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1. Inleiding 
De afschaffing van de basisbeurs en de Ov-jaarkaart betekenen een grote 
verandering voor de Nederlandse student. Het gaat in totaal om een 
overheveling van € 1,2 miljard van steun aan de student naar het hoger 
onderwijs. Dit is de grootste ingreep in de studiefinanciering in ongeveer 20 jaar. 
Het is ook een serieuze ‘setback’ voor studenten uit sociaal zwakkere milieus. 
Wellicht is het vooral een stevige privatisering van het Nederlandse hoger 
onderwijs. Om deze redenen verdient het voorstel meer serieuze analyse dan tot 
nu toe is gepoogd. In deze notitie worden de effecten van het kabinetsvoorstel 
daarom nog eens kritisch tegen het licht gehouden. 
 
Tot nu toe is de discussie vooral gegaan over de effecten op de toegankelijkheid. 
De cijfers van het CPB zijn leidend geweest in het kabinetsvoorstel. In deze 
notitie worden deze effecten nog eens nagerekend. We beargumenteren dat de 
doorrekening van het CPB inconsequent is op basis van de aannames dit worden 
gedaan. Als het rekenmodel correcter wordt toegepast, kan met behulp van 
dezelfde aannames een werkelijk doemscenario geschetst worden: tussen de 7% 
en 10% van de huidige populatie scholieren zal besluiten om niet naar het hoger 
onderwijs te gaan. Deze cijfers zijn ongeveer hetzelfde als de ervaringen in 
Engeland en Wales na de verhoging van het collegegeld. Nog belangrijker echter 
is dat deze vraagvermindering vooral uit de sociaal zwakkere milieus komt. Het 
hoger onderwijsstelsel wordt daarmee per saldo nog ongelijker dan het nu is. 
 
Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij de getallen over de verschuiving van 
publieke naar private bijdragen aan het hoger onderwijs. De cijfers die nu 
worden genoemd gaan uit van een verschuiving van  86% publieke last tot 72% 
publieke last, een substantiële verschuiving van 14%. Hierin zijn echter niet de 
totale kosten van een student aan zijn studie berekend. Met name de rentelasten 
kunnen in de toekomst flink hogere kosten meebrengen voor de student. Als een 
thuiswonende student zijn basisbeurs en verlies van ov-jaarkaart compenseert 
met een lening, zal hij maar liefst € 3.226 extra aan rentekosten kwijt zijn. 
Bovendien is deze student € 9.440 aan inkomen kwijt met het verlies van zijn 
basisbeurs en Ov-jaarkaart. In totaal is dit meer dan de helft van de € 24.000 die 
de overheid nu per student bijdraagt aan een vierjarige studie. Wat ook 
belangrijk is dat een deel van dit geld nooit in het onderwijs terecht komt: de 
rente vloeit af naar de kapitaalmarkt.  
 
Het moet worden benadrukt dat deze notitie poogt om een bijdrage te leveren 
aan de maatschappelijke discussie over het sociale leenstelsel. Het is daarmee 
niet per definitie wetenschappelijk onderzoek, maar meer een reflectie op een 
beleidsvoorstel. Veel hangt nog af van hoe het beleid verder wordt ingevuld en 
hoe de maatschappelijke discussie zich verder ontwikkelt.  Bovendien zijn er nog 
andere onbedoelde effecten van een leenstelsel die hier niet besproken worden. 
Wel wordt er in de notitie naar de wetenschappelijke literatuur verwezen. We 
doen dit  omdat er in de wetenschappelijke literatuur een stevig debat woedt 
over de effecten van lenen op de sociale ongelijkheid in het onderwijs. We 
proberen hier te schetsen waar de scheidslijnen in deze discussie liggen. 
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2. Effecten Toegankelijkheid 
De doorrekening van het CPB is gebaseerd op Amerikaans onderzoek over de 
effecten van kosten op de toegankelijkheid. Helaas is niet bekend welk 
Amerikaans onderzoek dit is. Wel is bekend dat er de volgende aannames gedaan 
worden: 
 

