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Inleiding 
Een aantal belangrijke problemen waar de LSVb de afgelopen jaren tegen ageert, vindt de 
oorsprong in de wijze waarop het hoger onderwijs wordt bekostigd. Het gaat hier om het 
zogenaamde rendementsdenken dat gericht is op het zo snel mogelijk laten af studeren van zo 
veel mogelijk studenten. Meer specifiek gaat het over zaken als het bindend studieadvies, 5 
vervallen van tentamencijfers, overvolle collegezalen en het verdwijnen van kleine studies. 

Met het opstellen van de visie en het proces hiernaartoe willen we een mening vormen over hoe 
de bekostiging beter kan worden vormgegeven en de perverse prikkels er zoveel mogelijk 
uitgehaald kunnen worden. We richten ons hierbij op de lumpsum en op eventuele 
bekostigingsafspraken. De historische of vaste voet laten we buiten beschouwing. Verder 10 
hanteren we voor deze visie de aanname dat de totale hoeveelheid geld gelijk blijft. We hebben 
het dus alleen over hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. Bij dit verdelingsvraagstuk 
beperken we ons tot de geldstroom van het ministerie naar de instellingen. De verdeling binnen 
de instelling over de faculteiten en de opleidingen blijft buiten beschouwing.  

Het voorliggende document is gebaseerd op de discussies in werkgroepen. De eerste versie van 15 
dit document is op de alv van 2 april 2016 oordeelvormend besproken. De reactie van de bonden 
was grotendeels instemmend. Op een aantal punten gaven enkele bonden aan graag 
aanpassingen te zien. Er is toen afgesproken dat zij hiervoor uiterlijk 1 mei 2016 zelf voorstellen 
zouden voor indienen bij het bestuur. Het bestuur heeft echter geen voorstellen ontvangen. Het 
document is daarom inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het conceptstuk. 20 

De bekostigingsvisie is voor een groot deel in een beschouwende vorm opgeschreven, zodat niet 
alleen de uitkomsten, maar juist ook de discussie en overwegingen inzichtelijk zijn. De 
discussieonderdelen worden afgesloten met een concreet standpunt.  

 

De Lumpsum 25 

De zak geld die de een instelling ieder jaar voor het onderwijs krijgt is niet een vast bedrag. Dit 
wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van een aantal verschillende factoren. Het is onder 
andere gebaseerd op het aantal studenten, het aantal diploma’s en het type studies dat de 
studenten volgen. Dit onderdeel van de bekostiging heet de lumpsum, omdat instellingen vrij zijn 
in hoe ze het geld besteden. De factoren waarmee het berekend wordt hebben dus geen gevolg 30 
voor waar het geld uiteindelijk terecht komt. De instellingen zijn vrij in hoe ze het geld van OCW 
over de faculteiten en opleidingen verdelen. 

Hieronder worden de verschillende aspecten van de lumpsum beschreven en wordt bekeken 
welke problemen dit oplevert en welke verbeteringen er mogelijk zijn. 

Bekostiging op studentaantallen 35 
Het aantal studenten dat aan een instelling studeert heeft een zeer groot effect op de omvang 
van de bekostiging. Dit is op zich niet vreemd, want meer studenten betekent in beginsel ook 
meer kosten. Het gaat echter mis wanneer de extra opbrengsten per student voor de instelling 
niet terugvloeien naar het onderwijs voor deze studenten. 
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Op deze manier bestaat er bijvoorbeeld een prikkel om toch al grote studies als rechten en 
psychologie verder te laten groeien, zonder de docentcapaciteit uit te breiden. Dat betekent niet 
alleen nog massalere colleges, maar ook grotere werkgroepen en minder persoonlijke 
begeleiding. 

Het is dus van belang dat de prikkel voor onbegrensde uitbreiding wordt tegengegaan. De factor 5 
studentaantallen helemaal loslaten is echter ook niet wenselijk. Wanneer de bekostiging niet 
afhankelijk is van het aantal studenten, levert dit weer een grote prikkel op om studenten te 
weren en studies juist klein te houden of het aantal verschillende studies te beperken. 

