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De onderzoekers willen de universiteiten, hogescholen, DUO, OCW, koepelorganisaties en in
het bijzonder Studielink bedanken dat ze zo snel en enthousiast hebben meegewerkt aan dit
onderzoek. Zonder hun inzet was deze impactanalyse niet tot stand gekomen.
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Aanleiding
Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord de maatregel opgenomen om het collegegeld
voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren. De ambitie van het kabinet is
dat de maatregel al met ingang van het nieuwe collegejaar (
) effectief wordt.
We halveren het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs met ingang van het
collegejaar 2018/19. Voor de (academische) PABO’s halveren we het collegegeld voor de eerste
twee jaar. Hiermee maken we studeren aan de (academische) PABO extra aantrekkelijk.
Naar verwachting zal deze maatregel een grote impact hebben op alle partijen in de
uitvoeringsketen in het hoger onderwijs. De verschillende partijen in de keten, waaronder de
vereniging van universiteiten (VSNU), vereniging hogescholen (VH) en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), hebben aan stichting Studielink gevraagd om het
voortouw te nemen bij het in kaart brengen van de haalbaarheid en impact van de maatregel
voor de keten in het hoger onderwijs.
Er zijn gezamenlijk verschillende varianten uitgedacht voor de uitvoering van de maatregel
voor per september
. Zo valt te denken aan:
- Verwerking in bestaande werkproces, waarbij direct het juiste collegegeld wordt geïnd
- Korting of restitutie van collegegelden via hogeronderwijsinstellingen
- Restitutie van collegegelden via DUO
De eerste variant heeft de voorkeur. Daar wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige,
geautomatiseerde werkprocessen. Echter is ongeacht de uitvoeringsvariant de doorlooptijd
erg kort en het aantal betrokken partijen groot ( onderwijsinstellingen, Studielink, DUO,
OCW, softwareleveranciers). Bovendien zijn de aanmeldprocessen voor het komende
collegejaar al gestart. Daarom zijn er twee alternatieve uitvoeringsvarianten geformuleerd,
voor als bepaalde stappen niet tijdig genomen kunnen worden. Hiervoor geldt overigens dat
vanaf studiejaar
ook de stappen uit de eerste variant doorlopen moeten worden.

Vraag en scope
De maatregel uit het regeerakkoord om het collegegeld te verlagen vraagt inzet op drie
verschillende, parallelle sporen:
I.
Wet- en regelgeving
II.
Bekostiging
III.
Ketenuitvoering.

Het eerste spoor betreft de aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs en de invoering
van een nieuwe Amvb. Dat vraagt onder meer om de precieze afbakening van de doelgroep
van de maatregel. Hiervoor is het ministerie van OCW verantwoordelijk.
Het tweede spoor betreft aanpassingen in de lumpsum bekostiging van ho-instellingen om
hen te compenseren voor de lagere inkomsten uit het collegegeld dat studenten betalen. Ook
bij dit spoor is het ministerie van OCW trekker.
Het derde spoor omvat de uitvoeringsaspecten bij alle partijen in de keten, zodat studenten
het juiste collegegeld verschuldigd zijn. Dat varieert van aanpassingen in de indicatie voor de
hoogte van het collegegeld tot het communiceren van het juiste collegegeld aan studenten.
Stichting Studielink heeft AEF gevraagd om de impactanalyse op het derde spoor te
ontwerpen en uit te voeren.
Vraagstelling
De opdracht van Studielink aan AEF luidt:
Het organiseren, uitvoeren van een impactanalyse bij de instellingen, Studielink, DUO en
softwareleveranciers en opleveren van een advies ten aanzien van de uitvoeringsaspecten van
de invoering van de maatregel Collegegeldverlaging.’
In aanvulling op deze opdracht is door Studielink meegegeven dat de impactanalyse van de
drie verschillende uitvoeringsvarianten de volgende aspecten betreft:
- Impact op de organisatorische en personele aspecten in de gehele keten: wat is er nodig
aan organisatie en menskracht bij koepels, DUO, Studielink en instellingen om de
varianten te implementeren?
- Een realistisch tijdpad op hoofdlijnen voor implementatie van de drie varianten voor
uitvoering (ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, bijstelling etc.).
- Een budget op hoofdlijnen voor de drie uitvoeringsvarianten.
- Inschatting van de gedragseffecten van studenten en instellingen per variant.
Daarbij is aangegeven de impactanalyse te ontwerpen in overleg met Studielink en andere
partners in de keten. Ook is aangegeven dat DUO zelf een impactanalyse maakt. DUO heeft de
resultaten van deze analyse op 8 december via Studielink met de onderzoekers van AEF
gedeeld in het document: ‘Bijdrage DUO aan door Studielink op te leveren impactanalyse’.
De analyse van AEF strekt zich niet uit tot spoor I (wetgeving) of spoor II (bekostiging). Echter,
de haalbaarheid en het slagen van de benodigde aanpassingen in het derde spoor is direct
afhankelijk van het tijdig doorvoeren van de aanpassingen in het eerste en tweede spoor. In
hoofdstuk staat met de doelgroep en de uitvoeringsvarianten, het kader beschreven
waarop de impactanalyse is gebaseerd.

Aanpak
De impactanalyse is door AEF opgezet en uitgevoerd tussen november en
Dat is gebeurd in drie achtereenvolgende stappen:

december

1

• Definiëren en ontwerpen (9 - 15 november)
• De maatregel, doelgroep, uitvoeringsopties en het huidige werkproces van de keten in
detail in kaart.

2

• Onderzoeken en analyseren (15 november - 8 december)
• De impact van de verschillende uitvoeringsvarianten op het huidige werkproces in beeld,
aan de hand van de PIOFACH1 factoren.

3

.

• Rapporteren en adviseren (8 - 15 december)
• De uitkomsten van de impactanalyse en bijbehorend advies in de eindrapportage.

Werkwijze
De onderzoekers hebben voor de uitvoering van de impactanalyse een groot aantal partijen
in de keten gesproken en bevraagd. Ook is er een startbijeenkomst en een aantal
validatiesessies georganiseerd om de aanpak en tussentijdse bevindingen te toetsen. Er is
daarbij nauw samengewerkt met Studielink.
In vijf weken hebben de volgende bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden:
- Startbijeenkomst met Studielink, OCW, DUO, VSNU, VH en zes ho-instellingen
- Interviews met DUO, OCW en Studielink
- Interviews met zeven hogeronderwijsinstellingen
- Eerste validatiesessie met drie hogeronderwijsinstellingen
- Tweede validatiesessie met ca. 50 medewerkers van instellingen, SIS-leveranciers en DUO
- Werksessie met VSNU en VH.
Naast de gesprekken is er gebruikgemaakt van twee enquêtes voor het verkrijgen van een
representatief beeld en het identificeren van eventuele uitzonderingen voor specifieke hoinstellingen of SIS-leveranciers. De resultaten zijn door de inzet en snelle reacties van koepels,
universiteiten, hogescholen en SIS-leveranciers goed bruikbaar voor deze impactanalyse.

-

De vragenlijst aan SIS-leveranciers is door zes van de acht leveranciers beantwoord.
De vragenlijst aan alle bekostigde universiteiten en hogescholen heeft maar liefst 53
geschikte responses opgeleverd.

Leeswijzer
In deze rapportage zijn de uitkomsten van de impactanalyse beschreven.
- In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de maatregel, de doelgroep en de mogelijke
uitvoeringsopties. Dit vormt het kader waarbinnen de analyse plaatsvindt.
- In hoofdstuk 3 wordt het huidige werkproces van de gehele keten voor collegegeld
beschreven. Dit vormt het uitgangspunt om de precieze impact te bepalen.
- Hoofdstuk 4 staat in het teken van de uitvoeringsvariant waarbij het huidige werkproces
wordt gevolgd en zoveel mogelijk stappen geautomatiseerd plaatsvinden.

-

In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de impact op de keten van de alternatieve
uitvoeringsvarianten, ook wel: terugvalopties, geschetst.
Hoofdstuk 6 gaat in op de gedragseffecten die de maatregel met zich mee kan brengen in
de maatschappij.
In hoofdstuk 7 worden de analyses uit de voorgaande hoofdstukken worden
gecombineerd in de conclusie, die leidt tot het advies.

Dit hoofdstuk gaat in op de uitwerking van deze maatregel in de praktijk: voor welke
doelgroep geldt de maatregel precies en op welke wijzen kan dit worden uitgevoerd?

De doelgroep
Er wordt in het regeerakkoord onderscheid gemaakt naar eerstejaarsstudenten in het hoger
onderwijs en studenten die een opleiding volgen aan de (academische) pabo. Beide groepen
zijn hieronder verder gespecificeerd.

..

Eerstejaarsstudenten
Deze groep studenten is door het ministerie van OCW gedefinieerd als studenten die:

-

voor het eerst ingeschreven staan
in het bekostigd hoger onderwijs
voor een voltijd, deeltijd of duale opleiding,
leidend tot een Associate Degree of (hbo of wo) bachelor en;
wettelijk collegegeld verschuldigd zijn.

In totaal betreft dat ruim
.
studenten per jaar1. Eerstejaarsstudenten die deelnemen
aan het experiment Vraagfinanciering komen niet in aanmerking voor collegegeldverlaging.
Binnen de bovenstaande definitie bestaat een aantal bijzondere studentgroepen waar in de
praktijk iets anders voor geldt. Dit betreft een relatief zeer beperkte groep studenten.
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Open Universiteit
Studenten aan de Open universiteit schrijven zich niet in voor een collegejaar, maar per
module. Ze betalen daarom ook collegegeld gekoppeld aan modules en niet per collegejaar.
Voor de eerstejaars OU-studenten geldt daarom dat zij gedurende hun eerste collegejaar aan
de OU voor alle modules % van het collegegeld verschuldigd zijn. Dit betreft ongeveer
studenten.
Overstap binnen een jaar (switchers)
Voor studenten die binnen het eerste studiejaar van de associate degree of bachelor
veranderen van opleiding en/of instelling, is er in principe geen effect. Gedurende het eerste
studiejaar blijft de student % van het collegegeld verschuldigd. Het is onbekend hoe groot
deze groep is.
Schakelstudenten
Op dit moment zijn studenten in een schakeltraject, niet als aparte groep zichtbaar in het
systeem van DUO. Ze worden aangemerkt als ‘bachelor’ student en daarom automatisch
meegenomen in de bovenstaande doelgroep bij het bepalen van de indicatie voor het soort
collegegeld. Naar verwachting is dit een beperkte groep, aangezien de meeste
schakeltrajecten zijn gericht op studenten die van een hbo-bachelor naar een wo-master
gaan. Deze studenten zijn niet, zoals de definitie voorschrijft, voor het eerst ingeschreven in
het hoger onderwijs.
Verhoogd wettelijk collegegeld
Onder de maatregel vallen ook studenten die een opleiding volgen waarvoor een verhoogd
wettelijk collegegeld gevraagd mag worden, zoals bij university colleges en andere
opleidingen met het kenmerk Intensief, kleinschalig, residentieel. Wel is bekend dat er
eerstejaarsstudenten zijn bij University colleges. Hiervoor geldt dat zij % van het verhoogde
wettelijk collegegeld verschuldigd zijn. Het aantal studenten dat een verhoogd wettelijk
collegegeld verschuldigd is en binnen de definitie valt is lastig te achterhalen. In het systeem
van DUO is niet zichtbaar welke opleidingen met het kenmerk daadwerkelijk een verhoogd
collegegeld vragen.
Februari-instroom
Een aantal opleidingen biedt de mogelijkheid aan studenten om te starten per februari in
plaats van per september. Dit betreft ongeveer
studenten per jaar. Het ministerie van
OCW heeft aangegeven de maatregel ook voor deze groep studenten te willen toepassen. Een
aantal instellingen geeft aan studenten gedurende het hele collegejaar in te laten stromen.
Echter was bij de start van deze impactanalyse nog geen besluit bekend over de wijze waarop
de maatregel voor deze groep zal worden toegepast. Om die reden is de impact van de
uitvoering voor deze groep op de keten niet volledig in kaart gebracht.

..

Studenten (academische) pabo
Het ministerie van OCW heeft voor deze doelgroep een vergelijkbare definitie geformuleerd,
het betreft studenten die:

-

voor de eerste en tweede keer ingeschreven staan
in het bekostigd hoger onderwijs
voor een voltijd, deeltijd of duale (academische of universitaire) pabo,
leidend tot een Associate Degree of (hbo of wo) bachelor en;
wettelijk collegegeld verschuldigd zijn.

Hierbij gaat het om studenten in de (academische) pabo-opleidingen:
- Opleiding tot leraar basisonderwijs
- Internationale pabo.
In tegenstelling tot de reguliere doelgroen kennen zij twee collegejaren een verlaging van hun
collegegeld. In
zijn er in deze opleidingen
studenten ingeschreven voor het eerste
jaar. De studenten ‘in het tweede jaar’ worden niet als zodanig geregistreerd bij DUO. Wel is
zichtbaar welke studenten zich ‘een tweede keer’ inschrijven voor de opleiding.
Bij de start van deze impactanalyse is nog geen besluit genomen over de manier waarop voor
deze groep studenten de maatregel wordt toegepast. Halverwege de impactanalyse werd
duidelijk dat deze doelgroep uitgebreid zal worden naar alle lerarenopleidingen en dat er een
aantal aanvullende regels van toepassing is. Het was niet mogelijk om deze elementen nog
voldoende te onderzoeken en volledig mee te nemen in de impactanalyse.
Wel is hier voor de volledigheid de aanvulling omschreven:
- Als de student eerder ingeschreven stond in het hoger onderwijs, geldt maximaal nog één
jaar verlaagd wettelijk collegegeld (in totaal dan maximaal twee jaar).
- De verlaging van het collegegeld in het tweede jaar is pas vanaf collegejaar 2019-2020
mogelijk en geldt dan alleen voor studenten die per of na collegejaar 2018-2019 voor het
eerst in het hoger onderwijs ingeschreven stonden.
Daarnaast is besloten door het ministerie van OCW dat studenten aan een lerarenopleiding
die in het tweede (inschrijvings-)jaar ook staan ingeschreven voor een andere opleiding in
totaliteit het wettelijk collegegeld (aan beide opleidingen %) betalen. Voor de studenten in
de academische pabo wordt een uitzondering op dit besluit gemaakt. Dat is omdat deze
studenten verplicht zijn zich tegelijkertijd in te schrijven in een van de volgende opleidingen:
- Onderwijskunde
- Pedagogische wetenschappen.
De student zal de pabo-opleiding in dat geval wel gedurende de eerste twee studiejaren aan
dezelfde instelling moeten volgen om recht te hebben op de korting.

Uitvoeringsvarianten voor de maatregel
Het ministerie van OCW, de VSNU, VH en Studielink hebben voorafgaand aan deze
impactanalyse verschillende varianten in kaart gebracht hoe maatregel het best in de keten
kan worden geïmplementeerd. Daaruit is één voorkeursvariant naar voren gekomen:
- Variant 1: Tijdig aanpassen huidig proces
Voor het geval dat variant niet haalbaar zou blijven, zijn er voor het collegejaar
twee ‘terugvaltopties’ geschetst:
- Variant 2: Aparte correctiebestanden
- Variant 3: Restitutie vanuit DUO

-

Tijdens het onderzoek is vanuit het veld een extra terugvaloptie voorgesteld:
- ‘Variant 4’: Later aanpassen huidig proces
Als een van de terugvalvarianten wordt toegepast, moeten de stappen in variant 1 alsnog
worden doorlopen voor het collegejaar 2019-2020.