 Een kostenverhoging van 1.000 euro (gerekend over de hele studieduur) 
heeft geen effect op de toegankelijkheid; 

 Elke verder verhoging van 1.000 euro resulteert in een daling van de 
instroom met 0,6 %; 

 Deze 0,6 % is gebaseerd op leenaversie, niet op een rationele afweging 
van kosten en baten; 

 Alleen de kostenverhoging van ‘onderwijskosten’ hebben een effect op de 
toegankelijkheid – effecten van andere kostenverhogingen hebben geen 
invloed op de keuze van de student; 

 Alleen het effect van de afschaffing van de thuiswonende beurs (€ 97,85 
per maand of € 1175 per jaar) berekend worden. Dit omdat het verschil 
tussen thuiswonende en de uitwonende beurs een bijdrage aan het 
levensonderhoud in plaats van onderwijskosten zou zijn. 

 
Deze aannames vinden wij om een aantal redenen weinig plausibel. Wij baseren 
ons daarbij op een meer strikte definitie van ‘leenaversie’ dan het CPB (Field, 
2009). Zoals het woord suggereert, gaat het hier om een aversie van de kosten 
van een lening. Het gaat daarbij om een angst voor alle kosten die met een lening 
gepaard gaan, niet alleen de onderwijskosten. Als deze definitie van leenaversie 
wordt gehanteerd, zijn de conclusies radicaal anders dan die van het CPB. 
 
Ten eerste is er de vraag over de Ov-jaarkaart. De HBO-Raad heeft al gewezen op 
het probleem dat thuiswonende studenten (meer dan uitwonende studenten) 
afhankelijk zijn van hun Ov-jaarkaart. Deze wordt door het Kabinet omgezet in 
een kortingskaart, wat tot een extra kostenstijging voor thuiswonende studenten 
zal leiden. Uitwonende studenten zijn misschien minder gevoelig voor deze 
verandering. Maar deze studenten zien wel hun inkomen scherper dalen. 
Vandaar dat we hier de kosten van de Ov-jaarkaart voor thuiswonende 
studenten mee zullen berekenen (we berekenen dit niet voor uitwonende 
studenten, die wellicht minder gevoelig zullen zijn voor dit besluit). 
 
Een tweede probleem is dat de rentekosten niet meegerekend zijn. De 
‘leenaversie’ heeft juist te maken met het feit dat er rente geheven wordt op een 
studielening. Wat studenten afschrikt is het totale bedrag dat geleend moet 
worden, plus het totaal aan rente dat daarover betaald zal moeten worden2. 
Immers, de student die twijfelt of het rationeel is om te studeren zal uitgaan van 

                                                        
2 Een mogelijk tegenargument is dat de inflatie nu boven de rentelasten uitstijgt. Daarmee wordt de 
schuld van de student nominaal verkleind. Vanwege de onzekere economische situatie is het echter 
moeilijk om nu al inflatie tegenover rente weg te strepen. Bovendien hebben ervaringen in het 
buitenland uitgewezen dat overheden maar al te graag de rentelasten verhogen wanneer de 
leningen niet voldoende renderen voor de staatskas.  
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een (subjectief) slecht scenario3: het verloren inkomen uit de basisbeurs moet 
daarin gecompenseerd met een lening van de overheid. Bovendien is het 
aannemelijk dat deze student onzeker is over zijn toekomst en verwacht om de 
lening in de maximale tijd terug te betalen.  
 
Ten derde lijkt het of het CPB zich vergist heeft in de studielengte van de 
bachelor. Het CPB gaat uit van een driejarige bachelors, ook op het hbo. Een 
HBO-bachelor duurt echter ten minste vier jaar, een WO-Bachelor ten minste 
drie jaar en een WO-Master tenminste één jaar (in technische studies of 
onderzoeksmasters ten minste twee jaar). Het door het CPB gehanteerde 
argument dat een HBO-student een stage moet lopen en daarom eerder op de 
arbeidsmarket functioneert is weinig steekhoudend. Stages in het HBO zijn verre 
van gelijk aan betaalde banen. Bovendien doen studenten in realiteit vaak langer 
over hun studie. De aanname dat een studie vier jaar duurt is daarom nog steeds 
een lage inschatting van de werkelijke studieduur.  
 
