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Stud iefi nancieri ng 
als persoonliJk 
budget 
Een goed functionerend stelsel van hoger onderwijs is een voorwaarde voor-het 
ontwikkelen van een, kenniseconomie. ,Maar wie moet het hoger onderwijs bekosti
gen? Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden heeft staatssecretaris Nijs vorig 
jaar de Commissie Uitgangspunten Nieuw Studiefinancieringsstelsel ingesteld. De 
Jonge Democraten waren vertegenwoordigd in deze commissie en zijn op grond 
van de uitkomsten van mening dat de studiefinanciering ernstig tekort schiet en 
dat 'tegelijkertijd de studiefinanciering ook erg inefficiënt is. 

DOOR BART lUIJKX 

De uitdaging is vervolgens een systeem te bedenken, dat 'de effectieve stuQiefinanciering ver
betert door de bestaande studiefinantiering effici.ënter a~m te wenden. Eeri persoonlijk budget 
biedt volgens de jonge Democraten uitkomst. Het is een strenge, màar zeer liberale oplossing, 
die de student zijn bestedingsvrijheid en ve'rantwoordelijkheid teruggeeft. Bovendien kunnen 
de instellingen van hoger onderwijs dan voor het oriderwijsdeel bekostigd worden op grond van 
daadwerkelijk genoten onderwijs van de studenten. 
Donderdag 30 oktober 2.003 presenteerde de Commissie Uitgangspunten Nieuw 
,Studiefinancieringsstelsel (CUN.S of commissie Vermeend) haar rapport. In het rapport wordt een 
aantal hoofdroutes van studiefinanciering uiteengezet: een giftenstelsel, een -sociaal leenstelsel, ' 
een zuiver leenstelsel en een combinatiestelsel. 

Beige hoogglanspapier 
Wat ten eerste opvalt is dat het door het Centraal Plan Bureau voorgestelde sociaal leenstelsel , 

waarbij de verzekeringspremie door de student wordt betaald, al vroegtijdig door de commissie 
als serieuze optie is afgeserveerd. Het voorgestelde sociaal leenstelsel is onrealistisch, omdat in 
dit stelsel succesvoll,e afgestudeerden gedwongen worden de minder succesvolle afgestudeer
den te 'financieren , en dat terwijl er helemaal geen verband hoeft te zijn tussen het profijt van 
de studie en een succesvolle maatschappelijke carrière. In wezen zou dan gewoon' schandelijke 
inkomenspolitiek gevoerd worden door middel van studiefihanciering. Het Elfde Gebod van eco
noom Hims van Mierlo wordt dan overtreden: "Gij zult geen Inkomenspolitiek bedrijven met 
Collectieve Voorzieningen." _ 
Ten tweede valt op dat alle hoofdroutes van studiefinanciering ideaaltypen zijn, Als de moda
liteiten van de hoofdroutes worden ingevuld, ontstaan dan ook onvermijdelijk combinatIestel
seis, die in wezen weinig zullen afwijken van het huidige stelsel van studiefinanciering, ook al 
een combinatiestelsel. Het ideaal type van het huidige stelsel van studiefinanciering, een ouder
onafhankelijk stelsel, is alleen nog te vinden op het inmiddels beige geworden hoogglanspapier 
van een nota uit de jaren tachtig. 
De jonge Democraten denken dat de invoering van een nieuw stelsel van studiefinanciering de 
problemen van het huidige stelsel niet oplost. Daarnaast zál de invoering van een nieuwe stelsel 
van studiefinanciering veel geld en tijd kosten. Die energie kan beter gebruikt worden in deze 
tijden van bezuinigingen, De uitdaging is dan ook een systeem te bedenken dat de effectieve 
studiefinanciering. verbetert door de bestaande studiefinanciering efficiënter te gebruiken. De 
jonge Democraten zijn van menirig dat dit gerealiseerd kan worden door elke student een per
soonlijk budget te geven, dat in vrijheid besteed kan worden, maar de student ook de verant
woordelijkheid geeft om dit budget goed te besteden. De jonge Democraten zijn van mening da~ 
het per soonlijk budget de drie grote problemen van de studiefinanciering kan oplossen, 
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Ongemoti\feerd 
Het eerste grote probleem met de huidige 