Variant : Tijdig aanpassen huidig proces
In deze variant wordt de uitvoering van de maatregel zoveel mogelijk opgevangen binnen
het huidige werkproces. Dit proces is grotendeels geautomatiseerd (het volgende hoofdstuk
gaat hier verder op in). Dit betekent dat alle stappen in het proces op tijd moeten zijn
bijgewerkt voor geautomatiseerde verwerking in het jaar
/
..
Variant : Aparte correctiebestanden
In deze variant ontvangen de ho-instellingen een apart bestand van DUO waarin staat
vermeld welke van hun studenten in aanmerking komen voor een verlaagd collegegeld.
Deze bestanden worden in het vervolg van dit rapport ‘correctiebestanden’ genoemd. Op
basis van de correctiebestanden int de instelling bij de student het verlaagde collegegeld
(variant a), of int de instelling in eerste instantie het volledige collegegeld en restitueert
vervolgens aan de student het bedrag tot het verlaagde collegegeld (variant b).
Variant : Restitutie via DUO
In deze variant wordt door de universiteiten en hogescholen op basis van een ‘oude’ ISC van
DUO het ‘oude’ (hoge) wettelijk collegegeld geïnd bij studenten. Vervolgens keert DUO het
verschil uit aan studenten tussen het verlaagd collegegeld dat ze verschuldigd waren en
wettelijk collegegeld dat ze hebben betaald. Dit compensatiebedrag kan op een nader vast
te stellen tijdstip worden betaald. Het initiatief om de korting te verstrekken kan liggen bij
DUO (variant a) of bij de student (variant B).
‘Variant ’: Later aanpassen huidig proces
Deze variant houdt in dat de maatregel wordt verwerkt in het reguliere proces, maar op een
later moment dan bij variant . De aanpassingen worden dan afgerond nadat de tarieven
zijn berekend. Instellingen zijn dan al begonnen met het incasseren van collegegeld. Dat
betekent dat instellingen de resterende openstaande termijnbedragen verrekenen of
restituties verstrekken. Verschil met variant b is echter dat deze restituties niet worden
verstrekt op basis van correctiebestanden, maar op basis van (nagekomen) indicaties.
Het formele kader van dit onderzoek betreft een impactanalyse van varianten , en .
Variant behoort niet tot de scope van het onderzoek en is dus niet volledig onderzocht,
maar wordt vanwege het feit dat dit door instellingen is aangedragen toch in dit rapport
vermeld.

Dit hoofdstuk beschrijft het huidige proces dat doorlopen wordt wanneer studenten zich
inschrijven voor een studie en collegegeld betalen. Dit is het startpunt van de impactanalyse.
De impact bestaat namelijk uit aanpassingen die ketenpartijen moeten doorvoeren om het
werkproces geschikt te maken voor de maatregel. Elke variant vraagt andere aanpassingen.

Standaardproces
De beschrijving van het werkproces gaat uit van het standaardproces dat prototypische
studenten doorlopen.2 Er is een aantal uitzonderingen op dit proces (paragraaf . gaat hier
op in), maar niettemin doorloopt het grootste aantal studenten en instellingen dit proces.
Onderstaande figuur geeft het huidige proces voor hen schematisch weer:

1
Instelling communiceert
over voorwaarden en kosten
van een opleiding

2

3

4

5

Student meldt zich aan
in Studielink voor een
opleiding

Studielink geeft de
gegevens door aan de
instelling en aan DUO

DUO bepaalt de
Indicatie soort
collegegeld

Via Studielink gaat de
Indicatie naar de
instelling

10

optioneel

6

7

8

9

Instelling slaat de
Indicatie op in haar
Student Info Systeem

SIS van de instelling
berekent met deze en
andere gegevens het
collegegeld

Studielink vermeldt dit
bedrag in de
betaalmodule

Student bevestigt de
machtiging aan de
instelling

Instelling incasseert het
collegegeld van de
student

Zoals de figuur laat zien, kent het standaardproces van oriëntatie tot incasso tien stappen:
- Stap 1: Instellingen geven voorlichting over de studies die zij aanbieden en de
collegegelden die daarvoor verschuldigd zijn. Mede op basis daarvan maakt een student
de keuze voor een studie.
- Stap 2: Een student schrijft zich in voor een studie. Daarvoor gebruikt de student de
applicatie van Studielink (dit deel van de applicatie noemen we hier de ‘inschrijfmodule’).
Bij deze inschrijving vermeldt de student onder andere de naam, BSN en vooropleiding.
- Stap 3: Via de applicatie van Studielink worden de gegevens doorgegeven aan de
instelling waar de student zich heeft ingeschreven en DUO. Dit is een zogeheten ‘message
3’ aan de instelling en een Aanvraag Indicatie Soort Collegegeld aan DUO.
2

Dit zijn studenten die het ‘gewone’, reguliere proces doorlopen: Nederlandse of EER- studenten die zich aanmelden voor
één studie, aan een universiteit of hogeschool zonder bijzondere omstandigheden.

-

Stap 4: DUO berekent de Indicatie Soort Collegegeld (ISC) in een geautomatiseerd
proces. Daarbij wordt gewerkt met een ‘beslisboom’. Deze berekent op basis van de
gegevens van de student en beslisregels een ISC voor het aankomende collegejaar.
Stap 5: Via de infrastructuur van Studielink (de Broker) wordt de indicatie van DUO (de
zogeheten Toekenning Indicatie Soort Collegegeld) automatisch doorgegeven aan de
instelling. DUO stuurt ook de grondslag mee waarop de ISC is gebaseerd.
Stap 6: De instelling slaat de binnenkomende informatie van de inschrijving en de
indicatie op in haar administratie. Alle instellingen gebruiken hiervoor een Student
Informatie Systeem (SIS). De informatie wordt opgeslagen in de database van het SIS.
Stap 7: Het SIS berekent de instelling het collegegeldtarief. De wijze waarop dit gebeurt
verschilt enigszins per SIS en per instelling.3 De juridische basis voor deze berekening is
het collegegeldbesluit, waarin elke instelling de tarieven voor dat jaar vastlegt.
Stap 8: Het tarief gaat naar de Studielink applicatie. In een deel van de applicatie (hier:
de ‘betaalmodule’) wordt het tarief aan de student getoond. Voor deze stap zijn
alternatieven zoals eigen betaalmodules.
Stap 9: De student geeft in de betaalmodule van Studielink een machtiging af om het
verschuldigde collegegeld door de instelling te laten afschrijven (in één keer of in
termijnen). Ook studenten met alternatieve methoden geven de machtiging af.
Stap 10: De instelling incasseert het collegegeld. Dit is een proces op zichzelf. In principe
staat dit proces los van de maatregel: het is er al op ingesteld dat er voor verschillende
studenten verschillende tarieven worden geïncasseerd.

Dit hele proces is goeddeels geautomatiseerd. Het vereist vanuit de ketenpartijen geen
handmatige acties en kan in theorie bijna real time worden doorlopen. In de praktijk vallen
veel stappen echter in een bepaalde periode. Zo kunnen studenten zich aanmelden voor een
opleiding van oktober tot mei (of tot januari voor numerus fixus opleidingen).
Veel instellingen stellen de betaalmodule pas open na mei en berekenen dan pas de
collegegeldtarieven. Er zijn echter instellingen die de betaalmodule al eerder openstellen. Zij
hebben nu al collegegelden berekend voor het collegejaar
/
. De onderstaande tabel
geeft een procesbeschrijving van alle stappen.
#

Actor

Actie

Input

Benodigdheden

Output

Doorlooptijd Tijd in het jaar

Instelling

Communiceert kosten opleiding

Begin proces

Voorlichtingsmateriaal

Studiekeuze

> maand

Student

Meldt zich aan voor een opleiding

Studiekeuze

SL inschrijfmodule

Gegevens inschrijving

< uur

ok (t- ) – mei

Gegevens inschrijving

SL infrastructuur

Message , AISC

< uur

okt (t- ) – mei

DUO beslisboom, database TISC, grondslag

< uur

okt (t- ) –

aug

SL infrastructuur

TISC, grondslag

< uur

okt (t- ) –

aug

< uur

okt (t- ) –

aug

Studielink Doorgeven gegevens
DUO

Bepalen Indicatie Soort Collegegeld AISC

Studielink Doorgeven ISC aan instelling

TISC, grondslag

sep (t- ) – mei

Instelling
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Sommige systemen hanteren een algoritme dat daadwerkelijk een berekening uitvoert. Andere systemen hanteren een
query die voor elke denkbare groep studenten een tarief ontleent aan een collegegeldtabel. Verder rekenen sommige
instellingen niet vanuit de ISC, maar vanuit de grondslag of hun eigen informatie.

Uitzonderingen op standaardproces
Niet alle gevallen lopen volgens het bovenstaande standaardproces. Er zijn uitzonderingen
waarbij instellingen een ander proces volgen. Deze paragraaf biedt een overzicht van de
uitzonderingen en geeft aan in hoeverre dit relevant is voor de impact.
Uitzonderingen bij stap
Een klein aantal instellingen maakt geen gebruik van de inschrijfmodule in Studielink, maar
hanteert (eerst) een eigen procedure. Omdat (zo zal blijken in het volgende hoofdstuk) er voor
stap aanpassingen nodig zijn, maakt dit geen verschil in de impact.
Uitzonderingen bij stap
Een aantal instellingen berekent het tarief bij stap niet op basis van de ISC vanuit DUO. Zij
berekent het collegegeld op basis van eigen gegevens of op basis van de grondslag. In
principe maakt dit geen groot verschil voor de impact: in alle gevallen dienen de beslisregels
op basis waarvan het collegegeld wordt vastgesteld te worden aangepast. De complexiteit,
kosten en doorlooptijd van deze aanpassingen zijn van gelijke orde van grote.
Twee (kleine) instellingen berekenen het collegegeld handmatig. Dat maakt verschil voor de
impact: in het volgende hoofdstuk worden ICT-wijzigingen voor de berekening beschreven –
voor deze instellingen worden dan veranderingen in de werkinstructies aan medewerkers
bedoeld. Eén instelling berekent het tarief in het financiële systeem in plaats van dat het SIS
dit doet voor deze instelling. Overal waar in volgende hoofdstukken ‘SIS-leverancier’ staat,
kan voor deze instelling ‘leverancier van het financieel pakket’ gelezen worden.
Uitzonderingen bij stap
Veel instellingen maken niet (alleen) gebruik van de betalingsmodule in Studielink, maar
gebruiken bijvoorbeeld een eigen module. Omdat (zo zal blijken in het volgende hoofdstuk) er
voor stappen en geen aanpassingen nodig zijn, maakt dit geen verschil in de impact.
Uitzonderingen bij stap
Een drietal instellingen geeft aan dat hun SIS en financieel systeem zo nauw gekoppeld zijn
dat aanpassingen in de berekening in het SIS ook aanpassingen zouden kunnen vragen in het
financieel systeem. In de beperkte looptijd van dit onderzoek kon dit technische vraagstuk
niet in detail onderzocht worden. Het vraagstuk kan het beste worden gezien als
implementatierisico voor alle varianten. Het risico dat het optreedt is klein, maar het zou
hogere kosten of langere doorlooptijd van de aanpassingen bij deze instellingen kunnen
betekenen.
Uitzondering Open Universiteit
De Open Universiteit kent inhoudelijke verschillen (zie paragraaf . ) maar ook een afwijkend
werkproces. De OU is één van de instellingen met een eigen inschrijfmodule. Daarbij wordt
direct na stap al een machtiging gegeven. Aanvullend vraagt de OU geen indicaties op voor
schakelstudenten. De gevolgen daarvan verschillen per variant en worden in de volgende
hoofdstukken per variant apart beschreven.

Dit hoofdstuk beschrijft de impact door het huidige proces aan te passen op de maatregel
Verlaging collegegeld volgens variant . Deze uitvoeringsvariant heeft op voorhand de
voorkeur van de opdrachtgevers. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat deze
variant óók de nadrukkelijke voorkeur heeft van alle onderzochte partijen in de keten. Dit
hoofdstuk gaat na óf, wanneer en onder welke randvoorwaarden deze uitvoeringsvariant
haalbaar is. Het volgende hoofdstuk beschrijft alternatieven om de maatregel door te voeren.

Aanpassingen in het werkproces
In hoofdstuk is het reguliere werkproces beschreven. Dit proces werkt met een Indicatie
Soort Collegegeld (ISC), die instellingen (kunnen) gebruiken om het collegegeldtarief te
kunnen berekenen. De meest voor de hand liggende optie om volgens deze variant het proces
geschikt te maken voor verlaagde collegegelden, is een extra soort ISC te introduceren. 4
Dat heeft verschillende voordelen. Het proces zoals beschreven in hoofdstuk blijft dan in
feite gelijk: er komen geen extra processtappen, alleen de input of output verandert. DUO
toetst wie in aanmerking komt voor verlaagd collegegeld en heeft daar geen nieuwe, extra
gegevens voor nodig. Verder wordt het bestaande, gebruikelijke berichtenverkeer gebruikt
tussen DUO, Studielink en instellingen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het huidige proces op zes punten dient te worden
aangepast om deze uitvoeringsvariant te realiseren:
a. Aanpassing van de voorlichting. In stap 1 van het standaardproces worden de extern
gecommuniceerde collegegeldtarieven veranderd.
b. Aanpassing het ISC-proces bij DUO. In stap 4 van het proces past DUO de beslis-boom
aan zodat er een aparte Indicatie Soort Collegegeld voor laag tarief ontstaat.
c. Aanpassing van de broker bij Studielink. In stap 5 van het proces wordt de broker van
Studielink aangepast om de nieuwe ISC-waarde door te kunnen geven.5
d. Aanpassing van de database bij instellingen. In stap 6 het SIS aangepast om de
nieuwe mogelijke ISC-waarde en/of de grondslag op te kunnen slaan.
e. Aanpassing van de berekening van het collegegeld. In stap 7 worden de beslisregels
waarmee het SIS het collegegeldtarief berekent aangepast.
f. Aanpassing van de collegegeld besluiten. Als formele basis voor de berekening bij stap
7 wordt het collegegeldbesluit van een instelling aangepast.

4

Naast een ‘W’ (wettelijk collegegeld) of ‘I’ (Instellingscollegegeld), komt er dan een derde ISC (L) voor verlaagd collegegeld.

5

Aanvullend kent Studielink ook een gebruikersdashboard voor instellingen dat de aanpassingen moet kunnen tonen.

Impact
De tabel hieronder beschrijft per verandering de impact en de doorlooptijd:
# Aanpassing

Type

Eigenaar

Doorlooptijd

a Voorlichting

Communicatie

Instellingen

ca. maanden

b ISC proces

ICT

DUO

ca. maanden

c Broker

ICT

Studielink

ca. maanden

d Database

ICT/administratie Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

e Berekening

ICT

Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

f

Administratie

Instellingen

ca. maanden

Besluiten

a. Aanpassing van de voorlichting
Instellingen communiceren structureel over de collegegeldtarieven via digitale middelen als
webpagina’s, FAQ’s en collegegeldmeters. De bedragen die daarin vermeld staan, veranderen
elk jaar. De impact op dit soort structurele communicatie-uitingen valt daarom mee:
Instellingen hebben de communicatie vaak zo ingericht dat de bedragen snel aan te passen
zijn. Er is nauwelijks drukwerk zoals flyers of boeken dat zou moeten worden bijgewerkt. De
aanpassing vraagt echter ook om verandercommunicatie: eenmalige nieuwsberichten,
toelichten en een toename van vragen vanuit studenten aan de frontoffices.
b. Aanpassing van het ISC-proces
Om een derde indicatie te kunnen afgeven zijn er aanpassingen in de beslisboom van DUO
nodig. DUO geeft aan dat in principe ook nu al beschikt over de juiste gegevens. Wel dienen
de beslisregels te worden aangepast. DUO geeft aan dat ze de aanpassingen in principe in
drie maanden zal doorvoeren. Een vierde maand wordt gebruikt om de nieuwe situatie te
testen met het veld.
c. Aanpassing van de broker
De ISC en de grondslag daarvoor worden doorgegeven via de brokerfunctionaliteit van
Studielink. Deze broker dient te worden aangepast zodat er ook een derde type ISC kan
worden doorgegeven van DUO aan instellingen. Aanpassingen aan het huidige systeem
kosten hooguit twee maanden, zodat een derde maand kan worden gebruikt om te testen
met het veld.
d. Aanpassing van de database
De instellingen dienen de nieuwe ISC-waarde en de bijbehorende grondslag op te kunnen
slaan in de database van het Student Informatie Systeem. In de praktijk betekent dit dat het
‘veld’ ISC een nieuwe waarde moet kunnen bevatten. Deze aanpassing dient door de SISleverancier te worden uitgevoerd, maar het betreft een kleine wijziging. De exacte uitwerking
daarvan verschilt per SIS: systemen die geheel cloud-based werken, worden centraal
bijgewerkt. Voor SIS’en met een lokale component komt een patch beschikbaar.

e. Aanpassing van de berekening collegegeld
De instellingen dienen de beslisregels aan te passen waarmee uiteindelijk de hoogte van het
collegegeld wordt berekend (of ontleend aan een collegegeldtabel). Dit is een ICT-wijziging
die tot drie maanden in beslag kan nemen: twee maanden voor het doorvoeren en één
maand voor tests. Hoewel de aanpassing groter is dan aanpassing d, is de verwachting dat
alle betrokken instellingen en/of deze wijziging moeten kunnen doorvoeren omdat het geen
fundamentele veranderingen van het systeem vereist. Zoals beschreven in paragraaf . zijn
er verschillende varianten waarop het collegegeldtarief kan worden vastgesteld, maar voor
alle varianten is de impact van dezelfde orde van grootte.
f. Aanpassing van de collegegeldbesluiten
De hoogte van het collegegeld is bij een hoger onderwijsinstelling vastgesteld in een
collegegeldbesluit. De meeste instellingen hebben deze besluiten al vastgelegd voor het
collegejaar
/
. De besluiten kunnen weer worden veranderd, maar dat vraagt een
administratieve en/of juridische procedure. Een dergelijke procedure verschilt per instelling,
maar zou binnen drie maanden doorlopen moeten kunnen worden.