Een vierde probleem is dat de effecten van de afschaffing van de 
studiefinanciering niet voor iedereen gelijk zijn. Studenten uit zwakkere 
sociaaleconomische milieus hebben de grootste leenaversie (cf. Vossensteyn en 
De Jong, 2008). Deze conclusie wordt versterkt door decennialang onderzoek 
naar het onderwijs in de sociologie. De sociologie brengt daarbij een scheiding 
aan tussen groei van het hoger onderwijs en sociale ongelijkheid (Mare, 1980). 
Empirisch onderzoek in deze traditie heeft al uitgewezen dat de groei in het 
Nederlandse hoger onderwijs  niet heeft geleid tot een verkleining van de sociale 
ongelijkheid (Rijken et al., 2007). Worden de kosten voor de lagere groepen nog 
verder verhoogd, dan vergroot dit de kans dat het stelsel nog ongelijker wordt 
dan het nu al is. Het volgende deel van deze notitie zal daar verder op ingaan. 
 
Als we deze opmerkingen met elkaar verbinden, dan kan er een nieuwe 
berekening gemaakt worden van de effecten van het sociale leenstelsel. Voor het 
gemak worden de aannames van het CPB overgenomen. Deze worden alleen op 
de volgende manieren gespecificeerd: 
 

 De bedragen studiefinanciering zijn € 97,85 per maand voor een 
thuiswonende student en € 272,46 per maand voor een uitwonende 
student4; de kosten van de Ov-jaarkaart bedragen € 98,79 per maand5; 

 Een kostenverhoging van 1.000 euro (gerekend over de hele studieduur) 
heeft geen effect op de toegankelijkheid; 

 Elke verder verhoging van 1.000 euro resulteert in een daling van de 
instroom met 0,6 %; 

 Deze 0,6 % is gebaseerd op leenaversie, niet op een rationele afweging 
van kosten en baten; 

                                                        
3 Dit is niet het objectieve slechtste scenario, maar een subjectief slecht scenario. Het objectief 
slechtste scenario is wanneer de student zijn volledige inkomen moet lenen van de overheid.  
4 Zie http://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/bedragen.asp  
5 Dit is het bedrag dat een student krijgt als vergoeding van de kosten van de Ov-jaarkaart als hij 
tijdelijk naar het buitenland vertrekt. Zie http://www.duo.nl/particulieren/reizen/buitenland.asp  

http://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/bedragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/reizen/buitenland.asp
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 Voor thuiswonende studenten worden ook de kosten van het reizen 
meegerekend (de kosten van de ov-jaarkaart) en voor uitwonende wordt 
alleen het verlies van de basisbeurs gerekend; 

 Voor alle studenten worden de rentekosten meegenomen. Hiermee 
baseren we ons ook op de kabinetsbrief6 (pagina 5): het rente-percentage 
is 2,5% en de terugbetalingstermijn is 15 jaar7.  

 
Dit resulteert in de volgende cijfers: 
 
Situatie uitgaande van de thuiswonende (nominale) student 
 
Totaal extra studieschuld als gevolg van 
maatregelen kabinet (per student) 

€ 12.665 

Maandbedrag terugbetaling lening € 70,36 
Minimale vraagvermindering  7 % 
Daling 1e jaar HBO 6.100 studenten 
Daling 1e jaar WO-Bachelor 3.000 studenten 
Daling 1e jaar WO-Master 2.400 studenten 

 
Tabel 1: de extra kosten voor studenten en de vraagvermindering uitgaande van de situatie van 
de thuiswonende student. De totale studieschuld is berekend op basis van een lening van € 97,82 
(basisbeurs thuiswonend) + € 98,79 (Ov-jaarkaart)  over vier jaar, waarna eerst 2 jaar niet 
betaald wordt en daarna in 15 jaar de lening wordt terugbetaald. Er wordt een rentepercentage 
van 2,5% gehanteerd. Het maandbedrag is de totale lening gedeeld door 180 (de totale 
hoeveelheid maanden waarin de student aflost). De vraagvermindering is berekend als het totaal 
aan extra studieschuld – 1.000 * 0,6.  