Het is vooral belangrijk dat wanneer studies groter worden de onderwijscapaciteit meegroeit. 
Een mogelijke manier om tegenwicht te bieden aan het belang van studentenaantallen is door 10 
ook het aantal docenten een rol te laten spelen. Dit zou kunnen door de factor student-
/docentratio toe te voegen. Waarbij het aantal docenten wordt berekend in fulltime-equivalent 
(fte). 

Hierbij is het van belang om de definitie van docent goed te bepalen. Het is, bijvoorbeeld, 
onwenselijk dat student-assistenten worden meegeteld. Een andere lastige factor is dat docenten 15 
zowel onderwijs geven als onderzoek doen. Wanneer er wel extra docenten komen, maar deze 
vooral onderzoek gaan doen is dat op zich ook van waarde, maar vertaald dat zich niet per sé 
naar de kwaliteit van het onderwijs. Ook zijn er voorbeelden van docenten die op ZZP-basis 
werken, bijvoorbeeld praktijkdocenten in het HBO.  

Hoewel het voor ZZP-docenten wat ingewikkelder is, is het wel mogelijk om de aanstelling om te 20 
rekenen naar fte’s. Deze kunnen dus worden meegeteld. Het onderscheid tussen onderzoek en 
onderwijs is erg moeilijk om exact in kaart te brengen. Behalve dat het moeilijk is om de uren 
precies bij te houden, zit er ook veel overlap, bijvoorbeeld bij het begeleiden van een student die 
afstudeeronderzoek doet. In de student/docent ratio is het daarom praktischer om de volledige 
aanstelling van de docent te gebruiken. 25 

Standpunt 
Behoud de factor studentaantallen en voeg de factor student-/docentratio toe, waarbij het aantal 
docenten in fte wordt berekend en student-assistenten niet meetellen. 

 

Nominale studieduur 30 

Instellingen krijgen per student ieder jaar een bepaald bedrag, maar wel alleen gedurende de 
nominale studieduur. Dit betekent dat de instelling niet wordt bekostigd voor, bijvoorbeeld, een 
vijfdejaars bachelor student. Dit heeft de perverse prikkel tot gevolg dat instellingen studenten zo 
veel mogelijk nominaal willen laten afstuderen. Dit terwijl veel studenten zelf graag ruimte willen 
om bijvoorbeeld extra vakken te volgen, een bestuursjaar te doen of in een langzamer tempo te 35 
studeren, omdat ze er naast willen werken. 

Deze perverse prikkel is echter lastig weg te nemen door aanpassing van het 
bekostigingssysteem. Een voor de hand liggende oplossing zou zijn om ieder jaar dat de student 
is ingeschreven te bekostigen en niet alleen de nominale studieduur. Wanneer de aanname 
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echter is dat de totale hoeveelheid geld gelijk blijft, is deze aangepaste manier van bekostigen 
onwenselijk. Wanneer de totale bekostiging per student over een hoger gemiddeld aantal 
studiejaren wordt verdeeld, wordt het bedrag per jaar namelijk lager. Dit betekent dat 
instellingen ten opzichte van het huidige systeem geld mislopen wanneer studenten nominaal 
afstuderen. Dat is wat ons betreft ook weer niet de bedoeling. Ook is het niet wenselijk om 5 
opleidingen waarbij studenten langer studeren op deze manier te bevoordelen, omdat het hierbij 
in veel gevallen gaat om studenten die bijvoorbeeld lang over hun scriptie doen, terwijl deze 
studenten voor weinig extra kosten zorgen. Dit zou dus niet de meest efficiënte en effectieve 
manier van geld verdelen zijn. 

Een andere optie zou zijn om instellingen voor iedere nieuwe student die aan een studie begint 10 
voor de hele studieperiode een zak geld te geven, in plaats van het uit te smeren over meerdere 
jaren. Het zou echter ook wel weer vreemd zijn als instellingen deze volledige zak geld mogen 
houden wanneer studenten voortijdig met hun studie stoppen. Ook switchen van studie, en 
vooral switchen van instelling, levert bij dit systeem problemen op. 

De vraag is dus of het mogelijk is om het bekostigingssysteem op dit punt te verbeteren. Er zitten 15 
perverse prikkels in, maar het is een redelijkere manier van verdelen dan de alternatieven die we 
hebben bedacht. Het probleem zit dan waarschijnlijk ook maar deels in de bekostiging en zit 
daarnaast vooral in hoe de instellingen zelf de bekostiging interpreteren.  