studiefinanciering, is dat de student geen 
vrijheid heeft, omdat de studiefinanciering 
op de eerste plaats gekoppeld is aan studie
tijd en pas in de tweede plaats aan prestatie. 
Daarmee komt ook het tweede grote pro
bleem van de studiefinanciering in zicht:, de 
stu,dent neemt door het gebrek aan vrijheid 
geen verantwoordelijkheid en dat maakt het 
stelsel zeerïnefficiënt. De student krijgt vier 
jaar beurs en kan vervolgens drie jaar goed
koop en veilig lenen en moet binnen tien 
jaar een dipioma gehaald hebben. Omdat er 
geen directe koppeling is aan prestaties 
wordt er ongelofelijk veel studiefinanciering 
gemorst. Een student kan nu zonder veel 
problemel1 veel langer over zijn studie doen, 
terwijl dit de overheid ongelofelijk veel geld 
kost. Daarnaast is ,de uitval in het hoger 
onderwijs ook zeer groot. Bij veel studies 
valt al in het eerste jaar 
een derde van de studen-
ten af. Dit kost de over-
heid veel geld. 

aan ECTS-studiepunten (European 
Community Course Credit Transfer System). 
Een student krijgt dan precies het aantal 
ECTS-studiepunten dat nodig is om een stu
dieprogramma van een opleic;ling af te ron
den. De studenten kunnen dit persoonlijk 
budget in vrijheid besteden. Elke keer dat 
een student zich 'inschrijft voor een vak wor
den ,de ECTS-studiepunteri die voor. de cur-, 
sus staan van het persoonlijk budget afge
schreven. Het persoonlijk budget wordt 
beheerd door de Informatie Beheer GroE:p 
(lBG). Vrijwel alle instellingen van hoger 
onderwijs hebben hun inschrijfsystemen 
geauto'matiseerd en het moet dus mogelijk 
zijn om dit te koppelen aan de bestanden 

,van de IBG. Ook ·de maandelijkse studiefin-
anciering (in de vorm van gift en lening) 
wordt gekoppeld aan het aantal ECTS-stud)e- , 
punten dat een student in een studiejaar 
denkt te gaan halen. Een student kan dan 

prima zijn studie gaan 
combineren met een bij
baan, vrijwilligerswerk of 

Da,arnaast krijgen instel
lingen van hoger onder
wijs te maken met onge
motiveerde studenten. De 
uitdaging is dus ongemoti
veerde studenten een 
reden te geven om gemoti
veerd te gaan studeren of 
niet te gaan studeren. Gee'f 
de student de vrijheid, 

Er wordt 
hobby. De student kan zich 
bijvoorbeeld maar voor de 
helft van het aantal vakken 
(en dus ECTS-stl.ldiepunten) 
inschrijven dat voor een 
bepaald studiejaar op het 
programma staat. De stu
dent betaalt dan de helft 
van het collegegeld en' 
krijgt de helft van de 

ongelooflijk veel 

studiefinancie'ring 

gemorst 

maar , dan ook de verant-
woordelijkheid! De 'over-
heid hoeft niet de rekening te betalen van de 
gemakzuchtige student. Sommige studenten 
roepen dan heel luid dat zij recht hebben op 
studiefinanciering, ongeacht pre'statie, maar 
in wezén is dit 'recht' heel ~onderlijk. · 
Studiefinanciering veroorzaakt namelijk een 
M.attheüs-effect: 'aan wie heeft, wordt gege
ven' . Een zeer hjird werkende jongere in de 
bouw krijgt ook geen werkfinanciering. Er 
moet ,niet worden vergeten dat de overheid 
opdraait voor 88% procent van de totale 
kosten van de studie in het hoger onderwijs 
en dat is geen gering bedrag. Het is dan ook 
rpeer dan ger.echtvaardigd om de student 
een grote mate van verantwoordelijkheid te 
geven. 

