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 De PvdA moet het idee dat de vleespotten van 
de corporaties dienen te worden herverdeeld af-
wijzen als ouderwets. Aan het beleid van Heerma 
gaven we destijds onze steun. Wie centraal ver-
mogen wil gaan herverdelen dat hij kort geleden 
zelf in particuliere handen heeft gelegd, is incon-
sistent. Hoe moet het wel? Dit is het stappenplan 
voor minister Vogelaar: a) laat het volkshuisves-
tingsbeleid op lokaal niveau reguleren; b) geef 
een demarcatie van corporatietaken (gaat het 
bijvoorbeeld alleen om ‘stenen’ of ook om zorg 
en welzijn?), c) bevorder een positieve spiraal van 
vertrouwen tussen wethouders/gemeenteraden 
en corporaties, d) laat de euro’s door de boek-
houders tellen, drink een glas met Aedes en ga 
aan het werk.
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Commissaris Woningstichting Valburg, gepensioneerd 
medewerker vrom

Studeren zonder 
 drempels
In s&d 2008/3 pleit Ruben Zandvliet ervoor om 
mensen die ‘de vruchten plukken van het hoger 
onderwijs’ hier veel meer zelf aan te laten bijdra-
gen. De meeste studenten zouden dan wel een 
lening moeten nemen. Aan de toegangsdrempels 
die dit opwerpt moet de student maar wennen. 
 Het huidige stelsel van studiefinanciering 
vergelijkt Zandvliet met dat van de hypotheek-
renteaftrek: wie rijk is, profiteert het meest. Deze 
vergelijking gaat mank. De maatschappij heeft 
niets aan het feit dat sommigen zich een groot huis 
kunnen veroorloven, terwijl werkzaamheden van 
hoogopgeleiden ons wel allemaal van pas komen. 
Een timmerman plukt er de vruchten van dat zijn 
huisarts een goede opleiding heeft genoten. 
 Anders dan Zandvliet suggereert, verdedigen 
de Landelijke Studenten Vakbond en de Jonge 
Socialisten (js) het huidige studiefinancierings-
stelsel niet. De js staan hier zeer kritisch tegenover 
en stellen een nieuw stelsel voor. Hierin wordt de 

noodzaak onderkend om de kosten van hoger on-
derwijs tot op zekere hoogte neer te leggen bij de 
studenten, maar wordt — vanuit de PvdA-idealen 
gelijkwaardigheid en solidariteit — ook gepleit 
voor een laagdrempelige toegang tot het hoger 
onderwijs. 
 Begin maart is het ‘plan studiefinanciering’* 
van de js aangeboden aan onderwijsminister 
Plasterk. In dit voorstel krijgen studenten van de 
overheid een beurs die voldoende is om van te 
leven en de studiekosten van te betalen. Wie aan 
het hoger onderwijs is afgestudeerd betaalt ge-
durende een vast aantal jaren een percentage van 
zijn inkomen, om tegemoet te komen aan de in-
vestering die de overheid tijdens zijn studie heeft 
gedaan. De rekening wordt niet bij de individuele 
student gelegd, maar bij de hele groep afgestu-
deerden. Hoe meer iemand na zijn studie verdient 
— en hoe meer profijt hij dus van zijn opleiding 
heeft — hoe meer hij betaalt. Financiële drempels 
om te gaan studeren zijn er niet. Op deze manier 
is het hoger onderwijs ook toegankelijk voor men-
sen uit gezinnen waarin het niet vanzelfsprekend 
is om te gaan studeren. 
 Maar er zijn meer argumenten voor een sys-
teem van studieheffing boven het sociale leen-
stelsel van Zandvliet. Een (studie)schuld zorgt er 
namelijk voor dat mensen niet hun idealen volgen. 
Studenten zullen eerder kiezen voor een studie 
met goede arbeidskansen dan voor een studie die 
hun eerste interesse heeft. En ook bij het kiezen 
van een baan kan de studieschuld meespelen: een 
afgestudeerde rechtenstudent die kan kiezen of hij 
wil werken voor Amnesty International of voor een 
advocatenkantoor zal als hij een lening heeft van 
tienduizenden euro’s minder snel zijn idealen vol-
gen. Keuzes die je toekomst bepalen moeten niet 
gestuurd worden door geld, maar door interesses 
en talenten. 
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* Het plan studieheffing is te vinden op: www.js.nl/hoge-
ronderwijs. 
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