Veel instellingen beschouwen zelf de bekostiging namelijk als strikt gekoppeld aan het de 
nominale studieduur, terwijl het net zo goed als vaste zak geld met gefaseerde uitbetaling kan 20 
worden gezien. In deze tweede interpretatie is er niet een direct aanleiding om de druk op de 
studieduur te verhogen. Hier komt nog bij dat, wanneer het gaat om studenten die langzamer 
studeren vanwege bestuursjaar of grote bijbaan hebben, instellingen geen extra kosten hebben. 
Hieruit volgt dus ook geen gegronde reden tot het opleggen van beperkingen aan de student, 
ook al beweren instellingen soms van wel.  25 

Uit deze overwegingen volgt, dat we geen reden hebben gevonden om af te stappen van 
nominale bekostiging. De alternatieve systemen zullen niet de perverse prikkels wegnemen, 
maar juist voor sterkere negatieve effecten zorgen. Ook zitten de problemen voor een groot deel 
niet in het bekostigingssysteem, maar in hoe instellingen zelf met hiermee omgaan. Oplossingen 
voor dit deel zullen dan ook niet in het systeem maar bij de instellingen zelf moeten worden 30 
gezocht. 

Extra vakken  
Een uitzondering hierop vormen de studenten die langer over hun studie doen, omdat ze extra 
vakken volgen. Hierbij zijn er wel extra kosten voor instellingen. Het gaat, bijvoorbeeld, om 
studenten die een extra minor doen of zich verder in een bepaalde richting willen specialiseren. 35 
Deze keuzevrijheid moet worden aangemoedigd en het compenseren van de extra kosten van de 
instellingen zou hierbij dan ook terecht zijn. Daarom stellen wij voor het aantal extra 
studiepunten, bovenop het nominale studieprogramma, in de bekostiging mee te nemen. Dit zou 
vorm kunnen krijgen door de diplomabonus te verhogen met een factor die in verhouding staat 
tot het aantal extra studiepunten. Hierbij moet wel een grens worden gesteld aan het aantal 40 
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extra studiepunten dat kan worden meegeteld. Dit om de invloed op het beschikbare bedrag per 
nominaal studiejaar niet te groot te maken. 

Standpunt 
Behoud bekostiging op nominale studieduur. Voeg daarnaast bekostiging voor extra behaalde 
studiepunten toe. 5 

Diplomabonus 
Ongeveer een kwart van de bekostiging per student wordt uitgekeerd wanneer deze de studie 
met goed gevolg afrondt. Dit levert de perverse prikkel op om studenten die moeite hebben met 
afstuderen een ‘genadezesje’ te geven. De instelling wil namelijk niet alleen op enig moment 
graag van de student af, maar wil ook dat de student niet gewoon stopt, maar met diploma 10 
weggaat, omdat anders geld wordt misgelopen. 

Na de Inholland problemen is de onderwijsinspectie echter al veel strenger gaan controleren op 
het niveau van afstudeerwerken. De vraag is dus hoe groot dit probleem nog is en of dit 
aangepakt moet worden met een verandering in de bekostiging. Daar komt nog bij dat er ook 
een voordeel voor de student is wanneer de onderwijsinstelling er belang bij heeft dat deze 15 
daadwerkelijk afstudeert. Dit kan de instelling namelijk motiveren betere begeleiding te geven. 
Zolang de inspectie de kwaliteit in het oog houdt, is behoud van de diplomabonus dus wenselijk. 

Standpunt 
Behoud de diplomabonus. 

 20 

Stabiliteit Financiën 
De hoeveelheid geld die een instelling in een bepaald jaar krijgt wordt berekend op basis van de 
cijfers van twee studiejaren eerder (t-2). Hierdoor kan het zijn dat bij een groeiende studie er 
weinig geld is in verhouding tot het huidige aantal studenten. Ook wordt de berekening op basis 
van één jaar gemaakt. Bij wisselende studentaantallen kan dit jaarlijks tot grote schommelingen 25 
leiden, terwijl er veel vaste kosten zijn, zoals docenten en ondersteunend personeel en capaciteit 
van de gebouwen.  