Joker inzetten ' 
De twee grote problemen van de studie

financiering kunnen opgelost worden door 
elke student een persoonlijk budget te geven 

maandelijkse studiefinan
ciering die een voltijds stu
dent ontvangt. De student 

kan dan prima drie dagen in de .week gaan 
werken. Daarmee wordt de student de moge
lijkheid gegeven om de studiefinanciering 
uit te smeren over bijvoorbeeld' zeven jaar. 
De student krijgt dan eindelijk de mogelijk- ' 
heid om zelf de studie in te richten. Het per
soonlijk budget moet de student vrijheid 
geven, maar de student moet dan ook zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Als de' student 
zich inschrijft voor onderwijs en er met de 
pet miar gooit, moêt de student àlle extra 
gemaakte kosten betalen. Voor de vakken die 
opnieuw gevolgd moeten worden, moet de 
student uiteindelijk nieuwe ECTS-studiepün
ten kopen' of lenen bij de IBG, want het per
soonlijke budget zal dan worden overschre
den. De kos.ten voor nieuwe 
ECTS-studiepunten kunnen bijvoorbeeld 25 ,-

. Euro per ECTS-studiepunt bedragen. Na het 
behalen van het diploma moet voorts wor
den bezien of de student niet teveel studie-
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f.inanciering heeft ontvangen. Het teveel ont
vangen bedrag aan studiefinanciering' moet 
worden terugbetaald. 

Het is de vraag óf de toegekende verantwoor
clelijkheid in sommige gevallen niet te zwaar . 
weegt. Studenten die moeilijke studies vol
gen (bèta of techniek) kunnen een risicoaf
dekking krijgen in de vorm van jokers. De 
jokers zijn extra ECTS-studiepunten die vrije
lijk besteed kunnen worden om een vak 
meerdere malen te volgen. Daarnaast kunnen 
jokers ingezet worden' om verbreding en ver
dieping in de studie aan te brengen door bij
voorbeeld bijvakken te volgen. De jokers 
moeten niet alleen' door de overheid kunnen 
worden toegekend, maar ook door de instel
lingen van hoger onderwijs en het bedrijfsle
ve·n. 

Vraagsturing 
Door het persoonlijk budget krijgt de stu

dent vrijheid en verantwoordelijk en dat 
moet tot een efficiënt gebruik van de studief
inanciering leiden. De studiefinancieririg die 
voorheen werd gem'orst, kan nu besteed wor
den aan de echte studiefinanciering. De 
echte studiefinanciering kan dan verhoogd 
worden, zodat studenten meer tijd kunnen 
besteden aan hun studie. Het persoonlijk 
budget kan dus door zijn efficiencyslag het 
derde probleem van het hu'idige stelsel van 

. studiefinanciering oplossen: het probleem 
van een te lage studiefinanciering. Door de 
te lage studiefinanciering zijn veel studenten 
afhankelijk geworden van ouders en die 
ouders willen niet altijd bètalen. Studenten 

zonder ouderlijke financiering hebben. een 
groot probleem en daar is nog steeds geen 
regeling voor. Als de studiefinanciering 
ouderonafhankelijk wordt gemaakt is dit pto-. 
bleem opgelost. Door de efficiencyslag moet 
de studiefinanciering ouderonafhankelijk 
gemaakt kunnen worden. De beurs moet dus 
voor alle studenten flink worden verhoogd en 

. de leencapaciteit moet "Xorden vergroot. 
Daarnaast'werken veel studenten. De bijba
nen gaan vaak ten koste van de studietijd en 
dat bedreigt de kwaliteit van het hoger onder
wijs . Een aantal studenten is horecaonderne
mer geworden met een bijbaan aan de univer
siteit, zoals de voorzitter van het college van 
bestuur Kist van de Leidse universiteit het 
treffend omschreef. Voor de instelling van 
hoger onderwijs is dit buitengewoon .verve
lend. De instelling is financieel afhankelijk 
gemaakt van de student. Dit kim allemaal per
verSe effecten teweeg brengen. Met het per
soonlijk budget zal dit probleem worden 
opgelost. De instelling van hoger onderwijs 
krijgt betaald naar het daadwerkelijke door 
studenten gevolgd onderwijs. Vraagsturing 
wordt dan gerealiseerd. De onderwijsgelden 
worden tevens strikt gescheiden van de 
onderzQeksgelden. Kleine opleidingen die aan 
.relatief weinig studenten onderWijS geven, 
maar goed en. belangrijk onderzoek verrich
ten, kunnen dan ruimschoots gecompenseerd 
worden door de onderzoeksgelden . 

Bart Luijkx is coördinator van de werkgroep 
onderwijs van de jonge Democraten en is lid 
van de Commissie Uitgangspunten Nieuw 
Studiefinancieringsstelsel. 

Voor aa'nvullende artikelen en discussie over Kenniseconomie en . . . 
onderwijs kijk eens op www.d66.nl/idee en www.d66.nl/opninie 
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