Bijzondere situaties
Voor een aantal instellingen, opleidingen en situaties gelden bijzondere omstandigheden.
Tussentijdse instroom
Sommige studenten starten hun opleiding op een andere datum dan september - meestal
op februari. Voorafgaand aan dit onderzoek stond nog niet vast hoe de maatregel voor deze
studenten zou uitpakken. Er zijn drie mogelijkheden voor deze groep geschetst (als voorbeeld
aannemend dat zij starten op februari):

-

Studenten zijn verlaagd collegegeld verschuldigd van februari tot september (gedurende
een half jaar in plaats van gedurende een jaar).
Studenten zijn 50% van het collegegeld verschuldigd van september tot september
(eerste half jaar na inschrijving volledig tarief, daarna gedurende een jaar korting).
Studenten zijn 50% van het collegegeld verschuldigd van februari tot februari (gedurende
een jaar, vanaf moment van inschrijving).

De haalbaarheid en impact van deze drie mogelijkheden is niet in detail onderzocht, maar er
zijn wel eerste beelden opgehaald. De eerste mogelijkheid lijkt geen impact op de keten te
hebben maar kan wel belangrijke gedragseffecten veroorzaken, zie hoofdstuk . De tweede
mogelijkheid lijkt nauwelijks impact op de keten te hebben en heeft kleinere gedragseffecten.
De derde mogelijkheid lijkt geen gedragseffecten te hebben maar wel grote impact op de
keten. DUO heeft namelijk aangegeven dat ze de indicatie verlaagd collegegeld alleen aan
instellingen het eerste collegejaar kan meegeven (bijvoorbeeld: van februari tot september).
Voor het tweede deel (bijvoorbeeld: van september tot februari) zouden de instellingen zelf
het juiste collegegeld moeten berekenen, zonder indicatie. De reacties daarop zijn verdeeld.
Veel instellingen hebben in een eerste reactie aangegeven dat zij de consequenties hiervan
niet kunnen inschatten. Een even zo groot aantal instellingen geeft aan hiervoor de SISleverancier te moeten vragen, waarbij een aantal opmerkt dat het moeilijk is uit te voeren:
het is een fundamentele ICT-wijziging met hoge kosten en een (te) lange doorlooptijd.

Lerarenopleidingen
Variant is geschikt om het juiste tarief te berekenen voor lerarenopleidingen, gedurende de
eerste twee collegejaren. DUO geeft voor tweedejaarsstudenten aan die opleidingen een
indicatie op dezelfde manier als (alle) eerstejaarsstudenten. Aan de kant van instellingen
heeft dit geen directe impact voor ‘reguliere’ studenten aan een lerarenopleiding.6
Wanneer de wet- en regelgeving bijzondere groepen aanmerkt, kan dat wel impact hebben.
Zo is er tijdens het onderzoek voorgesteld dat studenten aan een academische pabo met een
verplichte tweede studie een uitzonderingspositie hebben. DUO heeft aangegeven dan ze niet
zichtbaar kan maken wanneer het om een ‘verplichte dubbele’ inschrijving gaat. Dit vraagt
om afstemming tussen instellingen. Overigens moeten op dit punt nu ook al afspraken
worden gemaakt tussen de betrokken instellingen over de inning van het collegegeld.
Eerdere openstelling
Niet alle instellingen stellen de betaalmodule open vanaf mei. Ongeveer één op de vijf
instellingen kiest voor een eerdere datum. Dat betekent dat als het bovenstaande tijdpad
gevolgd wordt, deze instellingen voor sommige studenten vóór mei de hoogte van het
collegegeld berekenen op basis van (op dat moment nog) oude indicaties vanuit DUO. Als
DUO dan na mei nieuwe indicaties afgeeft, dient het tarief te worden herzien.
De instellingen die hun betaalmodule openstellen tussen januari en mei kunnen er nog voor
kiezen de openstellingstermijn uit te stellen tot mei. Echter, deze instellingen hebben er
eerder bewust voor gekozen om de betaalmodule eerder open te stellen dan de meeste
instellingen doen – vaak om geselecteerde numerus fixus en internationale studenten aan
zich te binden. Een klein aantal instellingen heeft de betaalmodule nu al openstaan en heeft
dus al tarieven afgegeven. Er kunnen dus gevallen zijn waar het collegegeld al is betaald.
Instellingen communiceren altijd dat het genoemde tarief een voorlopig collegegeld betreft,
dus juridisch is het geen probleem om dit bedrag te herzien. Wel is er voor een beperkt aantal
instellingen mogelijk een systeemaanpassing nodig om op grote schaal tarieven te kunnen
herberekenen. Dit vraagt om overleg tussen de betreffende instellingen en SIS-leveranciers of
uitgebreide handmatige acties door de instellingen.
Zelfbouwsystemen
De Open Universiteit en Wageningen Universiteit nemen geen SIS af van een externe
leverancier, maar werken met een systeem in eigen beheer. Voor de Open Universiteit geldt
daarnaast dat ze niet per collegejaar maar per module collegegeld berekent en dat ze een
eigen inschrijffunctie gebruikt, buiten Studielink om.
Toch gelden voor de zelfbouwsystemen in principe dezelfde zes aanpassingen die ook voor
andere instellingen gelden. Het feit dat ze niet samenwerken met een SIS-leverancier
betekent dat de maatregel voor hen een grotere impact heeft op de ICT / Functioneel beheer
aanpassingen. Wanneer deze maatregel prioriteit krijgt, zou het kunnen dat ze andere
aanpassingen later uitvoeren.
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Wel kan er enige impact zijn voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als iemand een lerarenopleiding volgt in combinatie
met een andere studie of overstapt van de ene naar de andere lerarenopleiding. Dit hangt af van de definitiebepaling,
maar waarschijnlijk gaat het om dermate kleine aantallen dat handmatige correctie een optie is.

Verhoogd / verlaagd collegegeld
Deze variant is ook mogelijk voor opleidingen met een verhoogd of verlaagd collegegeld,
zoals de University colleges. In de aanpassing wordt een beslisregel opgenomen die hierin
voorziet. Een dergelijke aanpassing heeft nauwelijks impact.

Tijdpad
Om de processen in de keten zo min mogelijk te verstoren is het noodzakelijk dat alle
ketenpartners op mei de aanpassingen hebben doorgevoerd. Vanaf mei stellen de meeste
instellingen de betaalmodule in Studielink open. Wanneer het proces dan is bijgewerkt, wordt
voor studenten dan direct het juiste collegegeld berekend. Er zijn dan geen correcties nodig.
In de figuur hieronder is dit tijdpad schematisch weergegeven. Ter vergelijking is ook
gevisualiseerd hoe de aanpassingen van wet- en regelgeving en de lumpsum bekostiging
(spoor I en spoor II) zouden verlopen. De tijdlijnen voor deze sporen zijn indicatief.
Eigenaar
Instellingen

2017

2018

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

a. Voorlichting
b. ISC-proces

DUO
Studielink
Instellingen

c. Broker
d. Database

Instellingen

e. Berekening

Instellingen

f. Collegegeld besluiten

Spoor I

Wet- en regelgeving (indicatief)

Spoor II

Bekostiging (indicatief)

Zoals de figuur laat zien, is er een tijdpad haalbaar waarbij deze variant vóór mei is
doorgevoerd. Echter, de verschillende aanpassingen dienen parallel te worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden en risico’s
Er is een aantal belangrijke randvoorwaarden om het bovenstaande tijdpad te realiseren:

-

-

Snelle besluitvorming: In de eerste plaats is het van groot belang dat er snel
duidelijkheid komt over het vervolg van het traject. Er dient op zeer korte
overeenstemming in de keten te komen dát, wanneer en hoe de maatregel wordt
uitgevoerd. Zo geeft DUO aan dat ze nog in december opdracht moet ontvangen om de
aanpassingen te realiseren volgens de specificaties dd. 29 november. Instellingen,
Studielink en SIS-leveranciers moeten in januari beginnen.
Duidelijke en stabiele definitie: Ten tweede is het van groot belang dat er snel
duidelijkheid komt over de exacte definitie van de doelgroep die onder de maatregel valt.
Dit is nodig om inhoudelijke overeenstemming te bereiken maar ook om de techniek met
beslisregels aan te passen.

-

-

Overeenstemming om vooruit te lopen op wetgeving: Het bovenstaande tijdpad kan
alleen worden gevolgd als alle7 partijen in de keten het erover eens zijn dat de benodigde
systeemaanpassingen worden uitgevoerd (ver) vóórdat het formele traject van wet- en
regelgeving is afgerond. Dit vraagt (in elk geval) garanties vanuit de overheid dat de
definitie niet meer verandert en dat de Inspectie van Onderwijs akkoord is met de gang
van zaken.
Dezelfde werkwijze als voor de andere ISC waarden: Om de maatregel technisch
haalbaar te maken, dient het standaardproces zo veel mogelijk intact te blijven. 8 Alleen
dan kunnen de verschillende partijen in de keten parallel aan elkaar de aanpassingen
doorvoeren. Zo dient DUO op tijd door te geven welke extra ISC-waarde gaat ontstaan.
Testen met de juiste testvoorzieningen: Om te garanderen dat het nieuwe proces
functioneert voor alle studentengroepen, dienen alle aangepaste systemen gelijktijdig te
worden getest. Hier moet de testomgeving voor beschikbaar zijn.

Een belangrijk risico is dat aan één of meer van de bovenstaande randvoorwaarden niet
wordt voldaan. Met name de eerste drie punten kennen zijn afhankelijk van spoor I. Wanneer
aan één of meer randvoorwaarden niet wordt voldaan, kan het proces vertraging oplopen
waardoor er vanaf 1 mei op grote schaal ‘verkeerde’ tarieven worden afgegeven. Dan zou de
keten achter de feiten aan lopen.

Indicatie kosten
Met inachtneming van de bovenstaande randvoorwaarden, is het mogelijk om een indicatie
van de kosten te geven. Dit zijn alleen de kosten voor implementatie en alleen die binnen de
onderzochte partijen in spoor III. In het kader hieronder wordt de methode toegelicht.
Methode kostenindicaties
Er zijn uitvragen uitgezet onder instellingen en SIS-leveranciers. In deze uitvraag is aan hen
gevraagd om voor elke variant een kostenindicatie te geven.
Om te corrigeren voor onnodige uitschieters wordt niet gewerkt met gemiddelden maar
met de vaakst gegeven antwoorden. Deze zijn getoetst aan de indicaties van SISleveranciers (kosten aan SIS-leveranciers zijn de grootste component in de kosten van
instellingen). Zo ontstaat een beeld van de kosten per instelling in een ‘gewone’ situatie.
Voor instellingen die zich wel in een bijzondere situatie bevinden (bijvoorbeeld door een
afwijkend proces of een extra complexer staat van de ICT) is op dezelfde wijze één kostprijs
voor de hele groep berekend. DUO en Studielink hebben eigen kostenindicaties gedeeld.
DUO geeft aan dat de kosten om deze variant door te voeren binnen haar organisatie circa
€
.
bedragen. Uit een uitvraag onder de instellingen blijkt dat voor de meeste
instellingen de uitvoeringskosten tussen de € .
en € .
per instelling bedragen. Voor
instellingen met bijzondere omstandigheden zijn de kosten naar verwachting dubbel zo hoog.
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Een unanieme en uniforme aanpak binnen de keten is wenselijk vanwege de uitvoerbaarheid. Wanneer sommige
instellingen voor variant kiezen en andere instellingen voor een terugvalvariant, wordt het voor DUO moeilijk bij te
houden welke indicaties naar welke instellingen moeten worden verstuurd. Voor instellingen wordt het moeilijk om het
juiste tarief te berekenen voor studenten die twee studies tegelijk volgen.
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Een voorbeeld: Voor registratie zou het beter zijn om geen extra ISC-waarde toe te voegen een veld toe te voegen waarin
van alle ‘W’ indicaties wordt gespecificeerd of zij eerstejaars, tweedejaars of ouder zijn (ideaal gezien aangevuld met nóg
een veld waar staat in welke maand ze begonnen). Dit vraagt echter te veel technische aanpassingen.

Wij ramen dit aantal op niet meer dan instellingen. Stichting Studielink geeft aan € .
aan uitvoeringskosten te verwachten. Dat geeft het volgende overzicht van de kosten voor
uitvoering in de keten:
Eigenaar
DUO

Aantal

Kosten (laag)
€

.

Instellingen

Kosten (hoog)
€

.

€ .

€

.

Bijzondere instellingen

€

.

€

.

Studielink

€

.

€

.

Totaal

€

.

€ .

.

De totale uitvoeringskosten voor implementatie van variant zouden daarmee tussen de
€ , miljoen en € , miljoen bedragen. Dit is een eerste indicatie en nog geen nauwkeurige
schatting. De dekking van deze uitvoeringskosten is geen onderwerp van deze impactanalyse.
De bandbreedte in de indicatie komt vooral voort uit onzekerheid hoe SIS-leveranciers de
aanpassingen doorberekenen. Wanneer de aanpassingen aan het SIS worden gezien als
aanpassing aan wetgeving, zijn daar voor veel instellingen geen extra kosten aan verbonden.
Dan zullen de implementatiekosten aan de onderkant van de bandbreedte zitten.
Naast de eenmalige implementatiekosten zullen ook de structurele kosten van het proces
veranderen omdat het proces complexer wordt. Zo zal het onderhoud van beslisregels,
communicatieteksten, collegegeldtabellen, en collegegeldbesluiten iets meer tijd kosten.
Echter, het grootste deel van het proces is geautomatiseerd. Dat beperkt de structurele
kostenstijging tot de orde van grote van €
.
–€
.
voor de keten in totaal.9
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Dit is gerekend met – extra uur voor procesonderhoud op jaarbasis gerekend tegen een gemiddeld uurtarief van €
per uur (HOT-tarief
, schaal , incl. overhead) voor instellingen en Studielink, plus hetzelfde bedrag als alle
instellingen samen voor DUO.

Terugvalopties
Wanneer het niet mogelijk blijkt om (tijdig) het werkproces aan te passen op de manier zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn er verschillende ‘terugvalopties’ denkbaar. In dit
onderzoek is de impact van twee van deze terugvalopties in kaart gebracht:
- Variant 2 waarbij instellingen via aparte bestanden de informatie krijgen aangeleverd
- Variant 3 waarbij DUO restituties verstrekt aan studenten.
Daarnaast is er vanuit het veld nog een andere terugvaloptie voorgesteld. Deze optie is niet in
detail onderzocht maar wordt hier voor de volledigheid wel kort beschreven:
- ‘Variant 4’ waarbij het proces later wordt geautomatiseerd

Variant : Aparte correctiebestanden
Hierbij ontvangen de instellingen een apart bestand van DUO waarin staat welke studenten in
aanmerking komen voor verlaagd collegegeld. Er zijn twee subvarianten voorgesteld:
- Variant 2a waarbij de correctiebestanden worden verstrekt en verwerkt vóórdat
instellingen zijn begonnen met collegegeld incasseren
- Variant 2b waarbij correctiebestanden worden verstrekt nadat de instellingen zijn
begonnen met collegegeld incasseren
Deze opties zijn aan de voorkant gelijk. Aan de achterkant zijn er bij variant a geen restituties
nodig en bij b wel. Deze zijn gelijk aan de restituties die bij ‘variant ’ beschreven worden.
Daarom werkt deze paragraaf variant a uit en verwijst voor de restituties naar variant .