In de werkgroepen is ter sprake gekomen dat het wenselijk zou zijn om meer stabiliteit in de 
financiering te brengen, bijvoorbeeld door te werken met gemiddeldes over meerdere jaren. Bij 
nader inzien doen we hier echter toch geen voorstel voor een aanpassing. Hiervoor hebben we 30 
twee redenen. Ten eerste vinden de grote schokken qua wisselende studentenaantallen met 
name plaats op opleidingsniveau. Instellingen zijn echter geenszins verlichting om een verlaging 
in de bekostiging rechtstreeks door te berekenen aan de opleiding en hebben zelf dus de 
mogelijkheid om schokken te dempen waar nodig. Ten tweede vormt het toevoegen van de 
student-/docentratio ook al een dempende factor. De belangrijkste opleidingsspecifieke vaste 35 
kosten zijn namelijk de docenten. Wanneer het aantal studenten terugloopt en het aantal 
docenten gelijk blijft verbeterd de student-/docentratio, waardoor de afname in bekostiging 
wordt beperkt. 
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Voorstel 
Geen aanpassing van de t-2 bekostiging. 

Bekostigingsafspraken 
De LSVb heeft zich van begin af aan verzet tegen de prestatieafspraken. Nu we de afgelopen 
jaren de gevolgen hebben gezien, zijn we hier ook niet over van mening veranderd. De 5 
prestatieafspraken zijn opgesteld met de intentie de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar de 
uitwerking was het schoolvoorbeeld van perverse prikkels. Het behalen van de 
prestatieafspraken werd het afvinken van een lijstje cijfers, waardoor rendementsdenken voorop 
stond en kwaliteitsverbetering bijzaak werd. Gevolgen hiervan waren ophokuren, het vervallen 
van tentamencijfers en HBO-docenten die de makkelijkste master van het land gingen volgen. 10 

Nu is de vraag of hier vervolg aan moet worden gegeven. Als het om het voorzetten van de 
huidige prestatieafspraken gaat is het antwoord een simpel en duidelijk: nee! Over de vraag of 
‘een’ vorm van bekostigingsafspraken moet komen, was echter wel nog discussie.\ 

Ideaalbeeld 
In de ideaalvisie van de LSVb zouden er geen bekostigingsafspraken nodig moeten zijn. Hoe het 15 
geld het beste besteed kan worden om de kwaliteit te verbeteren verschilt namelijk sterk per 
instelling en per opleiding. Dit is daarom niet iets wat je landelijk zou moeten willen regelen, 
maar wat met de opleidingscommissies en studentenraden moet worden afgestemd. Hiervoor is 
het dus wel belangrijk dat de medezeggenschap voldoende rechten heeft. Op centraal niveau 
heeft daar sinds de opstelling van de vorige prestatieafspraken al wel een grote verbetering 20 
plaatsgevonden. Zij hebben nu instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Om als 
medezeggenschap goed grip te houden op geld voor kwaliteitsverbetering is het echter wel van 
belang dat er instemmingsrecht op de volledige begroting is en dat ook opleidingscommissies en 
faculteitsraden instemmingsrecht krijgen op de begroting voor de onderdelen die zij 
vertegenwoordigen. 25 

Wel of geen bekostigingsafspraken 
De vraag is dan of we volledig inzetten op het verbeteren van de rechten van de 
medezeggenschap en vooral het belang hiervan benadrukken, of dat we (ook) 

inzetten op bekostigingsafspraken en op die manier proberen studenten bij kwaliteitsverbetering 
te betrekken. Zolang studenten namelijk te weinig inspraak hebben, kan het wel wenselijk zijn om 30 
een bepaalde vorm van landelijke afspraken te maken. De vraag is echter hoe deze kunnen 
worden vormgegeven op een manier die werkelijk de kwaliteit verbetert en niet tot perverse 
prikkels leidt.  

Het afgelopen jaar zijn hier een aantal verschillende varianten voor langsgekomen. Dit begon 
met het plan voor kwaliteitsafspraken dat door het vorige bestuur is opgestart en door ons 35 
eerder dit jaar aan de ALV is voorgelegd. De insteek hierbij was dat de perverse prikkels konden 
worden beperkt door het aantal indicatoren zo groot mogelijk te maken. Het wordt op die manier 
moeilijk voor de instellingen om te sturen op specifieke indicatoren, waardoor de beste strategie 
wordt om de kwaliteit over de gehele breedte zoveel mogelijk te verbeteren. 
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Dit plan werd door de ALV met weinig enthousiasme ontvangen. Er bleven, onder andere, twijfels 
bestaan of deze voorgestelde oplossing de perverse prikkels voldoende zou wegnemen.  