 
Situatie uitgaande van de uitwonende (nominale) student 
 
Totaal extra studieschuld als gevolg van 
maatregelen kabinet (per student) 

€ 17.548 

Maandbedrag terugbetaling lening € 97,49 
Minimale vraagvermindering  10 % 
Daling 1e jaar HBO 8.700 studenten 
Daling 1e jaar WO-Bachelor 4.300 studenten 
Daling 1e jaar WO-Master 3.400 studenten 

 
Tabel 2: de extra kosten voor studenten en de vraagvermindering uitgaande van de situatie van 
de uitwonende student. De totale studieschuld is berekend op basis van een lening van € 272,46 
(basisbeurs uitwonend)  over vier jaar, waarna eerst 2 jaar niet betaald wordt en daarna in 15 
jaar de lening wordt terugbetaald. Het maandbedrag is de totale lening gedeeld door 180 (de 
totale hoeveelheid maanden waarin de student aflost). Er wordt een rentepercentage van 2,5% 
gehanteerd. De vraagvermindering is berekend als het totaal aan extra studieschuld – 1.000 * 0,6.  

 
Op basis van deze cijfers kunnen we een val in de aanmeldingen verwachten van 
7% tot 10%. Deze cijfers zijn wellicht niet geheel verbazingwekkend. In 
Engeland en Wales merken universiteiten op dit moment een val van 7.4 % in de 

                                                        
6 Kamerbrief van 18 Januari (referentie 479080) ‘Hoofdlijnenbrief studiefinanciering. 
Toekomstbestendige studiefinanciering voor sterke onderwijskwaliteit’ 
7 Dit is een relatief lage inschatting. In het parlement warden afgelopen week 
terugbetalingstermijnen van 25 jaar of zelfs het hele werkende leven genoemd. In die gevallen 
zullen de rentekosten substantieel hoger uitvallen.  
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hoeveelheid aanmeldingen voor het nieuwe academische jaar8. Wel zijn deze 
cijfers zijn aanzienlijk hoger dan die van het CPB. Ook zullen deze cijfers nog 
aanzienlijk hoger uitvallen indien de terugbetalingsperiode verlengd wordt tot 
25 jaar of zelfs het hele werkende leven. Kort samengevat betekenen de cijfers 
dat het leenstelsel een halt kan toeroepen aan de groei van het hoger onderwijs. 
Dit staat haaks op de voorstellen van groot aantal experts en adviescommissies, 
waaronder die van de Commissie Veerman. Het is wel van belang om te noemen 
dat deze cijfers zeer speculatief blijven. Het is moeilijk om precieze cijfers te 
berekenen omdat het gaat om een voorspelling op basis van incomplete 
gegevens. Het is daarom van belang om het voorstel nogmaals door te rekenen 
zodra het precieze voorstel van de regering in het parlement ligt.  
 
Overigens is dit slechts een minimalistisch scenario. Een student die zijn studie 
maximaal leent en nog steeds nominaal afstudeert zal zich in het volgende 
scenario bevinden. Hij zal een studieschuld hebben van ruim boven de € 50.000 
en zal meer dan € 300 per maand kwijt zijn aan het terugbetalen van zijn 
studieschuld.  
 
Kosten van een maximale lening van een nominale uitwonende student 
 
Totaal studieschuld na vierjarige studie 
(per student) 

€ 61.885 

Maandbedrag terugbetaling lening € 343,81 

 
Tabel 3: de totale kosten voor een student die maximaal leent in het nieuwe stelsel. De totale 
studieschuld is berekend op basis van een lening van € 960,87 (maximaal leenbedrag 
uitwonende student)  over vier jaar, waarna eerst 2 jaar niet betaald wordt en daarna in 15 jaar 
de lening wordt terugbetaald. Er wordt een rentepercentage van 2,5% gehanteerd. Het 
maandbedrag is de totale lening gedeeld door 180 (de totale hoeveelheid maanden waarin de 
student aflost).  

