Internetconsultatie IAK

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede
regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan op de tekst “Naar
het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?

Het Regeerakkoord ”Vertrouwen in de toekomst” waarin is vastgelegd dat de cascadebekostiging
in het mbo wordt afgeschaft.

2. Wie zijn betrokken?

Mbo-instellingen en MBO Raad.

3. Wat is het probleem?

Door de cascadebekostiging in het mbo ontvangen instellingen voor studenten die lang(er) in het
mbo verblijven, minder bekostiging. Een aantal studenten heeft - vaak vanwege een lage
vooropleiding - meer tijd in het mbo nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De
cascadebekostiging kan voor deze studenten een negatieve uitwerking hebben omdat zij minder
bekostiging genereren voor mbo-instellingen.

4. Wat is het doel?

Het bevorderen van de kansengelijkheid in het mbo, zodat ook studenten die met behulp van het
stapelen van diploma’s of het wisselen van opleiding de gelegenheid wordt geboden een diploma
te halen met zicht op een plek op arbeidsmarkt.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Door het afschaffen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten
die langer dan vier jaar in het mbo verblijven beëindigd en krijgen instellingen met relatief veel
van deze studenten, meer financiële ruimte om ook deze studenten succesvol naar een diploma te
begeleiden.

6. Wat is het beste instrument?
Een wijziging van de AMvB “Uitvoeringsbesluit WEB” is nodig om de cascadebekostiging in het mbo te
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beëindigen.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

De wijziging van het besluit geeft instellingen met relatief veel studenten die lang(er) in het mbo verblijven,
meer financiële ruimte om deze studenten succesvol naar een diploma te begeleiden.

Pagina 2 van 2