In de werkgroepen het afgelopen jaar is een aantal keer een plan van ASVA ter sprake gekomen 
om opleidingen plannen te laten maken en deze per instelling te bundelen en naar OCW te 
sturen. Het uitgangspunt hierachter was dat de opleidingen zelf het beste kunnen bepalen hoe 5 
de kwaliteit verbeterd kan worden en dat beslissingen hiervoor dus ook zoveel mogelijk bij de 
opleiding, en uiteraard samen met de opleidingscommissie, moeten worden genomen. Dit 
uitgangspunt wordt breed onderschreven. In de discussie in de werkgroepen vonden de meeste 
bonden echter dat dit wel een goede manier zou zijn om binnen de instelling geld voor 
kwaliteitsverbetering te verdelen, maar dat het te omslachtig is om op basis van deze plannen 10 
vanuit OCW het geld over de instellingen te verdelen. Het bestuur sluit zich hierbij aan.  

Verder is er een aantal minder uitgewerkte plannen ter sprake gekomen die min of meer tussen 
de twee zojuist genoemde voorstellen inzaten. Zo is er gediscussieerd over landelijke 
vastgestelde indicatoren en volledig vrije keuze indicatoren, over meer opleidingsgerichte 
afspraken en meer instellingsgerichte afspraken en over bekostiging vooraf of achteraf, maar 15 
kwamen hier in de werkgroep niet echt uit. Het is niet een discussie die volledig gevoerd is, mede 
omdat we door de beperkte opkomst bij een aantal bijeenkomsten niet verder konden. We 
hebben inmiddels echter het idee dat er vanuit de bonden geen andere concrete voorstellen 
meer gaan komen over hoe de afspraken er uit zouden moeten zien.  

We hebben als bestuur inmiddels besloten ook geen eigen voorstel voor bekostigingsafspraken 20 
meer voor te doen. We hebben gemerkt hoe moeilijk het is om een plan te bedenken dat 
daadwerkelijk de onderwijskwaliteit verbeterd en dat niet, of slechts zeer beperkt, het gevaar van 
perverse prikkels meedraagt. Wij willen dan ook voorstellen ons als LSVb in te zetten voor 
verbetering van de lumpsum en te pleiten tegen financiering op basis van bekostigingsafspraken. 
Naast dat we niet denken dat we een vorm zullen vinden die geen perverse prikkels veroorzaakt, 25 
hebben we hiervoor nog een andere belangrijke reden. We vinden dat we ons als LSVb in eerste 
instantie altijd voor ons ideaal moeten inzetten. Dat is in dit geval niet bekostigingsafspraken, 
maar meer rechten en betere betrokkenheid van de medezeggenschap. Daarom willen we in 
eerste instantie ons verzetten tegen bekostigingsafspraken. Als eenmaal blijkt dat deze er echt 
gaan komen, zullen we ons uiteraard inzetten om de perverse effecten hiervan zo beperkt 30 
mogelijk te houden.   

Wel zien we voordelen in het maken van afspraken over het verbeteren van de onderwijskwaliteit 
die los staan van de financiering. Het verplicht opstellen van dergelijke plannen kan het gesprek 
met de medezeggenschap op gang brengen en voor de studenten een handvat geven om 
jaarlijks de vorderingen met betrekking tot onderwijs kwaliteit te verbeteren. Ook zouden er 35 
andere ‘straffen’ op het niet behalen van de afspraken kunnen staan, die niet over geld gaan, 
maar wel impact hebben. De mogelijkheid om op basis hiervan bestuurders te ontslaan zou, 
bijvoorbeeld, wel degelijk een stok achter de deur betekenen, maar er zijn nog meer manieren te 
bedenken. Omdat een dergelijke vorm van kwaliteitsafspraken echter niet over de financiering 
van het hoger onderwijs gaat, valt dit buiten de kaders van deze visie en nemen we hier op dit 40 
moment dus geen standpunt over in.  
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Standpunt 
Geen financiering op basis van bekostigingsafspraken.   
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