. .

Aanpassingen
De meest voor de hand liggende manier om variant door te voeren, is door de gegevens uit
de correctiebestanden in te voeren in het SIS.
Theoretisch is het denkbaar om buiten het SIS om te werken, maar praktisch niet. Instellingen
geven aan dat in hun SIS altijd het juiste collegegeld vermeld moet staan, ten eerste omdat
het SIS de collegegelden berekent, ten tweede om restituties te verstrekken aan studenten
die tussentijd stoppen, en ten derde om boekhoudkundig /juridische redenen. De gegevens
uit de correctiebestanden dienen dus, linksom of rechtsom, te worden ingevoerd in het SIS.
Daarmee verschilt deze optie van de voorkeursoplossing (optie ). Het verschil is dat de ISC’s
vanuit DUO niet geautomatiseerd worden verstrekt via de Studielink broker, maar via aparte
bestanden. Dat maakt deze variant vooral geschikt wanneer DUO en instellingen op tijd klaar
zijn, maar de broker nog niet.

Deze variant vraagt om de volgende aanpassingen voor het collegejaar
/
:
a. Aanpassing van de voorlichting. In stap 1 van het proces (zoals beschreven in
hoofdstuk 3) worden de gecommuniceerde collegegeldtarieven veranderd.
b. Aanpassing het ISC-proces bij DUO. In stap 4 van het proces past DUO de beslis-boom
aan zodat er een aparte Indicatie Soort Collegegeld voor laag tarief ontstaat.
c. Aanpassing van de database bij instellingen. In stap 6 van het standaardproces wordt
het SIS aangepast om de nieuwe mogelijk ISC waarde in het SIS op te slaan.
d. Aanpassing van de berekening van het collegegeld. In stap 7 worden de beslisregels
waarmee het SIS het collegegeldtarief berekent aangepast.
g. Aanpassing van de collegegeld besluiten. Als formele basis voor de berekening bij stap
7 wordt het collegegeldbesluit van een instelling aangepast.
e. Opzet importfunctie: Ten opzichte van het standaardproces verandert stap 5 één jaar
zodat de informatie uit correctiebestanden wordt ingevoerd in het SIS.
Voor collegejaar
/
vraagt dit:
f. Aanpassing van de broker bij Studielink. Stap 5 gaat weer volgens het standaardproces maar nu met een aangepaste broker die nieuwe ISC-waarde door kan geven.

. .

Impact
De tabel hieronder beschrijft per verandering de impact en de doorlooptijd.
# Aanpassing

Type

Eigenaar

Doorlooptijd

a Voorlichting

Communicatie

Instellingen

ca. maanden

b ISC proces

ICT

DUO

ca. maanden

c

ICT/administratie Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

d Berekening

ICT

Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

e Besluiten

Organisatie

Instellingen

ca. maanden

f

ICT

Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

ICT

Studielink

ca. maanden

/

Database

Importfunctie
/

g Broker

Aanpassingen a, d, e en g kunnen op dezelfde wijze verlopen als bij optie . Aanpassingen b, c
en f verlopen afwijkend.
b. Aanpassing van het ISC-proces
DUO kiest ervoor om ook bij deze variant haar beslisboom snel mogelijk aan te passen. Een
verschil is echter dat ze de indicaties niet met de broker van Studielink aan instellingen
toestuurt, maar in aparte correctiebestanden verzamelt. Er ontstaan dan bestanden in .csv of
.xlx formaat waar DUO aangeeft welke studenten in aanmerking komen voor de indicatie
verlaagd collegegeld. De keten heeft nu een functie om in een beveiligde omgeving van
Studielink bestanden met elkaar te kunnen uitwisselen. De doorlooptijd van deze aanpassing
blijft circa maanden.

c. Aanpassen van de database
In deze variant is het denkbaar dat broker actief blijft terwijl er voor eerstejaars correctiebestanden worden uitgewisseld. Dan kan het gebeuren dat informatie via de broker afwijkt
van informatie uit de correctiebestanden. De database dient zo te worden ingesteld dat
informatie uit de correctiebestanden boven informatie uit de broker gaat.
f. Opzetten van een Importfunctie
Zoals hierboven beschreven is het praktisch noodzakelijk dat de juiste informatie een plek
krijgt in het SIS, Instellingen hebben bij deze variant daarom de taak om de informatie vanuit
de correctiebestanden in het SIS in te voeren. De juiste informatie moet vervolgens worden
gekoppeld aan de juiste student, waarbij eventuele oude informatie wordt overschreven. De
gemakkelijkste manier is om hiervoor een importfunctie op te zetten in het SIS.
Dit vraagt in alle gevallen aanpassingen aan het SIS die (op verzoek van de instelling) door de
leverancier moeten worden uitgevoerd. Hoe groot deze wijzigingen zijn, verschilt per
systeem. Sommige SIS’en hebben nu nog geen importfunctie, andere SIS’en wel – al zullen
ook daar aanpassingen nodig zijn om te informatie te koppelen.
In elk geval is dit een relatief grote wijziging die specialistische kennis vraag. Een punt van
aandacht is dat dit proces van import pas goed kan worden getest als de database van het SIS
de nieuwe informatie ook kan opslaan (aanpassing c) en daar vervolgens mee kan rekenen
(aanpassing d). De verwachte doorlooptijd inclusief tests zal circa maanden bedragen.

. .

Bijzondere situaties
Studenten zonder PGN
De meest logische manier om de ISC’s aan individuele studenten te koppelen is via het
persoonsgebonden nummer (PGN) dat de meeste studenten hebben, dit kan een BSN en/of
een onderwijsnummer betreffen. In sommige gevallen heeft een (buitenlandse) student nog
geen van beide nummers. Voor hen kan geen gebruik worden gemaakt van de lijsten op PGNniveau. Overigens zal dit om een beperkt aantal studenten gaan.
Open Universiteit
De Open Universiteit kent een afwijkend inschrijfsysteem. Dat systeem kan alleen maar
functioneren als DUO real time een ISC kan afgegeven. Bij variant wordt aan die
randvoorwaarde niet voldaan: de correctiebestanden komen pas (veel) later beschikbaar.
Er is geen logische workaround voor dit probleem. Aanpassing van het inschrijfsysteem is te
tijdrovend. Wanneer deze variant toch voor de OU zou gelden, lijkt de meest waarschijnlijke
oplossing om dan voor de hele doelgroep de ‘oude’ ISC’s op te vragen. Dat betekent dat alle
eerstejaarsstudenten in eerste instantie te veel collegegeld betalen, met veel restituties en
bezwaar- en beroepzaken tot gevolg. Hoewel er voor de Open Universiteit relatief weinig
studenten tot de doelgroep behoren, blijft de variant voor de OU bijna onwerkbaar.

. .

Tijdlijn
Voor variant a geldt, net als voor variant , dat het wenselijk is dat de correctiebestanden
vóór mei aan instellingen worden verstrekt, zodat zij in één keer het juiste tarief berekenen.
De aanpassing van de broker kan later worden doorgevoerd - echter, vanaf begin oktober
berekenen de eerste instellingen alweer collegegelden voor
/
.

In de figuur hieronder is dit tijdpad weergegeven. Ter vergelijking is ook gevisualiseerd hoe de
aanpassingen van wet- en regelgeving en de lumpsum bekostiging (spoor I en spoor II)
zouden verlopen. De tijdlijnen voor deze sporen zijn indicatief.

Eigenaar

2017

2018

Dec

Jan

Feb

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

a. Voorlichting

Instellingen
DUO

Maa

b. ISC-proces
c. Database

Instellingen
Instellingen

d. Berekening

Instellingen

e. Collegegeld besluiten

Instellingen

f. Importfunctie
g. Broker

Studielink
Spoor I
Spoor II

Wet- en regelgeving (indicatief)
Bekostiging (indicatief)

Zoals de figuur laat zien, geeft deze variant weinig tijdswinst. Het blijft ook in deze variant
wenselijk om zoveel mogelijk aanpassingen in voorjaar
uit te voeren, zodat
herberekeningen en bijbehorende restituties achterwege blijven.
Variant b gaat ervan uit dat de correctiebestanden worden verspreid na de datum van mei.
Dan ontstaat een tijdpad dat aansluit bij dat van variant – zie paragraaf . .

. .

Randvoorwaarden en risico’s
Gezien de vergelijkbare aanpassingen en het vergelijkbare tijdpad, gelden voor variant
dezelfde randvoorwaarden als voor variant . Snelle besluitvorming met een duidelijke
definitie, vooruitlopend op wet- en regelgeving, is cruciaal om het tijdpad te realiseren.
Aanvullende randvoorwaarden voor variant zijn:
- Succesvolle fasering van aanpassingen: De importfunctie van gegevens uit een
correctiebestand is een grote aanpassing in veel SIS’en. Er dient uitgebreid te worden
getest of de aanpassing goed gelukt is. Daardoor is het echter wel een vereiste dat de
database van het SIS de nieuwe waarden kan verwerken.
- Tijdig bekendmaken van de specificaties van het correctiebestand: Om te bevorderen
dat de SIS’en gereed zijn om correctiebestanden te importeren, is het wenselijk dat DUO
in een vroeg stadium deelt welke specificaties de correctiebestanden krijgen. Dit geeft
leveranciers de mogelijkheid om de importfunctie daarop aan te passen.

. .

Indicatie kosten
Met inachtneming van de bovenstaande randvoorwaarden ontstaat een indicatie van de
kosten van de onderzochte partijen binnen spoor III.
DUO geeft aan dat de kosten om deze variant door te voeren binnen haar organisatie circa
€
.
bedragen. Voor instellingen zijn de kosten hoger dan in variant . Immers,
instellingen moeten alle aanpassingen van variant ook doorvoeren (al was het maar voor
collegejaar
/
) en daar bovenop een tussenoplossing voor collegejaar
/
.

Uit een uitvraag onder de instellingen blijkt dat voor de meeste instellingen de uitvoeringskosten tussen de € .
en € .
per instelling bedragen. Voor instellingen met
bijzondere omstandigheden – wij schatten circa instellingen - zijn de kosten dubbel zo
hoog. Stichting Studielink geeft aan dezelfde kosten te hebben als bij variant . Dit geeft het
volgende overzicht aan kosten voor de uitvoering van variant a:
Eigenaar

Aantal

DUO

Kosten (laag)
€

.

Instellingen

€

.

Bijzondere instellingen

€

.

Studielink

€

.

Totaal

€ .

Kosten (hoog)

.

€

.
€

.

€

.

€
€ .

.
.

De totale uitvoeringskosten voor implementatie van variant a zouden daarmee tussen de
€ , miljoen en € , miljoen bedragen. Dit is een eerste indicatie en nog geen nauwkeurige
schatting. De kosten voor variant b zouden hoger zijn omdat daar de systemen van
instellingen geschikt moeten worden gemaakt voor restituties en uitkomen op een totaal van
€ , tot € , miljoen ( % van de kosten per instelling ten opzichte van a). De dekking van
deze uitvoeringskosten is geen onderwerp van deze impactanalyse. De structurele
kostenstijging is gelijk aan die voor variant .

Variant : Korting vanuit DUO
In variant heffen instellingen het ‘oude’ tarief collegegeld en komen studenten in
aanmerking voor terugbetaling vanuit DUO. Er zijn twee subvarianten voorgesteld:
- Variant 3a waarbij de korting ongevraagd worden verstrekt
- Variant 3b waarbij de korting op aanvraag van studenten worden verstrekt.
Aanvragen van studenten zelf hebben geen meerwaarde. Weliswaar kunnen studenten in een
dergelijke aanvraag een aantal benodigde gegevens opgeven, maar die gegevens moeten
altijd worden geverifieerd bij de instellingen. Anders wordt het proces zeer fraudegevoelig.
DUO heeft daarom een voorkeur voor subvariant a. Deze paragraaf werkt die optie uit.

. .

Aanpassingen
DUO geeft aan dat ze aankomend voorjaar al de beslisboom voor indicaties collegegeld
bijwerkt. De ISC’s die daaruit voortkomen, worden nog niet verstrekt aan instellingen maar
om een intern overzicht te creëren welke studenten voor korting in aanmerking komen.
Dat overzicht moet worden verrijkt met gegevens van instellingen, want DUO mist zelf twee
belangrijke gegevens om de kortingen te verlenen:
- Het rekeningnummer waarop de korting kan worden verstrekt
- De uiteindelijke hoogte van het collegegeld.
De meest voor de hand liggende optie om deze gegevens is verstrekken, is door een
exportfunctie te bouwen in het SIS. Voor het collegejaar ‘ /’ zijn de aanpassingen dan:
a. Aanpassing van de voorlichting voor ‘18/’19. In stap 1 wordt toegelicht dat het
geïncasseerde bedrag gelijkt blijkt, maar dat er korting komt vanuit DUO.

b. Aanpassing het ISC-proces bij DUO. In stap 4 van het proces past DUO de beslis-boom
aan zodat er een aparte Indicatie Soort Collegegeld voor laag tarief ontstaat.
c. Opzetten van een proces van kortingverstrekking bij DUO. Naast het standaardproces ontstaat er één jaar lang een twaalfde stap waar DUO korting verstrekt.
d. Opzetten van een proces van gegevensverstrekker bij instellingen. Er ontstaat één
jaar lang een elfde stap waar instellingen gegevens verstrekken aan DUO.
Voor collegejaar
/
vraagt dit:
e. Aanpassing van de voorlichting voor ‘19/’20. In stap 1 van het standaardproces
worden de extern gecommuniceerde collegegeldtarieven veranderd.
f. Aanpassing van de database bij instellingen. In stap 6 van het standaardproces wordt
het SIS aangepast om de nieuwe mogelijk ISC waarde in het SIS op te slaan.
g. Aanpassing van de berekening van het collegegeld. In stap 7 worden de beslisregels
waarmee het SIS het collegegeldtarief berekent aangepast.
h. Aanpassing van de broker bij Studielink. In stap 5 van het standaardproces wordt de
broker van Studielink aangepast om de nieuwe ISC-waarde door te kunnen geven.
i. Aanpassing van de collegegeldbesluiten. Als formele basis voor de berekening bij stap
7 wordt het collegegeldbesluit van een instelling aangepast.

. .

