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34 035 Wijziging van onder meer de Wet 
studiefinanciering 2000 in verband met de 
introductie van een nieuw stelsel van 
studiefinanciering in het hoger onderwijs en de 
uitvoering van een toekomstgerichte 
onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet 
studievoorschot hoger onderwijs) 

AG BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 juli 2019 

In het mondeling overleg in de Eerste Kamer op 21 februari 2017 en de 
brief van 19 april 20171 heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven uw 
Kamer schriftelijk van nadere informatie te voorzien over de visitatie langs 
geneeskundefaculteiten en over de monitoring van de toegankelijkheid 
van de opleiding geneeskunde. 

De NVAO heeft onlangs de opleidingen geaccrediteerd op basis van de 
onderliggende visitatierapporten. Alle opleidingen geneeskunde voldoen 
aan de eisen van basiskwaliteit. De NVAO heeft géén voorwaarden gesteld 
aan de accreditatie. De rapporten zijn aan het eind van 2018 openbaar 
gemaakt op de website van de NVAO.2 

In de brief van 19 april 2017 wordt ook gesproken over de jaarlijkse 
studievoorschotmonitor (zgn. monitor beleidsmaatregelen hoger 
onderwijs). Deze monitor, uitgevoerd door ResearchNed, is op 29 juli jl. 
naar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.3 Het rapport 
is behandeld in mijn brief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het 
hoger onderwijs, die op 25 oktober 2018 aan de Tweede Kamer is 
verzonden.4 Volgens de monitor is er géén reden om te veronderstellen 
dat geneeskundestudenten meer dan andere wo-studenten vanwege een 
ongunstiger financiële thuissituatie nadelen ondervinden. 

Tot slot kan ik u meedelen dat met ingang van 1 januari 2019 coassis-
tenten een onkostenvergoeding van € 100,– bruto per maand ontvangen 
gedurende de periode dat zij coschappen lopen in een universitair 

1 Kamerstukken I 2016/2017, 34 035, nr. Z
2 https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/accreditatie-bestaande-opleidingen
3 Kamerstukken II, 2017/2018, 31 288, nr.648
4 Kamerstukken II, 2018/2019, 31 288, nr.664
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medisch centrum. Deze vergoeding komt bovenop de bestaande 
vergoedingsregelingen. Dit is opgenomen in de cao van universitair 
medische centra 2018–2020. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
I.K. van Engelshoven
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