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Leenstelsel studiefinanciering 
stimuleert 'ieder voor zich' -mentaliteit 

Over mogelijke bezuin igingen 
in het hoger onderwijs zingen de 
meest verschrikkelijke verhalen 
rond. De Centraa l Economische 
Commissie (CEC), een club 
topambtenaren die de regering 
adviseert, stelt voor om 700 mil
joen euro te bezuinigen, en ho
gere bedragen worden ook al 
genoemd. Aan mogelijke maat
regel gaan onder andere over ta
fel: verdubbelen collegegeld, af
schaffen OV-jaarkaart en omzet
ten in leningen van de studiefi
nanciering. Op 13 maart was er 
een massaal studentenprotest, 
als schot voor de boeg om niet 
daadwerkelijk met afbraak
maatregelen te komen in het re
geerakkoord. Toch ziet ook de 
LSVB (landelijke studentenvak
bond) in navolging van de PvdA 
wel iets in een nieuw stelsel 
waarbij het lenen een grotere 
plaats krijgt toebedeeld . In een 
interview in de nieuwste A3-
studentenkrant zegt LSVB
voorzitter Noortje van der Me ij : 
'Nu krijgen studenten een pres
tatiebeurs. Voldoe je niet aan de 
prestatienormen, dan moet je al
les terugbetalen. Ook je levens
onderhoud, dus ook je boterham 
met pindakaas. Wij willen een 
scheiding van kosten maken: de 
vergoeding voor het levenson
derhoud moet een gift zijn, in de 
vorm van een uitkering via So
ciale Zaken. En die vergoeding 
moet hoger zijn dan de 2 11 euro 
die een uitwonend student nu 
krijgt. Ook vinden wij dat het 
collegegeld afgeschaft moet 
worden. Er mag geen financiële 

Geen extra geld, maar extra kortingen 
lijken er voor het onderwijs uit de koker 
van de kabinetsformatie te rollen. Een 
mogelijke invulling daarvan is het omzet
ten van studiebeurzen in leningen. 
drempel zijn om te gaan stude
ren. Na de studie zou iedereen 
dan een afgesproken percentage 
terug moeten betalen. Waar wij 
met de PvdA nog verschillen, is 
dat de PvdA hiermee 500 mil
joen denkt te kunnen bezuini
gen. Dat zien wij heel anders.' 

SP-Kamerlid Fenna Vergeer ziet 
ni ets in een leenstelsel. Haar vi
sie: 'De studiebeurs vervangen 
door een leenstelsel is een van 
de voorstellen tot bezuiniging 
op het Hoger Onderwijs in de 
kabinetsformatie. Onderhande
laar Bos noemt het 'sociaal' , on
derhandelaar Balkenende wijst 
het af, omdat de studiefinancie
ring niet gebruikt mag worden 
voor ' nivellerende inkomenspo
litiek' . Tja, als een leenstelsel 
sociaal én nivellerend is, dan 
zou ik er toch wel voor moeten 
zijn. In eigentijds politiek 
ABN (Algemeen Beschaafd 
Newspeak) noemt de PvdA het 
profijtbeginsel in het onderwij s 
een ' sociaal leenstelsel' . Alle 
beurzen, ook de aanvullende 
toelagen voor minder draag
krachtige studenten, worden 
omgezet in leningen. Afgestu
deerden betalen later inkomens
afhankelijk terug voor het profijt 
dat zij van hun studie hebben. 
Wat ik ervan vind? Het vooruit-

zicht van een hoge studieschuld 
is voor studenten zonder gouden 
wiegje een enorme barrière. Ook 
nu al wordt er door studenten 
veel gewerkt om studieschulden 
te beperken. Uitzicht op een 
hoog inkomen? Misschien, maar 
vooral op hoge vaste lasten. En 
wat is eigenlijk het profijt bij een 
baan in de verpleging, het onder
wijs of de cultuursector? Het 
profijt is natuurlijk enorm, maar 
niet in termen van salaris. Dat is 
ook de fundamentele kritiek die 
ik op het profijtbeginsel heb. Het 
hoort bij een 'ieder-voor-zich ' 
mentali teit en miskent de grote 
culturele en maatschappelijke 
waarde van hoogopgeleiden. Ik 
voel er niks voor om studenten 
aan te moedigen calculerende 
burgers te worden. Een ieder is er 
bij gebaat dat studenten burger
zin ontwikkelen en hun talenten 
en studietijd gebruiken voor ken
nisverrijking, het verder ontwik
kelen van vaardigheden en talen
ten en het zich verdiepen in 
zingevingsvraagstukken en het 
dragen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Die on
derwijsdoelstelling behoren de 
volwassen burgers en werkge
vers van nu te betalen via een 
progressief belastingstelsel, met 
het oog op een goede toekomst 
voor alle mensen.' • 
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