Impact
De tabel hieronder beschrijft per verandering de impact en de doorlooptijd.
# Aanpassing

Type

Eigenaar

Doorlooptijd

a Voorlichting ‘ /’

Communicatie

Instellingen / DUO

ca. maanden

b ISC proces

ICT

DUO

ca. maanden

c Korting verstrekking

ICT/ admin / org

Instellingen / leveranciers ca. maanden

d Gegevensverstrekking

ICT/ admin / org

Instellingen / leveranciers ca. maanden

e Voorlichting ‘ /’

Communicatie

Instellingen

f

ICT/administratie

Instellingen / leveranciers ca. maanden

g Berekening

ICT

Instellingen / leveranciers ca. maanden

h Broker

ICT

Studielink

ca. maanden

i

Organisatie

Instellingen

ca. maanden

/

/

Database

Besluiten

ca. maanden

Aanpassingen b en e tot en met i zijn gelijk aan de aanpassingen bij variant . Aanpassingen a,
c en d zijn afwijkend.
a. Aanpassing van de voorlichting voor ‘ /’
De voorlichting voor het cohort
/
vraagt uitvoerige aanpassingen aan teksten op
websites en andere vindplaatsen van informatie. Dit vraagt om inzet van alle betrokken
ketenpartners. Alleen op die manier kunnen studenten goed geïnformeerd worden over de
tussenoplossing die voor dat collegejaar wordt geïmplementeerd. Deze inzet op

communicatie begint al voor de start van het collegejaar en loopt door tot het moment dat de
laatste kortingsbetalingen vanuit DUO zijn verstrekt.
c. Opzetten van een proces van korting verstrekking bij DUO
DUO dient een proces op te zetten om korting te verstrekken (uit te betalen) aan studenten.
Dit is een grote aanpassing die meerdere processtappen vraagt:
- Een processtap waarbij een overzicht wordt opgesteld van studenten die in aanmerking
komen voor verlaagd collegegeld.
- Een processtap waarbij instellingen worden gevraagd om gegevens aan te leveren om dit
overzicht te verrijken.
- Een processtap waar de binnenkomende gegevens vanuit instellingen worden verwerkt
zodat het overzicht wordt verrijkt.
- Een processtap waarbij de betreffende studenten (per brief) worden geïnformeerd over
het voornemen van DUO om hen kortingen uit te betalen.
- Een processtap waarbij de betreffende studenten via een formulier of MijnDUO het
rekeningnummer kunnen aanpassen.
- Een processtap waarbij de gegevens die binnenkomen via het formulier of MijnDUO
worden verwerkt in het overzicht.
- Een processtap waarbij (op basis van het overzicht) via een nieuw te bouwen applicatie
de benodigde kortingen aan de studenten worden uitbetaald.
Zoals uit deze opsomming blijkt, betreft het in feite een serie aanpassingen. Voor inhoudelijke
toelichting wordt verwezen naar de impactanalyse van DUO. Wat betreft de doorlooptijd
geeft DUO aan dat de aanpassingen samen in circa maanden zijn door te voeren. In de drie
maanden daarna vindt de gegevensuitwisseling met instellingen plaats, voordat de korting
kan worden uitbetaald.
d. Opzetten van een proces van gegevensverstrekker bij instellingen
Instellingen dienen een proces op te zetten om de benodigde gegevens (rekeningnummer en
collegegeldtarief) aan DUO te verstrekken. De aanpassing vergt enkele processtappen:
- Een processtap waarbij het verzoek om voor bepaalde studenten gegevens te verstrekken
binnenkomt bij een instelling en wordt opgepakt.
- Een processtap waarbij de benodigde gegevens voor deze studenten (en enkel die
studenten) wordt ontleend aan het SIS en in een apart document worden geplaatst
- Een processtap waar het document op een veilige manier aan DUO wordt verstrekt.
De eerste processtap vraagt om organisatorische afspraken met DUO en binnen de instelling.
Voor de tweede processtap geldt dat alle instellingen alle benodigde gegevens in principe in
hun SIS geregistreerd hebben. Echter, niet elk SIS beschikt over een exportfunctie om
(gemakkelijk) voor de geselecteerde studenten gegevens te vertrekken. Voor SIS’en zonder
deze exportfunctie dient een dergelijke functie alsnog gebouwd te worden. Dit vraagt een
doorlooptijd van circa drie maanden. Voor de derde processtap kan gebruik worden gemaakt
van de beveiligde uitwisselingsfunctie die Studielink nu al biedt.

. .

Bijzondere situaties
Tussentijdse uitschrijving
Studenten die zich tijdens een collegejaar uitschrijven, hebben recht op restitutie van een
deel van hun collegegeld door instellingen. Wanneer DUO al vroeg tijdens het collegejaar
korting verstrekt, en studenten daarna restitutie bij de instelling aanvragen, kunnen ze meer
korting ontvangen dan waar ze recht op hebben.

Om dit risico tegen te gaan, zijn enkele oplossingen mogelijk:
- Instellingen geven door aan DUO welke (eerstejaars) studenten zich hebben
uitgeschreven. DUO vordert de teveel verstrekte korting terug.
- Instellingen verrekenen de teveel uitgekeerde korting met de restitutie aan studenten, en
storten het verschil aan DUO.
- De kortingen worden pas na afloop van het collegejaar door DUO uitbetaald.
In alle gevallen betreft het een arbeidsintensief en relatief kostbaar proces met grote impact.
Kleine instellingen
Kleine instellingen kunnen ervoor kiezen om de benodigde gegevens handmatig uit het SIS te
ontleden. Voor hen is dit (kosten)effectiever dan apart een exportfunctie te bouwen die maar
één jaar wordt gebruikt. Wij verwachten dat het omslagpunt bij meerdere honderden
eerstejaarsstudenten ligt. Deze instellingen hebben nauwelijks doorlooptijd om dit proces op
te zetten, maar ze hebben wel hogere personele lasten om de gegevensverstrekker uit te
voeren. Verder kennen zij een groter risico om foutieve gegevens aan te leveren.
Open Universiteit
De Open Universiteit vraagt collegegeld per module en niet per collegejaar. Dat zou in dit
geval betekenen dat er ook korting verstrekt wordt per module. Dat kan oplopen tot meer
dan tien kortingen per eerstejaarsstudent. Dit is voor zowel DUO (die de korting uitkeert) als
de Open Universiteit (die de gegevens aanlevert) een inefficiënte oplossing.

. .

Tijdlijn
DUO geeft aan een voorkeur te hebben om haar beslisboom ook in deze variant zo snel
mogelijk te verwerken. Aansluitend wil DUO in de maanden mei tot en met oktober
een
proces opzetten om de korting aan studenten te verstrekken. Vanaf november
tot
januari
vindt dan gegevensuitwisseling met instellingen plaats, zodat vanaf februari
de eerste uitbetalingen van korting kunnen plaatsvinden.
Tegelijk dienen instellingen een tijdpad te kiezen om hun systemen en processen klaar te
maken voor berekening van het juiste collegegeld voor
/
. Als deze variant wordt
gekozen, is dat waarschijnlijk omdat instellingen willen wachten met wijzigingen doorvoeren
totdat het wet- en regelgevingstraject verder is gevorderd. De onderstaande figuur laat daar
een tijdpad voor zien (let op: de figuur geeft de periode dat aanpassingen worden opgezet,
niet wanneer ze worden uitgevoerd).

Eigenaar

2017

2018

Dec

Jan

2019
Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

a. Voorlichting ‘18/19

Instellingen
b. ISC-proces

DUO

c. Kortingverstrekking

DUO

d. Gegevensverstrekking

Instellingen

e. Voorlichting ‘19/’20

Instellingen
f. Database

Instellingen

g. Berekening

Instellingen
Studielink

h. Broker

Instellingen

i. Besluiten
Wet- en regelgeving (indicatief)

Spoor I

Bekostiging (indicatief)

Spoor II

Zoals de figuur laat zien, kunnen met deze variant de meeste instellingen wachten met
aanpassingen tot het wet- en regelgevingstraject verder is gevorderd. Dat geldt echter niet
voor instellingen die (ver) vóór mei de betalingsmodule in Studielink openstellen. Deze
instellingen zullen al in de zomer van
aanpassingen moeten starten.
Verder valt op dat spoor II, de aanpassing van de lumpsum bekostiging, in dit scenario later
kan worden uitgevoerd. Immers, over het jaar
/
ontvangen instellingen nog het volle
collegegeld van eerstejaarsstudenten.10

. .

Randvoorwaarden en risico’s
De randvoorwaarden voor variant gelden ook voor variant , al is de besluitvorming minder
dringend (afhankelijk van de vraag wanneer de kortingen worden uitbetaald). Aanvullende
randvoorwaarden voor variant zijn:

-

Juridisch verantwoorde gegevensuitwisseling: De aanlevering van (persoonlijke)
gegevens over studenten moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De
juridische consequenties zijn geen onderwerp van dit onderzoek, maar het is niet
onwaarschijnlijk dat deze randvoorwaarde nadere aandacht vraagt.
Voorkomen van overvloedige bezwaar- en beroepzaken: Er moet worden voorkomen
dat studenten massaal bezwaar aantekenen tegen het tarief dat de instelling afschrijft.
Dit vraagt in elk geval goede afspraken met koepelorganisaties van studenten en
intensieve communicatie richting de doelgroep in het algemeen.
Besluit over tussentijdse uitschrijvers: Zoals beschreven in paragraaf 5.3.3 is er geen
voor de hand liggende optie om te voorkomen dat studenten die zich tussentijds
uitschrijven te veel korting ontvangen. Er dient niettemin een keuze te worden gemaakt
voor de minst slechte oplossing om deze variant uit te voeren.

Afgezien van het risico dat er niet aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, kan deze
variant politiek onwenselijk zijn omdat studenten op hun geld moeten wachten, ze schieten
het feitelijk voor. Daarnaast gaat minder prikkel uit van de maatregel.

10

Dat maakt deze variant een geschikte optie voor het geval spoor II vertraging op zou lopen, maar dit lijkt onwaarschijnlijk.
Bovendien moet het extra budget dat anders naar instellingen zou gaan, nu naar DUO lopen.

Mei

Jun

. .

Indicatie kosten
Met inachtneming van de bovenstaande randvoorwaarden ontstaat een indicatie van de
kosten van de onderzochte partijen binnen spoor III. DUO raamt haar totale kosten voor deze
variant op € .
.
bedrage (€ , miljoen voor de nieuwe indicatiestelling en € , miljoen
voor de ontwikkelingen van het proces om kortingen te verstrekken).
Instellingen hebben dezelfde kosten om hun processen gereed te maken voor collegejaar
/
als bij variant . Daar bovenop hebben ze kosten om gegevens uit te wisselen met
DUO, extra communicatie en een toename van bezwaar- en beroepszaken. Dat geeft totale
kosten tussen de € .
en € .
per instelling. Wij zien op voorhand geen instellingen
met bijzonder hoge kosten.11 Stichting Studielink verwacht dezelfde kosten te hebben als bij
variant .
Eigenaar
DUO

Aantal

Kosten (laag)
€ .

Kosten (hoog)

.

€ .

.

Instellingen

€

.

€

.

Studielink

€

.

€

.

Totaal

€ .

.

€ .

.

De totale uitvoeringskosten voor implementatie van variant a zouden daarmee tussen de
€ , miljoen en € , miljoen bedragen. Dit is een eerste indicatie en nog geen nauwkeurige
schatting. De kosten van variant b zouden voor instellingen en Studielink hetzelfde zijn,
maar voor DUO iets hoger. De dekking van deze uitvoeringskosten is geen onderwerp van
deze impactanalyse. De structurele kostenstijging is gelijk aan die voor variant .

‘Variant ’: Later aanpassen huidig proces
Tijdens het onderzoek is er vanuit het veld (instellingen en SIS-leveranciers) een extra
terugvaloptie voorgesteld. Deze wordt hier ‘variant ’ genoemd. Tijdens het HO-ketenoverleg
van december was er unanieme steun van de aanwezigen voor deze variant als
terugvaloptie boven varianten en .12 Deze variant is niet opgenomen in de oorspronkelijke
opdracht, maar wordt vanwege de grote steun in het veld toch in dit rapport meegenomen.
De variant houdt in dat de maatregel wordt verwerkt in het reguliere proces, maar op een
later moment dan bij variant . De aanpassingen worden dan afgerond nadat de tarieven zijn
berekend. Instellingen zijn dan al begonnen met het incasseren van collegegeld.
Voor studenten die dan nog steeds een resterend bedrag aan de instelling verschuldigd zijn
(ook na aftrek van de korting) worden de resterende incasso-termijnbedragen aangepast. Aan
studenten die (na aftrek van de korting) teveel hebben betaald, wordt restitutie verstrekt. Met
het oog op de leesbaarheid wordt hieronder met ‘restituties’ ook ‘aanpassen van resterende
incassotermijnen’ bedoeld, tenzij anders vermeld.
11

Wel zijn er aan de kant van DUO bijzondere kosten voor instellingen. Zo valt te denken aan de kosten om voor elke module
van de Open Universiteit apart korting uit te keren. Kosten voor DUO vallen echter onder de stelpost van € , miljoen.
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Tijdens deze bijeenkomst niet alle instellingen en SIS-leveranciers waren vertegenwoordigd. Bovendien betreft het alleen
steun als meest geschikte (of: minst ongeschikte) terugvaloptie; niet als de gewenste gang van zaken.

. .

Aanpassingen
Deze variant vraagt dezelfde aanpassingen als variant , maar dan op een later tijdstip.
Omdat er op dat latere tijdstip al collegegelden zijn vastgesteld en (deels) geïncasseerd, zijn
extra aanpassingen noodzakelijk.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het huidige proces op zes punten dient te worden
aangepast om deze uitvoeringsvariant te realiseren:
a. Aanpassing van de voorlichting. In stap 1 van het standaardproces worden de extern
gecommuniceerde collegegeldtarieven veranderd.
b. Aanpassing het ISC-proces bij DUO. In stap 4 van het proces past DUO de beslis-boom
aan zodat er een aparte Indicatie Soort Collegegeld voor laag tarief ontstaat.
c. Aanpassing van de broker bij Studielink. In stap 5 van het proces wordt de broker van
Studielink aangepast om de nieuwe ISC-waarde door te kunnen geven.13
d. Aanpassing van de database bij instellingen. In stap 6 het SIS aangepast om de
nieuwe mogelijke ISC-waarde en/of de grondslag op te kunnen slaan.
e. Aanpassing van de berekening van het collegegeld. In stap 7 worden de beslisregels
waarmee het SIS het collegegeldtarief berekent aangepast.
f. Aanpassing van de collegegeld besluiten. Als formele basis voor de berekening bij stap
7 wordt het collegegeldbesluit van een instelling aangepast.
g. Aanpassen van de systemen voor bulkrestituties. In een extra stap worden op grote
schaal (in bulk) restituties verstrekt; dit vraagt systeemaanpassingen.

. .

Impact
De tabel hieronder beschrijft per verandering de impact en de doorlooptijd.
# Aanpassing

Type

Eigenaar

Doorlooptijd

a Voorlichting

Communicatie

Instellingen

ca. maanden

b ISC proces

ICT

DUO

ca. maanden

c Broker

ICT

Studielink

ca. maanden

d Database

ICT/administratie Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

e Berekening

ICT

Instellingen / SIS-leveranciers

ca. maanden

f

Administratie

Instellingen

ca. maanden

ICT

Instellingen

?

Besluiten

g Bulkrestituties

Omdat deze optie minder nauwkeurig is onderzocht, is er geen indicatie van de doorlooptijd
die nodig is om de systemen aan te passen zodat ze op grote schaal (in bulk) restituties
kunnen verstrekken. Er zijn twee aanpassingen die in deze variant afwijken van variant .
e. Aanpassing van de berekening collegegeld
De berekening van het collegegeld volgt in eerste instantie de ‘oude’ ISC’s en daarmee de
oude tarieven. Zodra de nieuwe ISC’s beschikbaar komen, dient er herberekening plaats te
vinden. De SIS’en dienen geschikt te worden gemaakt voor herberekeningen. De impact
daarvan verschilt sterk per instelling en per SIS. Sommige SIS’en kunnen al herberekeningen
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Aanvullend kent Studielink ook een gebruikersdashboard voor instellingen dat de aanpassingen moet kunnen tonen.

uitvoeren zodra er een nieuwe ISC vanuit DUO binnenkomt. Voor andere SIS’en zou een
nieuwe optie voor herberekening (in bulk) moeten worden toegevoerd.
g. Aanpassen van de systemen voor bulkrestituties
Wanneer er blijkt dat er voor studenten een te hoog collegegeld is berekend en (deels)
geïncasseerd, moeten de resterende betalingstermijnen worden aangepast of vindt er
restitutie plaats. Dit is technisch voor alle instellingen mogelijk – er vindt immers nu ook al af
en toe restitutie plaats. Dit is echter een handmatig proces dat moet worden aangepast om
ook grote groepen studenten tegelijkertijd te kunnen bedienen. De impact van deze
aanpassingen zal sterk verschillen per instelling. De hoogste kosten zijn te verwachten voor
instellingen waar zowel het SIS als het financieel pakket moet worden aangepast. Er zullen
echter ook instellingen zijn waar nauwelijks aanpassingen nodig zijn.

. .

Bijzondere situaties
Er zullen grote onderlinge verschillen zijn in de impact van de aanpassingen op instellingen.
Dat komt omdat de systemen van de ene instelling nu al veel geschikter zijn voor
herberekening en restituties dan de andere. Dergelijke verschillen zijn echter niet het gevolg
van inhoudelijke verschillen in type instellingen of studentpopulaties. In die zin kent deze
variant geen bijzondere situaties die afwijken van variant .

. .