 

3. Effecten Sociale Ongelijkheid 
Het is zeer aannemelijk dat de vraagvermindering leidt tot een hogere sociale 
ongelijkheid in het onderwijs. De studenten die twijfelen over het vervolg van 
hun studie komen vrijwel zeker uit sociaal zwakkere milieus9. Dit komt omdat de 
marginale student die twijfelt tussen hoger onderwijs en de arbeidsmarkt geen 
‘gemiddelde’ student maar een sociaal zwakkere student is. Studenten uit 
sterkere milieus maken vrijwel automatisch de overstap van het secundaire 
onderwijs naar het hoger onderwijs en hebben geen lening nodig om hun 
gederfde inkomen te compenseren. Zelfs als de groei in het hoger onderwijs 
doorzet, zal de studentenpopulatie waarschijnlijk ongelijker worden op basis 
van achtergrond-kenmerken. Welke groepen lopen het meeste risico? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, is het van belang om de sociale ongelijkheid in 
het onderwijs beter te begrijpen. Het huidige beleid gaat ervan uit dat sociale 
ongelijkheid vooral een gevolg is van een gebrek aan inkomen bij de ouders. 

                                                        
8 Dit overigens ondanks allerlei pogingen om meer studenten aan te trekken. Zie bijvoorbeeld dit recente 
nieuwsbericht: http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=422601&c=1  
9 Dit facet is tot nu toe onderbelicht in de rapportages, wellicht omdat het CPB zich voornamelijk baseert op 
economische literatuur. De literatuur uit de sociologie is hierdoor relatief onderbelicht. 

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=422601&c=1
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Vandaar dat er een systeem bestaat van aanvullende beurzen. Deze aanname is 
maar ten dele waar. Sociologisch onderzoek wijst er op dat niet alleen inkomen, 
maar ook het opleidingsniveau en het beroep van de ouders belangrijk is voor de 
kans om een hoger onderwijsdiploma te halen (Dronkers, 2007, Shavit en 
Blossfeld, 1993). Bovendien spelen nog een aantal factoren die vanuit het beleid 
moelijker zijn te beïnvloeden, zoals motivatie en intelligentie (Cameron en 
Heckman, 1998). Op basis van dit onderzoek is het mogelijk om risicogroepen 
aan te wijzen. Hierbij gaat het om groepen die op het punt staan om niet door te 
stromen naar het hoger onderwijs. 
 
Vanuit beleidsperspectief zijn vooral de studenten van laag opgeleide ouders een 
risicogroep. Empirisch onderzoek heeft laten zien dat studenten met risico-
kenmerken vooral geconcentreerd zijn in de leerlingenpopulatie van het MBO 
(Rijken et al., 2007). Het beleid is er daarom de laatste jaren op gericht om deze 
studenten meer kansen in het hoger onderwijs te bieden, zoals via de ‘Associate 
Degree’. De student die deze route in de toekomst wil gebruiken zal echter zijn 
basisbeurs verliezen. Deze groep is waarschijnlijk zeer gevoelig voor de 
prijsstijging, vooral omdat het hier om een vrij materialistisch ingestelde groep 
gaat die al een arbeidsmarktkwalificatie heeft. 
 
Een tweede groep van jongeren waarvan de ouders een laag opleidingsniveau 
dan wel laag beroepsprestige geniet is de groep (niet-westerse) allochtone 
jongeren. Allochtone jongeren hebben de afgelopen jaren veel vooruitgang 
geboekt in de onderwijsladder, met name in de hogescholen in de grote steden. 
Ook voor deze groep is het waarschijnlijk dat afschaffing van de basisbeurs een 
sterk negatief effect heeft.  
 
Een derde groep die waarschijnlijk problemen zal ondervinden van de maatregel 
is een groep die lang over de studie doet. Over deze student bestaat veel 
discussie, maar er is nog weinig over de achtergrond kenmerken bekend. Het is 
aannemelijk dat hier (onder andere) gaat om een aantal studenten met een 
functiebeperking. Maar het is ook relatief aannemelijk dat er veel studenten van 
laagopgeleide ouders onder vallen. Voor deze groep studenten is er minder ‘druk 
van thuis’ om snel af te studeren of überhaupt een diploma te halen. 
 
