
Resolutie 4 Uitval Hoger Onderwijs 

Ingediend door: Rienette Sytsma en  Marijn Gunnink  (PerspectieF) 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 31 januari 2009, 
 
Gelezen: 
 Studieuitval in het Hoger Onderwijs, Wartenbergh & Van den Broek, 

september 2008; 
 Manifest Bestrijding uitval in het Hoger Onderwijs, PerspectieF, ChristenUnie-

jongeren, januari 2009. 
  

Constaterende dat: 
 er binnen het Hoger Beroepsonderwijs 3 jaar na het begin van de opleiding 

ruim 21% van de studenten is uitgevallen;  
 er binnen het Wetenschappelijk Onderwijs 1 jaar na het begin van de 

opleiding ruim 13% van de studenten is uitgevallen;  
 als een student uitval in het Hoger Beroepsonderwijs dit de overheid € 5700,- 

per student kost; 
 als een student uitval in het Wetenschappelijk Onderwijs dit de overheid € 

5900,- per student kost. 
 70 miljoen beschikbaar is voor het bestrijden van de uitval in het hoger 

onderwijs 
 
Overwegende dat: 
 er op dit moment geen tussenjaren gefinancierd worden door het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;  
 er op dit moment geen vormen van een heroriëntatietrajecten worden 

gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
 studenten die een tussenjaar hebben gevolgd duidelijk minder vaak uitvallen 

dan studenten die geen tussenjaar hebben gevolgd;   
 de kosten van een student die uitvalt hoger zijn, dan wanneer er geïnvesteerd 

wordt in het aanbieden van een tussenjaar; 
 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende jaren wil 

investeren in het terug dringen van de uitval in het Hoger Onderwijs; 
 er op dit moment nog te weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de 

effecten van een tussenjaar; 
 uitval groot persoonlijk leed kan veroorzaken. 

 
 
Spreekt uit dat: 
 De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich actief gaat inzetten om uit 

de beschikbare gelden een pilot mogelijk te maken om onderzoek te doen 
naar de effecten van ongefinancierde tussenjaren en de 
heroriëntatietrainingen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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