Tijdlijn
Er zijn twee logische tijdspaden denkbaar voor deze variant. De eerste is dat instellingen
wachten totdat het wet- en regelgevingstraject is afgerond. Zie de figuur hieronder.
Eigenaar

2017

2018

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

a. Voorlichting

Instellingen

b. ISC-proces

DUO

c. Broker

Studielink

d. Database

Instellingen
Instellingen

e. Berekening

Instellingen

f. Collegegeld besluiten

Instellingen

g. Bulkrestituties

Spoor I
Spoor II

Wet- en regelgeving (indicatief)
Bekostiging (indicatief)

Wanneer het wet- en regelgevingstraject in september zou worden afgerond, en onder de
aanname dat aanpassing g drie maanden kost, zouden de aanpassingen in december
kunnen worden afgerond. De aangepaste indicaties en verrekeningen voor
/
vinden
dan rond de jaarwisseling plaats. Het nadeel is dat de keten niet op tijd klaar is om de eerste
inschrijvingen voor
/
meteen goed te doen. Dat vraagt herberekeningen van ISC’s. 14

14

Let op: De ISC herberekenen is niet hetzelfde als het collegegeld herberekenen (laat staan restitueren). Dat laatste is alleen
aan de orde voor
/
; het eerste mogelijk ook voor
/
.

Het tweede tijdspad is dat instellingen ernaar streven om het proces af te ronden voordat
deze eerste inschrijvingen vanaf oktober
binnenkomen. Zie de figuur hieronder.
Eigenaar

2017

2018

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

a. Voorlichting

Instellingen

b. ISC-proces

DUO

c. Broker

Studielink

d. Database

Instellingen
Instellingen

e. Berekening

Instellingen

f. Collegegeld besluiten

Instellingen

g. Bulkrestituties

Spoor I
Spoor II

Wet- en regelgeving (indicatief)
Bekostiging (indicatief)

In dit tijdspad kunnen alle inschrijvingen voor
/
meteen goed verwerkt worden.
Nadeel is dat instellingen nog steeds niet kunnen wachten tot het wet- en regelgevingstraject
is afgerond. Aan de andere kant zijn er op dat moment misschien al wel mijlpalen (zoals
goedkeuring door de Tweede Kamer) behaald.
In allebei de tijdspaden vinden de herbekeningen plaats in de eerste helft van het nieuwe
collegejaar. Studenten die in termijnen betalen, hebben op dat moment nog niet de helft van
hun collegegeld betaald. Dat wil zeggen dat er voor hen kan worden volstaan met
herberekening van de resterende termijnen. Er hoeft geen geld te worden teruggestort.
Instellingen kunnen er zelfs voor kiezen om hun eerstejaarsstudenten te verplichten om in
termijn te betalen.

. .

Randvoorwaarden en risico’s
De randvoorwaarden voor variant gelden ook voor variant , al is de besluitvorming minder
dringend (afhankelijk van de vraag wanneer de restituties plaatsvinden). Aanvullende
randvoorwaarden voor variant zijn:

-

-

Zo veel mogelijk voorkomen van overvloedige bezwaar- en beroepzaken: Nog veel
meer dan bij variant 3 is er bij deze variant een risico dat studenten massaal bezwaar
aantekenen tegen het tarief dat de instelling afschrijft. Dit vraagt in elk geval goede
afspraken met koepelorganisaties van studenten en intensieve communicatie richting de
doelgroep in het algemeen.
Succesvolle fasering van aanpassingen: Het is waarschijnlijk dat de ene instelling deze
variant veel sneller kan (en wil) implementeren dan de andere. Toch is het wenselijk dat
de nieuwe indicaties voor alle instellingen tegelijk ‘live’ gaan. Anders wordt het voor DUO
moeilijk bij te houden welke indicaties naar welke instellingen moeten worden verstuurd
en wordt het voor instellingen moeilijk om het juiste tarief te berekenen voor studenten
die twee studies tegelijk volgen.

Het risico is groot dat er niet (voldoende) aan de bovenstaande randvoorwaarden kan
worden voldaan. Dit kan leiden tot extra uitvoeringslasten voor instellingen. Daarnaast kan
deze variant politiek onwenselijk zijn omdat studenten op hun geld moeten wachten, ze
schieten het feitelijk voor. Daarnaast gaat er minder prikkel uit van de maatregel.

. .

Indicatie kosten
Deze oplossing is niet vanaf het begin als variant onderzocht. Daarnaast zijn de uiteindelijke
kosten sterk afhankelijk van het moment waarop restituties worden verleend. Daarom is er
geen bedrag te noemen.
Wel is duidelijk dat de kosten voor DUO en Studielink gelijk zijn aan die van variant .
Instellingen profiteren ervan dat SIS-leveranciers de benodigde aanpassingen uitvoeren in
het kader van wet- en regelgeving. Dat betekent een kostenbesparing ten opzichte van
variant .15 Echter, een groot aantal instellingen zal extra SIS-aanpassingen nodig hebben om
in bulk restituties te kunnen uitkeren. Daarnaast zijn er hogere kosten voor voorlichting en
bezwaar- en beroepzaken.
Per saldo valt voor variant te denken aan kosten die in orde van grote hoger zijn dan die van
variant , maar lager dan die van variant of .
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In veel Service Level Agreements tussen instellingen en SIS-leveranciers zal afgesproken zijn dat wijzigingen door nieuwe
wet- en regelgeving worden betaald uit een apart budget. In variant is het de vraag of alle instellingen een beroep
kunnen doen op dat budget, omdat de aanpassingen worden doorgevoerd vóórdat de nieuwe wet ingaat.

Dit hoofdstuk gaat in op mogelijke effecten in het gedrag van studenten. Door de bevraagde
partijen zijn geen gedragseffecten van instellingen genoemd. De gedragseffecten van
studenten zijn enkel kwalitatief te beschrijven, er is in deze impactanalyse geen onderzoek
naar kwantitatieve effecten gedaan.

Algemene gedragseffecten
Mogelijke effecten op de instroom
- Er kan een groei worden voorzien in de hbo en wo-bachelors, door een hogere instroom
van studenten die door het verlaagde collegegeld besluiten te gaan (door)studeren.
- Er kan voor het komende collegejaar worden verwacht dat aankomende studenten
langer wachten met daadwerkelijk inschrijven, zodat ze zekerheid hebben over de juiste
hoogte van het collegegeld. Dit geldt in het bijzonder de groep studenten die per februari
2018 van plan is om in te stromen in het hoger onderwijs. Aangezien zij niet in
aanmerking komen voor de verlaging, zullen ze wellicht hun inschrijving terugtrekken of
deze uitstellen tot na september 2018.
- Indien zekerheid over de maatregel uitblijft, kan er ook worden verwacht dat
aankomende studenten (cohort 2018) zich bedenken, een tussenjaar nemen en dan een
jaar later starten met studeren.
- Voor de betreffende lerarenopleidingen kunnen deze bovenstaande effecten groter zijn,
aangezien de korting hier gedurende twee collegejaren wordt toegepast.

Variant-specifieke gedragseffecten
Voor variant b en variant geldt dat studenten het ‘oude’, hoge collegegeld in eerste
instantie moeten betalen aan de instelling waar ze zich inschrijven. In tweede instantie
ontvangen zij het teveel betaalde bedrag retour via de instelling (variant b) of via DUO
(variant ).
In beide varianten bestaat het risico dat studenten aangeven niet akkoord te gaan met de
betaalverplichting in de module van Studielink, hoewel dat een voorwaarde is voor
inschrijving. Daarbij kunnen studenten bezwaar maken tegen het bedrag bij de instelling.

Gedragseffecten bij specifieke doelgroepen
Studenten in lerarenopleidingen
Op basis van de eerder bekende informatie over de toepassing van de maatregel voor
studenten in lerarenopleidingen (zie ook H . ) worden er geen aanvullende effecten
verwacht.
OCW stelt voor studenten die staan ingeschreven voor een lerarenopleiding en een andere,
niet-lerarenopleiding in totaliteit het wettelijk collegegeld te laten betalen in hun tweede
studiejaar. Daarmee is het risico op misbruik door studenten die zich enkel inschrijven voor
de pabo voor een laag tarief voorkomen.
Overigens wordt voor studenten aan de academische pabo die verplicht zijn zich in te
schrijven bij meerdere opleidingen (zowel hbo als wo) een uitzondering gemaakt. Voor hen
geldt als aanvullende voorwaarde dat de student zijn pabo-opleiding gedurende twee jaar bij
dezelfde instelling volgt. Daarmee wordt het Bindend Studieadvies (BSA) als het ware
gebruikt ter voorkoming van misbruik. Studenten die zich enkel inschrijven bij de pabo en
niet deelnemen aan het onderwijs zullen een negatief BSA krijgen. Zij kunnen de pabo niet
vervolgen bij dezelfde instelling, maar alleen aan een andere instelling. In dat geval zijn ze
uitgesloten voor een tweede jaar korting.
Studenten in de pilot Vraagfinanciering
Deze groep (zowel de studenten aan bekostigde instellingen als aan niet-bekostigde
instellingen) wordt uitgesloten van verlaging. Verwacht kan worden dat hierdoor minder
studenten in de pilot zullen instromen.
Februari-instroom en in het bijzonder mbo-studenten
Afhankelijk van de ‘kortingsoptie’ (zie H . ) die wordt toegepast voor deze groep, kan de
februari-instroom afnemen. Dat geldt met name als er wordt besloten deze studenten van
februari tot september collegegeldverlaging toe te kennen. Het wordt daarmee relatief
aantrekkelijker om in september te starten met een opleiding in plaats van februari. Echter is
dat niet voor alle studenten mogelijk, geven partijen in het veld aan. Met name de groep mbostudenten die wil doorstromen naar het hbo, zou vaker starten in februari.
Internationale EER-studenten en Nederlandse studenten in België en Duitsland
Door de verlaging van het collegegeld wordt het verschil in tarief ten opzichte van de lagere
collegegelden in de buurlanden België en Duitsland kleiner. Dit ertoe kunnen leiden dat
minder Nederlandse studenten ervoor kiezen om in België en Duitsland te studeren.
Andersom zou het ook kunnen betekenen dat Nederland (enigszins) de drempel verlaagt voor
EER-studenten, met name uit de buurlanden.

De resultaten van de analyse komen samen in de conclusie. Dat geeft een overzicht van de
uitvoeringsaspecten en randvoorwaarden op basis waarvan het advies is geformuleerd. Ook
geven we adviezen voor de (praktische) uitvoering van de maatregel.

Conclusies
..

Voorkeursvariant: directe aanpassing in het huidige werkproces
In deze variant hoeven er geen extra stappen te worden toegevoegd aan het huidige
werkproces, maar worden zes van de tien stappen anders ingericht of verandert de input en
output in de stap. De grootste wijziging betreft het introduceren van een nieuwe Indicatie
soort collegegeld (ISC). Systemen van DUO en SIS-leveranciers moeten dit kunnen
accommoderen en instellingen er de juiste tarieven en eventueel rekenregels aan verbinden.
Uit de analyse is gebleken dat de aanpassingen in deze variant technisch haalbaar zijn voor
alle partijen in de keten. In het tijdpad vraagt dit van alle partijen in de keten dat ze deze
aanpassingen voor 1 mei hebben doorgevoerd, zodat het geautomatiseerde proces dan kan
starten met de juiste ISC vanuit DUO. Deze variant zal naar schatting tussen de € 0,9 miljoen
en € 1,7 miljoen bedragen. Daarbij komt een (beperkte) verhoging van de structurele kosten.
Echter, is de variant in de praktijk alleen haalbaar als er aan een aantal randvoorwaarden
wordt voldaan. De meest kritieke randvoorwaarden zijn:
- Tijdige besluitvorming over de uitvoeringsvariant en de definitie, zodat het veld parallel
en geharmoniseerd de aanpassingen in gang kan zetten;
- Bereidheid bij alle ketenpartners om te starten voorafgaand aan het afronden van het
wet- en regelgevingstraject.
In de impactanalyse bleek deze uitvoeringsvariant de sterke voorkeur te hebben vanuit alle
partijen in de keten. De belangrijkste reden hiervoor is dat partijen inschatten (aanzienlijk)
meer capaciteit en kosten te moeten maken voor de terugvalvarianten. Ook zijn hierbij de
risico’s op bijvoorbeeld bezwaar van studenten of fraude kleiner dan bij terugvalvarianten.

..

Terugvalvarianten
Als de voorkeursvariant niet haalbaar blijkt bijvoorbeeld omdat niet aan de randvoorwaarden
kan worden voldaan, dan zijn er vier opties om op terug te vallen voor het collegejaar 20182019. Dit betekent echter dat alle aanpassingen in de stappen onder variant 1 alsnog moeten
worden doorgevoerd voor het collegejaar 2019-2020.

Terugvalvariant : correctiebestanden
In deze variant zal DUO in plaats van geautomatiseerd, de ISC via aparte correctiebestanden
aanleveren aan instellingen. Daarin zijn twee subvarianten denkbaar:
- Variant 2a waarbij de correctiebestanden worden verstrekt en verwerkt vóórdat
instellingen zijn begonnen met collegegeld incasseren.
- Variant 2b waarbij correctiebestanden worden verstrekt nadat de instellingen zijn
begonnen met collegegeld incasseren.
Uit de impactanalyse is gebleken dat deze variant in algemene zin technisch haalbaar is,
hoewel er veel praktische bezwaren zijn. Naast de aanpassingen in variant 1 vraagt dit om
een extra stap, waarin de broker voor collegejaar 2019-2020 alsnog de nieuwe ISC doorgeeft.
Ook vraagt dit dat SIS’en in staat zijn de aparte correctiebestanden te importeren. Nog niet
alle SIS’en hebben een dergelijke importfunctie. Deze variant zal daarom aanzienlijk meer
inzet, tijd en specialistische kennis vergen dan variant 1.
Bovendien is dit voor de Open Universiteit technisch geen haalbare variant, aangezien zij
gedurende het hele collegejaar over de juiste ISC moeten kunnen beschikken. Hier is geen
kant-en-klare oplossing voor beschikbaar. Daarnaast zal voor (met name buitenlandse)
studenten die geen PGN hebben, een handmatige oplossing moeten worden gevonden. Zij
zullen niet goed vindbaar zijn voor het SIS.
Bij variant 2a is het wenselijk dat de correctiebestanden vóór 1 mei aan instellingen worden
verstrekt, zodat zij in één keer het juiste collegegeld kunnen berekenen. Alleen de aanpassing
van de broker kan later worden doorgevoerd. Het levert daarmee beperkte tijdswinst op.
De totale uitvoeringskosten voor implementatie van variant 2a zijn naar schatting tussen de
€ 1,7 miljoen en € 3,5 miljoen. Voor variant 2b dit tussen de € 2,0 miljoen en € 4,3 miljoen.
In beide subvarianten zullen de gegevens uit de aparte correctiebestanden alsnog moeten
worden ingevoerd in de SIS-systemen. Verwerking buiten het SIS om blijkt in de praktijk niet
haalbaar. Daarmee is deze variant alleen relevant op het moment dat Studielink nog niet in
staat is als broker om de nieuwe ISC vanuit DUO te accommoderen in hun systeem. Die
situatie lijkt niet erg aannemelijk en daarmee deze terugvalvariant niet erg relevant.
Terugvalvariant : restitutie door DUO
In variant innen instellingen in eerste instantie het te hoge collegegeld en komen studenten
in aanmerking voor terugbetaling vanuit DUO. Daarin zijn twee subvarianten voorgesteld:
- Variant 3a waarbij de korting ongevraagd wordt verstrekt aan studenten
- Variant 3b waarbij de korting enkel op aanvraag van studenten wordt verstrekt
De restitutie op aanvraag van studenten zelf, variant b, heeft in feite weinig meerwaarde.
Studenten kunnen in een dergelijke aanvraag wel een aantal ontbrekende gegevens aan DUO
doorgeven, zoals rekeningnummers en hoogte van betaalde collegegelden. Echter moeten
die gegevens alsnog worden geverifieerd bij instellingen, om fraude te voorkomen. Om die
reden is het efficiënter de ‘gegevensverstrekking’ direct door instellingen te laten verlopen,
zoals in variant a. DUO heeft daarom b niet verder op haalbaarheid en impact getoetst.
Voor collegejaar
zijn er op vier stappen in het werkproces aanpassingen nodig. De
belangrijkste daarvan de verificatie van de gegevens bij instellingen en het proces voor
restitutie door DUO. Beide vragen aanzienlijke inzet en tijd van DUO en instellingen. Voor het
collegejaar
zijn er alsnog op stappen aanvullende aanpassingen nodig.