Om de verhoogde sociale ongelijkheid te vermijden zou het kabinet ten eerste 
kunnen overwegen om de inkomensval voor de risicogroepen te compenseren 
met een gelijke verhoging van de aanvullende beurs. Maar zelfs met een 
dergelijke regeling zal flankerend beleid nodig zijn om de risicogroepen te 
stimuleren om door te stromen naar het hoger onderwijs. Men kan denken aan 
een soort ‘widening participation’ agenda analoog aan het beleid in Engeland en 
Wales. Deze agenda richt zich niet alleen op de economische ongelijkheid, maar 
met name ook op de culturele en sociale mechanismen achter de 
onderwijsongelijkheid. Voorbeelden van beleidsmaatregelen zijn betere 
voorlichting op de middelbare school en in het MBO, aanvullend onderwijs voor 
zwakkere groepen en streefpercentages voor participatie uit de risicogroepen. 
Tot slot is het ook belangrijk om betere data te verzamelen over de 
studentenpopulatie. Er is grote behoefte aan longitudinale data om de carrière 
van leerlingen en studenten in het onderwijs tot aan het hoger onderwijs te 
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volgen. Tot nu toe is er slechts zeer weinig data beschikbaar om de risico-
groepen goed in kaart te brengen. 
 

4. Effecten Privatisering 
Tot nu toe zijn er nog geen officiële cijfers over de verdere privatisering van het 
hoger onderwijs. Wel heeft het CPB in een eerder stadium berekend dat de 
overheid op dit moment 86% van de onderwijskosten betaald. Er is 
beargumenteerd dat het sociaal leenstelsel een verschuiving betekent naar een 
systeem waar de overheid ongeveer 72% van de onderwijskosten op zich 
neemt10. Hiermee wordt duidelijk dat het voorstel van een leenstelsel een 
aanzienlijke verschuiving betekent van publieke investeringen naar private 
kosten. Maar ook hier kunnen vraagtekens gesteld worden bij de cijfers. Tot nu 
toe zijn de kosten van de studielening namelijk niet meegerekend. Toch zijn dit 
wel degelijk kosten die een student maakt vanwege een studie.  
 
Het probleem van een leenstelsel is dat een deel van de kosten die studenten 
maken nooit in het onderwijs terecht komen. We bedoelen hiermee de 
rentekosten die geïnd worden door de kapitaalmarkt, en niet door de 
hogescholen en universiteiten. Vandaar dat deze kosten meestal niet 
meegerekend worden in de verhouding tussen publiek en privaat. Toch zijn deze 
kosten van wezenlijk belang als we de totale bijdragen van studenten aan hun 
studie willen meten11.  
 
Op basis van de beschikbare data is het onmogelijk om te berekenen wat de 
totale rentelast is voor studenten die nu al een lening hebben. Bovendien is het 
moeilijk om in te schatten hoeveel studenten in de toekomst zullen lenen, wat de 
rentepercentages zijn en hoe lang zij doen over de terugbetaling van hun lening. 
De raming hierboven heeft al aangegeven dat een student die zijn thuiswonende 
beurs leent en deze lening in 15 jaar terugbetaalt, in totaal € 12.665 kwijt zal 
zijn. Als daar de inkomsten uit de lening zelf vanaf getrokken wordt, is deze 
student € 3.226 kwijt aan rentelasten. Dit is een behoorlijke kostenverhoging, en 
staat gelijk aan de helft van wat de overheid nu betaalt aan onderwijskosten (de 
kosten van de overheid zijn € 24.000 per student over een vierjarige studie). 
Hoewel het moeilijk is om een exact cijfer te geven stijgt dit in ieder geval ver uit 
boven de 12% aan kostenverschuiving die nu voorspeld is. 
 
