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 terug in de partij en doet recht aan de verschillen
de bestuurlijke niveaus in de Nederlandse politiek, 
het gewicht van gemeenten en provincies en de 
nieuwe rollen die hun nog zullen worden toebe
deeld. Decentralisatie van taken naar gemeenten, 
zoals in het geval van de wmo, de betekenis van 
provincies voor ruimtelijke ordening, cultuur en 
streekvervoer: dat en meer pleit voor versterking 
van de partij in het land en voor afstemming tus
sen de verschillende geledingen. De PvdA zit te 
springen om een decentrale netwerkstructuur.
 Laat dat nu precies hetgeen zijn waartoe het 
congres via de motie Heerenveen van de Rooie 
Veren heeft besloten. Pas als zo’n structuur in het 
leven is geroepen zal de PvdA weer naar behoren 
kunnen functioneren: niet als campagnepartij, 
maar als een democratische ledenpartij. 

b e rt u s m u l d e r 
Voorzitter PvdAgewest Fryslân

Leg de rekening bij  
de student
De generatie die Nederland over enkele decennia 
zal besturen laat zich niet altijd van haar beste 
kant zien. Zowel PvdAminister Plasterk als fractie
voorzitter Jacques Tichelaar kregen van de studen
tenvakbonden en politieke jongerenorganisaties 
de volle laag toen ze lieten blijken na te denken 
over een sociaal leenstelsel in combinatie met 
een grotere eigen bijdrage om het hoger onder
wijs in de toekomst te bekostigen. Omdat andere 
politieke partijen zich uit opportunisme achter de 
studenten schaarden en de PvdA niet koos voor de 
aanval als beste verdediging, ligt de discussie weer 
stil. Dat is jammer.
 Mensen die niet de vruchten plukken van het 
hoger onderwijs dragen daar relatief wel veel aan 
bij. De eigen bijdrage van studenten is bovendien 
laag in verhouding tot het (financiële) voordeel dat 
zij achteraf genieten. Al tijdens zijn universiteiten
toer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
noemde Wouter Bos dit omgekeerde solidariteit. 

 Studentenvakbonden en politieke jongeren
organisaties verdedigen de huidige wijze van 
bekostiging met het argument dat academici een 
belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Dit is echter geen argument, maar een vage con
statering. Een soortgelijk argument zou gebruikt 
kunnen worden om de hypotheekrenteaftrek in 
stand te houden, het toptarief van de inkomsten
belasting af te schaffen en beleggingsinkomsten 
belastingvrij te maken, enkel omdat rijke Neder
landers goed zouden zijn ‘voor de maatschappij’.
 Vaak wordt ook geschermd met de zogenaamde 
leenangst onder studenten. Zij zouden bang zijn 
veel geld te lenen en liever een baantje nemen, 
wat ten koste gaat van hun onderwijsprestaties. 
Uitkeringsgegevens en enquêtes van het ministerie 
van Onderwijs dienen als onderbouwing voor deze 
stelling, niet wetenschappelijk onderzoek. Dat een 
student in het huidige systeem bang is veel geld te 
lenen, betekent echter niet dat hij die angst ook zal 
hebben zodra een sociaal leenstelsel is ingevoerd. 
Bas Jacobs en Erik Canton lieten in oktober 2003 
in het rapport Effecten van invoering van een sociaal 
leenstelsel in het Nederlands hoger onderwijs zien dat 
oudstudenten in een sociaal leenstelsel minder 
moeite hebben om aan hun betalingsverplichtin
gen te voldoen. Ook blijkt uit het rapport dat er 
met een sociaal leenstelsel geen leenangst bestaat. 
Prijselasticiteit in het onderwijs bestaat empirisch 
bezien niet. De Landelijke Studenten Vakbond en 
de Jonge Socialisten, die opdracht hebben gegeven 
voor dit onderzoek, negeren deze resultaten.
 Een sociaal leenstelsel hoeft niet te betekenen 
dat studenten de volledige kostprijs van hun studie 
moeten betalen. Dat zou de lastendruk te ver 
opdrijven en is bovendien nadelig voor studies als 
geneeskunde en culturele antropologie, met hoge 
kosten of matige arbeidsmarktperspectieven. Wel 
kan de basisbeurs worden omgezet in een lening 
en kan het collegegeld flink omhoog — het zou 
dan ook onder de lening moeten vallen. Bijbaan
tjes die niets aan de ontwikkeling van studenten 
toevoegen, zijn in dit scenario niet langer nodig. 
Na het afstuderen moet het geleende bedrag wor
den terugbetaald, onder sociale aflossingsvoor
waarden. De tijd waarover mag worden afgelost, 
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moet worden verruimd en het terug te betalen be
drag moet afhangen van het inkomen. Mensen die 
te weinig verdienen om de volledige lening terug 
te betalen zouden kwijtschelding moeten krijgen.
 Tijdens een diner op het partijcongres van 1962 
legde Willem Drees aan de toen net afgestudeerde 
Ed van Thijn tot diens grote verbazing uit dat 
uitkeringen bestemd zijn voor zwakke groepen 
in de samenleving en dat studenten hier niet bij
horen.* Integendeel, juist vanwege het feit dat ze 
hoger onderwijs volgen hebben ze een uitstekend 
toekomstperspectief. De kern van Drees’ betoog 
is nog steeds actueel: studenten kunnen best zelf 

een groot deel van hun opleiding betalen. Daar
mee wordt de omgekeerde solidariteit opgeheven 
en komt er geld vrij om te investeren in de kwaliteit 
van het onderwijs. 

ru b e n z a n d v l i e t

Oudvoorzitter van de Jonge Socialisten en studeert 
rechten en filosofie in Leiden

*  Deze anekdote van Van Thijn is terug te vinden op 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/
afleveringen/16645970/
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