Ook variant a is in algemene zin technisch haalbaar. Dit geldt in mindere mate voor de
studenten van de Open universiteit, die zich inschrijven en betalen per module. Voor zowel
DUO (die de korting moet uitkeren per module) als de Open Universiteit (die de gegevens
aanlevert per module) een inefficiënte oplossing. Daarnaast geldt voor kleine instellingen die
hun gegevens niet uit het SIS kunnen exporteren, dat ze dit waarschijnlijk efficiënter
handmatig kunnen doen, dan het SIS laten ombouwen.
De variant is met name relevant als er geen tijdige besluitvorming heeft plaatsgevonden over
de compensatie van instellingen. Op deze manier kunnen zij niet in financiële problemen
komen. De variant is echter kostbaarder en risicovoller dan de andere terugvalvarianten. De
totale uitvoeringskosten voor implementatie van variant a zouden naar schatting tussen de
€ , miljoen en € , miljoen bedragen. In aanvulling op de randvoorwaarden bij de vorige
varianten is hier de privacy van belang bij de gegevensuitwisseling en zal een keuze moeten
worden gemaakt hoe om te gaan met studenten die zich tussentijds uitschrijven en daarmee
te veel korting ontvangen.
Extra terugvalvariant : huidige proces later
Deze variant is voorafgaand aan de impactanalyse niet geformuleerd als terugvaloptie, maar
werd door de ketenpartijen geïntroduceerd. Omdat de uitvoeringsvariant brede steun
genoot, is besloten dit alsnog mee te nemen in deze analyse.
In deze variant vinden de aanpassingen volgens variant 1 plaats, maar op een later moment.
Omdat er dan al collegegelden zijn vastgesteld en (deels) geïncasseerd, zijn extra
aanpassingen noodzakelijk. Het huidige werkproces zal op zes stappen aanpassingen vragen,
waarvan de belangrijkste zijn het herberekenen van de hoogte collegegelden en het mogelijk
maken van bulkrestituties door instellingen. Dat laatste vindt nu vaak alleen handmatig en
voor kleine groepen studenten plaats.
De benodigde aanpassingen lijken voor zover onderzocht (niet in de enquêtes, enkel in
gesprek) technisch haalbaar voor alle instellingen. Ook bleek in gesprek met de ketenpartijen
variant eenvoudiger te realiseren en effectiever dan de andere terugvalvarianten. Er werd
daarom brede steun voor deze variant als terugvaloptie voor variant uitgesproken.
Dit geeft enerzijds de keten meer tijd om de benodigde aanpassingen door te voeren. Dat is
relevant op het moment dat bijvoorbeeld het wetgevingstraject vertraging oploopt.
Anderzijds vraagt het meer uitvoeringscapaciteit van instellingen in een later stadium. Het
was niet meer mogelijk de kosten van deze variant te onderzoeken in deze impactanalyse.
Echter mag verwacht worden dat de kosten hoger uitvallen dan de kosten voor variant , in
verband met de nodige restituties. Naar verwachting zullen de kosten echter lager uitvallen
dan de totale kosten voor de terugvalvarianten en . Dit is omdat er respectievelijk in deze
variant geen importfuncties in de SIS’en hoeft te worden gebouwd en geen check op de
gegevens hoeft te worden gedaan door DUO en de instellingen.

..

Vergelijking impact en haalbaarheid uitvoeringsvarianten
Wanneer AEF de vier varianten op een rij zet en met elkaar vergelijkt vanuit de technische
haalbaarheid, te verwachten kosten en randvoorwaarden, zien we het volgende:
Variant

Technische
haalbaarheid

Kosten

Kritieke randvoorwaarden

Variant 1:
Ja, maar krap in
Tijdig aanpassen de tijd.
huidig proces

€ , - € , mln

Tijdige besluitvorming
Unanieme actie door het veld
Starten voorafgaand aan wet- en regelgeving

Variant :
Ja, maar is weinig
Aparte correctie- zinvol
bestanden

€ , - € , mln

Zelfde als voor variant , en...
Succesvolle fasering van aanpassingen
Tijdige specificaties van het correctiebestand

Variant :
Ja, maar met
Restitutie vanuit grote risico’s
DUO

€ , - € , mln

Zelfde als bij variant , en...
Juridisch correcte gegevensuitwisseling
Besluit over tussentijdse uitschrijvers

‘Variant ’:
Niet in detail
Later aanpassen onderzocht;
huidig proces
waarschijnlijk wel

Onbekend.
Hoger dan
variant , lager
dan

Zelfde als bij variant , en...
Zo veel mogelijk voorkomen bezwaar- en
beroep
Succesvolle fasering van aanpassingen

Advies
. .

Keuze voor variant
De keuze lijkt eenvoudig, gezien het bovenstaande overzicht. Aan de variant 1
(voorkeursvariant) kleven de minste aanpassingen in het huidige werkproces en
randvoorwaarden. Logischerwijs ook de minste kosten en doorlooptijd. Bij een goed
overwogen besluit moeten echter de drie sporen, bekostiging, wet- en regelgeving en
uitvoering, weer in gezamenlijkheid beschouwd worden.
Deze impactanalyse heeft zich beperkt tot het derde spoor. Vanaf de zijlijn beschouwd en op
basis van de respons van ketenpartners, lijkt het wet- en regelgevingsspoor het meest
onvoorspelbaar en daarmee risicovol. Wanneer hier onverhoopt toch wijzigingen ontstaan,
bijvoorbeeld in de definitie of toepassingen voor specifieke doelgroepen, heeft dat direct
consequenties voor de uitvoering. In het bijzonder geldt dat voor variant 1, aangezien de
nodige aanpassingen hiervoor zo snel mogelijk zullen moeten starten. Daarna kunnen er
feitelijk geen wijzigingen meer worden doorgevoerd die voortkomen uit het
wetgevingstraject. Dit moet nadrukkelijk worden meegewogen in het besluit om te kiezen
voor de uitvoeringsvariant.
Een terugvaloptie is om voor de uitvoeringsvariant 4 te kiezen. Hoewel deze variant pas later
in de impactanalyse door het veld werd geïntroduceerd en dus niet tot in detail onderzocht is,
lijkt dit het meest geschikte alternatief (of: het minst ongeschikt). Bovendien geniet deze
variant meer steun in het veld dan de andere terugvalopties. De noodzaak voor en relevantie
van deze terugvaloptie is afhankelijk van de vraag of er kan worden voldaan aan de
randvoorwaarden van variant 1.
Niettemin brengt deze variant meer uitvoeringsproblemen met zich mee dan variant 1. Met
name de instellingen zullen (veel) meer capaciteit en bijbehorende kosten kwijt zijn aan het
uitvoeren van restituties. Ten opzichte van variant 1 is hier ook een groter risico op bezwaar

vanuit studenten tegen de betaling van het (in eerste instantie) te hoge collegegeldtarief.
Overigens geldt voor deze variant dat er ook tijdig (en parallel) moet worden gestart met de
aanpassingen in de keten voor collegejaar 2019-2020.

. .

Advies implementatie
In aansluiting op het advies voor de uitvoeringsvariant is een viertal adviezen voor de
praktische implementatie in deze impactanalyse naar voren gekomen. De adviezen richten
zich op verschillende partijen in de keten.
. OCW: Ga in gesprek met SIS-leveranciers en koepelorganisaties
In respons op de enquête gaf een aantal leveranciers aan de wet- en regelgeving voor de
uitvoering van de maatregel te zien als een cruciale randvoorwaarde. Ook een redelijk aantal
universiteiten en hogescholen gaf aan de zekerheid vanuit het wetgevingstraject te zien als
een belangrijke randvoorwaarde voor het doorgaan van de maatregel. De aanpassingen door
SIS-leveranciers en instellingen kunnen echter niet wachten op de afronding van het
wetgevingstraject. Dat vraagt om nauwe afstemming tussen het OCW als verantwoordelijke
voor de aanpassing van wet- en regelgeving en de partners in de uitvoeringsketen.
. OCW en koepelorganisaties: Ga in gesprek met studentenorganisaties
Afhankelijk van de uitvoeringsvarianten is het mogelijk dat studenten in eerste instantie een
‘te hoog’ collegegeld te zien krijgen in de betaalmodule van Studielink. Om zich in te schrijven
voor een opleiding is het echter een voorwaarde dat studenten aan de betaalverplichting
voldoen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er onrust onder nieuwe studenten ontstaat en een
(groot) aantal bezwaren tegen de hoogte van het collegegeld wordt ingediend. Om dat te
voorkomen is het aan te raden tijdig met studentenorganisaties in gesprek te treden over de
precieze uitvoering van de maatregel en de consequenties voor aanstaande studenten.
. Instellingen: Stel het openen van de betaalmodule uit, indien nodig
Een aantal instellingen zal tussen nu en mei de betaalmodule in Studielink openstellen. Dat
kan ertoe leiden dat studenten voor een te hoog collegegeldtarief machtigingen afgeven of
dat al betalen. Met name in variant is dit een ongewenste situatie, omdat het voor
instellingen resulteert in (handmatige) correcties.
. Keten: Stel zo snel mogelijk de specificatie(s) voor de nieuwe ISC vast
In alle uitvoeringsvarianten zal er een specificatie, een nieuwe waarde, moeten worden
vastgesteld voor de Indicatie soort collegegeld, waarmee de halvering wordt aangegeven.
Door dit zo snel mogelijk af te spreken binnen de uitvoeringsketen kan er binnen de keten
parallel gebouwd kan worden aan aanpassingen van de systemen.
. Keten: Stel een coördinator aan die stuurt op voortgang in de gehele keten
Ongeacht de uitvoeringsvariant waartoe wordt besloten, zullen er in de keten door
verschillende partijen parallel aanpassingen moeten gedaan worden. Dit vraagt om een
coördinator die het overzicht houdt, de voortgang monitort en regie kan voeren.
. Instellingen: Vraag studenten in variant om in termijnen te betalen
Indien er wordt gekozen voor uitvoeringsvariant is de kans groot dat studenten hun
machtigingen voor het ‘oude, te hoge’ collegegeld hebben afgegeven. Hierop zal door de
instellingen korting worden verleend. Het moeten uitvoeren van (bulk)restituties kan worden
voorkomen door studenten te vragen hun collegegeld in termijnen in plaats van ineens (aan
het begin van het collegejaar) te betalen. Met betaling in termijnen kan namelijk de korting
later in het jaar worden verrekend en hoeft de instelling geen geld terug te storten naar
studenten. Overigens vraagt ook deze toepassing om een herberekeningen in het SIS.

Bijlage : Enquête hogeronderwijsinstellingen
Enquête collegegeldverlaging eerstejaarsstudenten

Vraag (open vraag)
Voor welke instelling vult u deze uitvraag in?

Vraag (meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)
Dit is een…
Optie: WO-instelling
Optie: HBO-instelling
Het begeleidende document ‘Toelichting op uitvraag OI’ schetst op slide een (prototypisch)
proces voor een verzoek tot inschrijving indienen, de hoogte van het collegegeld bepalen tot
de machtiging afgeven. Deze slide geeft de huidige werkwijze weer.
Dit proces (zoals weergegeven op slide ), bestaat uit tien stappen:
- Stap 1: De instelling geeft voorlichting over collegegelden
- Stap 2: De student meldt zich aan in Studielink voor een opleiding
- Stap 3: Studielink geeft de gegevens door aan de instelling en vraagt ISC aan DUO
- Stap 4: DUO bepaalt de Indicatie Soort Collegegeld (ISC)
- Stap 5: Studielink geeft de Indicatie Soort Collegegeld door aan de instelling
- Stap 6: De instelling slaat de indicatie op in haar Student Informatie Systeem (SIS)
- Stap 7: De instelling (doorgaans het SIS) berekent de hoogte van het collegegeld
- Stap 8: Studielink vermeldt het collegegeldtarief en stelt een machtiging voor
- Stap 9: De student bevestigt de machtiging aan de instelling
- Stap 10: De instelling begint met het incasseren van het collegegeld

Vraag (meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk)
Zijn er binnen dit standaardproces stappen waar voor uw instelling bijzondere
omstandigheden gelden? Of het proces anders verloopt dan hier is afgebeeld?
Optie: Voor onze instelling zijn er geen bijzondere omstandigheden
Optie: Stap 1 (of vóór stap 1)
Optie: Stap 2 (of tussen stap 1 en 2)
Optie: Stap 3 (of tussen stap 2 en 3)
Optie: Stap 4: (of tussen stap 3 en 4)
Optie: Stap 5: (of tussen stap 4 en 5
Optie: Stap 6: (of tussen stap 5 en 6
Optie: Stap 7: (of tussen stap 6 en 7)
Optie: Stap 8: (of tussen stap 7 en 8)
Optie: Stap 9: (of tussen stap 8 en 9)
Optie: Stap 10: (of tussen stap 9 en 10)
Optie: Na stap

Vraag (open vraag, optioneel)
Wat zijn deze bijzondere omstandigheden of andere processtappen?
Geef dit geordend per stap aan.

Vraag (meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)
Bij stap 6 wordt de hoogte van het collegegeld berekend. Hoe berekent uw SIS dit tarief?
Optie: Op basis van de Indicatie Soort Collegegeld (ISC) en een berekening
Optie: Op basis van de ISC en een vast bedrag in de collegegeld tabel
Optie: Op basis van de grondslag van de ISC en een berekening
Optie: Op basis van de grondslag van de ISC en een vast bedrag in de collegegeld tabel
Optie: Enkel op basis van eigen gegevens en een berekening
Optie: Enkel op basis van eigen gegevens en een vast bedrag in de collegegeld tabel
Optie: Anders, namelijk…

Uitvoeringsvariant 1
Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om de maatregel Collegegeldverlaging voor
eerstejaars studenten door te voeren.
Bij oplossingsrichting worden nog dit voorjaar het huidige proces aangepast op de
maatregel. Dit vraagt om een aantal aanpassingen, zie slide in het begeleidende document
‘Toelichting op uitvraag OI’. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn instellingen betrokken bij vier
van deze aanpassingen:
- Aanpassing A: Het bijwerken van het voorlichtingsmateriaal (websites, flyers, etc.) zodat
ze de correctie bedragen vermelden.
- Aanpassing B: Verandercommunicatie waarin (eenmalig) andere partijen worden
voorgelicht over de verandering en hoe die wordt doorgevoerd.
- Aanpassing E: Het bijwerken van de ‘database’ in het Student Informatie Systeem zodat
het een nieuwe waarde Indicatie Soort Collegegeld kan opslaan.
- Aanpassing F: Bijwerken van de ‘rekenregels’ waarmee het Student Informatie Systeem op
basis van gegevens in de database het collegegeldtarief berekent.
Indien deze aanpassingen worden doorgevoerd op een moment dat uw instelling al
collegegeldtarieven heeft berekend, dienen de reeds afgegeven collegegeldtarieven te
worden herberekend zodra de aanpassingen zijn doorgevoerd.
(De meeste instellingen communiceren medio mei de collegegeldtarieven via Studielink aan
studenten. Dat wil zeggen dat indien alle aanpassingen vóór die datum zijn doorgevoerd, er
geen herberekeningen nodig zijn. Enkele instellingen beginnen hiermee echter al eerder).

Vraag (meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk)
Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?
Optie: Voor onze instelling zijn er geen bijzondere omstandigheden
Optie: Aanpassing A: nieuwe voorlichtingsmateriaal over de hoogte van collegegelden
Optie: Aanpassing B: verandercommunicatie over de nieuwe wet en de impact daarvan
Optie: Aanpassing E: nieuwe waarden in de SIS database
Optie: Aanpassing F: nieuwe rekenregels voor berekening van collegegeldtarieven in het SIS

Vraag (open vraag, optioneel)
Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?