Vanuit beleidsperspectief is het essentieel om de gevolgen van een substantiële 
privatisering van het hoger onderwijs goed in te kaart te brengen. Dit is ten 
eerste zo vanuit het perspectief van het internationaal recht. Dit maakt een 
onderscheid tussen publiek en privaat hoger onderwijs. Indien deze sectoren 
meer op elkaar gaan lijken, dan moeten zij onder dezelfde wetgeving vallen. Het 
blijft echter onduidelijk in hoeverre dit van toepassing is op het Nederlandse 
hoger onderwijs (Vlk, 2006, Verger, 2010). Maar ook in het maatschappelijk 

                                                        
10 Zie de analyse van Debby Lanser en Bas ter Weel op 
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/toegang-hoger-onderwijs-niet-in-gevaar  
11 Het behoort hier om te vermelden dat dit wel degelijk onderwijskosten zijn en geen levenskosten. 
Een student die moet reizen om naar zijn studieplek te komen zal deze kosten niet maken wanneer 
hij niet studeert. 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/toegang-hoger-onderwijs-niet-in-gevaar


 9 

debat zijn veel vragen opgeroepen over de privatisering van publieke diensten.  
Hierin is recentelijk nog geconcludeerd dat eerst onderzocht moet worden wat 
de effecten van privatisering zullen zijn, voordat daartoe besloten zal worden12. 
Dit is ook belangrijk wanneer privatisering via de achterdeur gebeurd zoals in 
het sociale leenstelsel. 
 

5. Conclusie 
Deze notitie heeft geprobeerd om een bijdrage te leveren aan het debat over de 
mogelijke effecten van een sociaal leenstelsel. We hebben daarbij gepoogd om de 
effecten berekend op de toegankelijkheid, om de risicogroepen in kaart te 
brengen en vragen te stellen bij de verdere privatisering van het Nederlandse 
hoger onderwijs. Waar mogelijk hebben we getracht om cijfers te geven. Deze 
cijfers zijn echter ramingen. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen wat de 
daadwerkelijke effecten van het leenstelsel zullen zijn. Toch tonen deze cijfers 
een werkelijk doemscenario. Een grote groep studenten kan besluiten om niet te 
gaan studeren; zonder aanvullend beleid zal dit leiden tot een uitsluiting van 
grote groepen studenten uit sociaal zwakkere milieus. 
 
Het sociaal leenstelsel heeft daarom een aantal implicaties voor het beleid die 
nog maar weinig besproken zijn. Ten eerste zal er beter nagedacht moeten 
worden over de mogelijke vraagvermindering. Dit zal effecten op de 
studentenpopulatie hebben, maar ook op de hogescholen en universiteiten. Ten 
tweede zal er beleid nodig zijn om  de risicogroepen te compenseren voor hun 
verlies van inkomen. Deze extra maatregelen om zwakkere groepen te 
ondersteunen is ook maatschappelijk wenselijk, omdat het hoger onderwijs nu al 
redelijk slechts scoort in termen van sociale inclusie. Ten derde moeten de 
gevolgen van de privatisering beter in kaart gebracht worden. Dit is zowel vanuit 
juridisch oogpunt als vanuit het maatschappelijk debat over de privatisering van 
publieke sectoren wenselijk.  
 
Tot slot willen we benadrukken dat er in deze notitie maar een beperkt aantal 
effecten van het leenstelsel besproken zijn. Er zijn veel meer mogelijke effecten 
te voorspellen, die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Te denken valt aan de 
effecten op maatschappelijk belangrijke beroepen die relatief onderbetaald zijn 
zoals het docentenberoep, sociaal werk of het verplegersberoep. Voor studenten 
die deze beroepen nastreven zal het sociaal leenstelsel afschrikkend werken. 
Bovendien zullen er nadelige effecten mogelijk zijn op het vrijwilligerswerk 
(waaronder bestuurswerk), neemt het kamertekort toe en zijn er nadelige 
gevolgen voor het openbaar vervoer. Om al deze redenen lijkt het ons belangrijk 
dat de politiek zich kritisch blijft buigen over het kabinetsvoorstel. Wij hopen dat 
deze notitie aan die doelstelling kan bijdragen.  
 

                                                        
12 Zie bijvoorbeeld het SER-Advies uit 2010 ‘Overheid én markt: het resultaat telt! Voorbereiding 
bepalend voor succes’. 
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