.' 
Het kan voorkomen dat de student deze verplichting uit gewoonte aangaat bij de 
opleiding die hij of zij nog moet afronden, terwijI hij of zij op grond van artikel 
7.37c van de WHW wordt toegelaten tot een opleiding. De instellingen hebben 
beperkt invloed op de instelling waar door de student een machtiging wordt 
afgegeven en betaling plaatsvindt. Onder de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden moet dit niet betekenen dat de vervolgopleiding deze 
inschrijving niet voor bekostiging in aanmerking kan brengen, louter omdat de 
verplichting tot het betalen van het collegegeld bij een andere instelling is 
aangegaan. 
Voor de inschrijvingen in 2020/2021 kunnen, in afwijking van hetgeen daarover is 
opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, inschrijvingen voor bekostiging 
in aanmerking worden gebracht van wie een bewijs betaald collegegeld in de 
administratie is opgenomen. Dit is uitsluitend bedoeld om to voorkomen dat de 
instelling waar de student op grond van artikel 7.37c van de WHW wordt 
toegelaten, bekostiging voor deze inschrijving mist. 

Met vriendelijke groet, 

De plaatsvervangend directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, 

Jk.9(G. van der Meer CPC 
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