Vraag (meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)
Kan uw SIS, wanneer het collegegeldtarief eenmaal berekend is, dit tarief nog herberekenen?
Kies het antwoord dat het meest overeenkomt met uw organisatie.
Optie: Ja. Wanneer er een nieuwe Indicatie Soort Collegegeld komt vanuit DUO, berekent
ons SIS automatisch opnieuw het collegegeldtarief
Optie: Ja. Ons SIS berekent het tarief niet automatisch opnieuw na een nieuwe indicatie,
maar er is wel een optie om van grote groepen studenten (in bulk) het collegegeldtarief
opnieuw te berekenen.
Optie: Alleen met veel handmatig werk. Ons SIS berekent het tarief niet automatisch
opnieuw na een nieuwe indicatie en er enkel een optie om het collegegeldtarief per
individuele student te herberekenen.
Optie: Nee. Ons SIS heeft geen functionaliteit om het collegegeld tarief opnieuw te
berekenen. Dit zou in overleg met de SIS-leverancier moeten worden gebouwd.

Vraag (meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)
Hoeveel extra uitvoeringskosten verwacht u dat uw instelling heeft om de collegegelden van
het cohort 2018/2019 vast te stellen en te incasseren, wanneer deze oplossingsrichting wordt
uitgevoerd?
Wij vragen om een schatting, voor alle bovenstaande aanpassingen samen. De ICT-kosten
vragen we ook na bij SIS-leveranciers. Als deze kosten voor u onzeker zijn, kun u daarvoor een
raming meerekenen en bij de volgende vraag vermelden hoe groot deze raming is.
(NB: resultaten van deze vragenlijst worden verwerkt op een manier die niet herleidbaar is
naar individuele instellingen. De resultaten worden enkel op sectorniveau gepresenteerd.)
Optie: € 0 – € 5.000
Optie: € 5.000 - € 10.000
Optie: € 10.000 - € 20.000
Optie: € 20.000 - € 50.000
Optie: € 50.000 - € 100.000
Optie: Meer dan € 100.000

Vraag (open vraag, optioneel)
Geef eventueel een toelichting op de bovenstaande schatting

Uitvoeringsvariant 2
Oplossingsrichting geldt als fall-back voor wanneer oplossingsrichting niet tijdig gereed is.
Om dan toch een lager collegegeld te berekenen, wordt voor
/
een tussenoplossing
gehanteerd, zie slide in het begeleidende document ‘Toelichting op uitvraag OI’.
DUO stuurt de onderwijsinstellingen dan aparte bestanden (‘correctiebestanden’) waarin
staat welke studenten recht hebben op een lager collegegeldtarief. Instellingen berekenen
daarmee opnieuw het collegegeld. Indien er op dat moment al betalingen hebben
plaatsgevonden, worden de resterende termijnbedragen aangepast of worden restituties

uitgekeerd. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn instellingen betrokken bij vier van deze
aanpassingen:
- Aanpassing I: Implementeren van een invoeroptie om correctiebestanden (in CSV of XLSformaat) in te lezen in het SIS en de ingelezen gegevens geautomatiseerd te kunnen
koppelen aan gegevens over de betreffende student die al in het SIS staan.
- Aanpassing J: Implementeren van een invoeroptie om correctiebestanden (in CSV of XLSformaat) in te lezen in het SIS en de ingelezen gegevens geautomatiseerd te kunnen
koppelen aan gegevens over de betreffende student die al in het SIS staan
- Aanpassing K: Aanpassingen van het SIS zodat het systeem na herberekening van het
vereiste collegegeld een restitutiebedrag en/of een aanpassing van de resterende
betaaltermijnen kan berekenen.
PS: Na het doorvoeren van deze tussenoplossing zouden daarna voor het collegejaar
/
alsnog de aanpassingen voor oplossingsrichting worden doorgevoerd. Deze
aanpassingen hoeft u echter bij de onderstaande vragen niet mee te nemen.

Vraag (meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk)
Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?
Optie:
Optie:
Optie:
Optie:

Voor onze instelling zijn er geen bijzondere omstandigheden
Aanpassing I: Nieuwe waarden in het SIS toestaan
Aanpassing J: Bijwerken van de ‘rekenregels’ in het SIS
Aanpassing K: Aanpassen van het SIS op debiteurbeheer

Vraag (open vraag, optioneel)
Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?

Vraag

(meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)

Hoeveel extra uitvoeringskosten verwacht u dat uw instelling heeft om de collegegelden van
het cohort 2018/2019 vast te stellen en te incasseren, wanneer deze oplossingsrichting wordt
uitgevoerd? Let op: Het betreft enkel de kosten voor het cohort 2018/2019. U mag de kosten
om het proces voor latere cohorten te automatiseren buiten beschouwing laten.
Wij vragen om een schatting, voor alle bovenstaande aanpassingen samen. De ICT-kosten
vragen we ook na bij SIS-leveranciers. Als deze kosten voor u onzeker zijn, kun u daarvoor een
raming meerekenen en bij de volgende vraag vermelden hoe groot deze raming is.
(NB: resultaten van deze vragenlijst worden verwerkt op een manier die niet herleidbaar is
naar individuele instellingen. De resultaten worden enkel op sectorniveau gepresenteerd.)
Optie: € 0 – € 5.000
Optie: € 5.000 - € 10.000
Optie: € 10.000 - € 20.000
Optie: € 20.000 - € 50.000
Optie: € 50.000 - € 100.000
Optie: Meer dan € 100.000

Vraag
Geef eventueel een toelichting op de bovenstaande schatting

Uitvoeringsvariant 3
Ook bij oplossingsrichting zijn de aanpassing van het huidige proces niet op tijd gereed en
wordt er voor het collegejaar
/
een tussenoplossing gehanteerd, zie slide in het
begeleidende document ‘Toelichting op uitvraag OI’.
DUO wordt verantwoordelijk om de eerstejaars studenten van het collegejaar
/
een
restitutie uit te keren (ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de student). DUO zal bij
deze oplossingsrichting mogelijk de instellingen vragen om gegevens zoals de opleiding of
het tot dan toe betaalde collegegeld. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn SIS-leveranciers
betrokken bij één aanpassing om deze oplossingsrichting te kunnen realiseren:
- Aanpassing M: Opzetten van een proces om op verzoek DUO te kunnen voorzien van
controle-informatie zoals de studie of het tot dan toe betaalde collegegeld van bepaalde
studenten. Ideaal gezien wordt hierbij gebruikgemaakt van een exportfunctie in het SIS
- Aanpassing N: Toevoegen van een exportfunctie om vanuit het SIS gegevens in CSV of XLS
formaat te zetten.
PS: Na het doorvoeren van deze tussenoplossing zouden daarna voor het collegejaar
/
alsnog de aanpassingen voor oplossingsrichting worden doorgevoerd. Deze
aanpassingen hoeft u echter bij de onderstaande vragen niet mee te nemen.

Vraag

(meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk)

Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?
Optie:
Optie:
Optie:

Vraag

Voor onze instelling zijn er geen bijzondere omstandigheden
Aanpassing M: Opzetten van een proces om DUO informatie te verstrekken
Aanpassing N: Opzetten van een exportfunctie in het SIS

(open vraag, optioneel)

Op welke van de bovenstaande aanpassingen zijn er voor uw instelling bijzondere
omstandigheden?

Vraag

(meerkeuzevraag, één antwoord mogelijk)

Hoeveel extra uitvoeringskosten verwacht u dat uw instelling heeft om de collegegelden van
het cohort 2018/2019 vast te stellen en te incasseren, wanneer deze oplossingsrichting wordt
uitgevoerd? Let op: Het betreft enkel de kosten voor het cohort 2018/2019. U mag de kosten
om het proces voor latere cohorten te automatiseren buiten beschouwing laten.
Wij vragen om een schatting, voor alle bovenstaande aanpassingen samen. De ICT-kosten
vragen we ook na bij SIS-leveranciers. Als deze kosten voor u onzeker zijn, kun u daarvoor een
raming meerekenen en bij de volgende vraag vermelden hoe groot deze raming is.
(NB: resultaten van deze vragenlijst worden verwerkt op een manier die niet herleidbaar is
naar individuele instellingen. De resultaten worden enkel op sectorniveau gepresenteerd.)

Optie:
Optie:
Optie:
Optie:
Optie:
Optie:

€ 0 – € 5.000
€ 5.000 - € 10.000
€ 10.000 - € 20.000
€ 20.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
Meer dan € 100.000

Vraag (open vraag, optioneel)
Geef eventueel een toelichting op de bovenstaande schatting

Februari-instroom
Bij invoer van de maatregel is bijzondere aandacht nodig voor studenten die gedurende het
collegejaar instromen, vooral de februari-instroom. De bedoeling is dat ook deze studenten
een volledig jaar (12 maanden) korting krijgen.
Eén van de mogelijkheden om deze korting te verlenen, is een samenwerking tussen DUO en
onderwijsinstellingen:
- DUO zou van februari t/m augustus een indicatie verlaagd collegegeld verlenen
- Wanneer de student dan verder studeert aan dezelfde instelling, zou de instelling zelf de
korting verlenen voor de maanden september t/m januari.
Het collegegeld voor deze groep wordt dan over het volle jaar van september tot augustus
(5/12 * € 1030) + (7/12 * € 2060)

Vraag

(open vraag)

Wat zou de impact van deze situatie zijn voor de uitvoeringsprocessen binnen uw instelling?
Optie: Wij kunnen hiervoor zelf de rekenregels in het SIS aanpassen
Optie: Wij moeten onze SIS-leverancier vragen hiervoor de rekenregels in het SIS aan te
passen
Optie: Onze SIS-leverancier zou hiervoor fundamentele wijzigingen moeten doorvoeren,
alvorens de rekenregels in het SIS kunnen worden aangepast
Optie: Handmatig korting toekennen aan deze groep studenten zou voor ons de meest
efficiënte oplossing zijn
Optie: Dit kunnen wij op dit moment niet inschatten.

Vraag (open vraag)
Heeft u verder nog opmerkingen ten aanzien van de implementatie van de maatregel
Collegegeldverlaging voor eerstejaars studenten?

Bijlage : Enquête SIS-leveranciers
Oplossingsrichting : tijdig aanpassen huidig proces
Bij oplossingsrichting worden nog dit voorjaar alle stappen in het huidige proces aangepast
voor de maatregel. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn SIS-leveranciers betrokken bij twee
van deze aanpassingen:
- Aanpassing E: Nieuwe waarden in het SIS toestaan16
- Aanpassing F: Bijwerken van de ‘rekenregels’ in het SIS17
. Ziet u naast deze aanpassingen nog andere aanpassingen om oplossingsrichting
door te voeren, in het SIS of in aanpalende systemen? Zo ja: welke?
. Welke aanpassingen zou u als SIS-leverancier uitvoeren, en welke aanpassingen
zouden instellingen zelf uitvoeren? (Deze vraag geldt voor alle aanpassingen, dus de
bovenstaande aanpassingen E en F, plus uw eventuele aanvullingen bij vraag .)
. Wat is (ongeveer) de doorlooptijd voor het doorvoeren van alle aanpassingen voor
oplossingsrichting , voor alle instellingen die met uw SIS werken gezamenlijk?
. Wat zijn (ongeveer) de kosten van het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting per instelling?
. Wat zijn randvoorwaarden voor het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting ?

Oplossingsrichting : aparte correctiebestanden
Oplossingsrichting geldt als fall-back voor wanneer oplossingsrichting niet tijdig gereed is.
Om dan toch een lager collegegeld te berekenen, wordt voor
/
een tussenoplossing
gehanteerd:
DUO stuurt de onderwijsinstellingen aparte bestanden (‘correctiebestanden’) waarin staat
welke studenten recht hebben op een lager collegegeldtarief. Instellingen berekenen
daarmee opnieuw het collegegeld. Indien er op dat moment al betalingen hebben plaatsgevonden, worden de resterende termijnbedragen aangepast of worden restituties
uitgekeerd. Voor zover wij nagaan, zijn SIS-leveranciers betrokken bij drie aanpassingen:
- Aanpassing I: Nieuwe waarden in het SIS toestaan18
- Aanpassing J: Bijwerken van de ‘rekenregels’ in het SIS19
- Aanpassing K: Aanpassen van het SIS op debiteurbeheer20
Momenteel kan de ‘database’ in het Student Informatie Systeem twee waarden opslaan voor de Indicatie Soort
Collegegeld vanuit DUO: een W (wettelijk collegegeld) of I (instellingscollegegeld). Bij invoering van de maatregel ontstaat er
een extra waarde die de database moet kunnen opslaan, bijvoorbeeld een L (laag wettelijk).
16

Een SIS berekent op basis van de Indicatie Soort Collegegeld en andere gegevens de hoogte van het collegegeld. Deze
‘rekenregels’ dienen te worden bijgewerkt om in de nieuwe situatie voor elke student het juiste collegegeld te berekenen.
17

Implementeren van een invoeroptie om correctiebestanden (in CSV of XLS-formaat) in te lezen in het SIS en de ingelezen
gegevens geautomatiseerd te kunnen koppelen aan gegevens over de betreffende student die al in het SIS staan
18

Toevoegen van een optie in het SIS om voor grote aantallen studenten (in bulk) het vereiste collegegeld te kunnen
herberekening (op basis van nieuwe informatie uit correctiebestanden).
19

Aanpassingen van het SIS zodat het systeem na herberekening van het vereiste collegegeld een restitutiebedrag en/of een
aanpassing van de resterende betaaltermijnen kan berekenen
20

PS: Na het doorvoeren van deze tussenoplossing zouden daarna voor het collegejaar
/
alsnog de aanpassingen voor oplossingsrichting worden doorgevoerd. Deze
aanpassingen hoeft u echter bij de onderstaande vragen niet mee te nemen.
. Ziet u naast deze aanpassingen nog andere aanpassingen om oplossingsrichting
door te voeren, in het SIS of in aanpalende systemen? Zo ja: welke?
. Welke aanpassingen zou u als SIS-leverancier uitvoeren en welke aanpassingen
zouden instellingen zelf uitvoeren? (Deze vraag geldt voor alle aanpassingen, dus de
bovenstaande aanpassingen I, J en K, plus uw eventuele aanvullingen bij vraag )
. Wat is (ongeveer) de doorlooptijd voor het doorvoeren van alle aanpassingen voor
oplossingsrichting , voor alle instellingen die met uw SIS werken gezamenlijk?
. Wat zijn (ongeveer) de kosten van het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting per instelling?
. Wat zijn randvoorwaarden voor het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting ?

Oplossingsrichting : Restituties vanuit DUO
Ook bij oplossingsrichting zijn de aanpassing van het huidige proces niet op tijd gereed en
wordt er voor het collegejaar
/
een tussenoplossing gehanteerd:
DUO wordt verantwoordelijk om de eerstejaars studenten van het collegejaar
/
een
restitutie uit te keren (ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de student). DUO zal bij
deze oplossingsrichting mogelijk de instellingen vragen om gegevens zoals de opleiding of
het tot dan toe betaalde collegegeld. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn SIS-leveranciers
betrokken bij één aanpassing om deze oplossingsrichting te kunnen realiseren:
- Aanpassing M: Opzetten export functie21
PS: Na het doorvoeren van deze tussenoplossing zouden daarna voor het collegejaar
/
alsnog de aanpassingen voor oplossingsrichting worden doorgevoerd. Deze
aanpassingen hoeft u echter bij de onderstaande vragen niet mee te nemen.
. Ziet u naast deze aanpassing nog andere aanpassingen om oplossingsrichting door
te voeren, in het SIS of in aanpalende systemen? Zo ja: welke?
. Welke aanpassingen zou u als SIS-leverancier uitvoeren, en welke aanpassingen
zouden instellingen zelf uitvoeren? (Deze vraag geldt voor alle aanpassingen, dus de
bovenstaande aanpassing M, plus uw eventuele aanvullingen bij vraag .)
. Wat is (ongeveer) de doorlooptijd voor het doorvoeren van alle aanpassingen voor
oplossingsrichting per instelling?
. Wat zijn (ongeveer) de kosten van het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting per instelling?
21

Toevoegen van een exportfunctie om vanuit het SIS gegevens in CSV of XLS formaat te zetten.

. Wat zijn randvoorwaarden voor het doorvoeren van alle benodigde aanpassingen
voor oplossingsrichting ?

Tot slot
. Ziet u verder nog aandachtspunten of opmerkingen rond de maatregel
Collegegeldverlaging eerstejaars studenten?

