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Geachte heren Rutte en Samsom,  

 

Allereerst feliciteren wij u van harte met uw belangrijke functie bij het formatieproces van het nieuwe 

Nederlandse kabinet. Als studenten herkennen we de uitdaging waarvoor u staat; starten met een 

proces waarvan de uitkomst onzeker is. De enige zekerheid is dat er ontwikkelingen zullen volgen en 

dat Nederland zo verder komt. In dat kader delen we graag onze visie voor het hoger onderwijs met u, 

in de hoop dat we zo kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland. 

 

Het onderwijs heeft Nederland veel gebracht, zowel op maatschappelijk, economisch als 

individueel niveau. Recente onderzoeken, zoals Keuzes in kaart 2013-2017 en de Duitse 

Bildungsmonitor 2012
1
, onderstrepen het belang van onderwijs en onderzoek voor een land nog eens. 

Economen, politici en (politiek) filosofen liggen mijlenver uit elkaar als het gaat om antwoord op de 

vraag of investeringen in het hoger onderwijs en de student economisch en maatschappelijk nut 

hebben. Ongeacht de wijze waarop deze 2 vragen ingestoken zijn en welke visie het volgende kabinet 

er hier op na houdt, het zou voor een samenleving ongewenst zijn als de verschillen tussen rijk en arm 

te groot worden. Voor een sociaal Nederland is het daarom van essentieel belang dat de solidariteit 

tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleiden, jong en oud bevorderd wordt en dat er goed nagedacht 

wordt over de toekomst van jongeren. Die jongeren bepalen de solidariteit van de toekomst en daarom 

willen wij u graag attenderen op de uitwerkingen van bijvoorbeeld een sociaal leenstelsel (zie onder). 

 

Kansen genoeg, die wij maar al te graag met een nieuw kabinet oppakken. Het gaat hierbij niet 

alleen om de wil, maar ook om de noodzaak gebruik te maken van deze kansen. De huidige generatie 

studenten staat immers voor grote uitdagingen. Wij dienen zorg te dragen voor oplopende kosten in de 

zorg, de opvang van de vergrijzing , de toenemende schulden van (de inwoners van) dit land, en 

hebben te kampen met een hoge jeugdwerkloosheid. We geloven dat we deze problemen kunnen 

oplossen met een hoog opgeleide bevolking. Daarom vragen we u om de onderstaande punten tijdens 

de formatie scherp in de gaten te houden en te investeren in Nederland, te investeren in het onderwijs 

onder het motto:  

 

Zorg dragen voor een hoger onderwijsstelsel dat bestand is tegen de tijd en ook komende generaties 

studenten kansen en mogelijkheden biedt om het beste uit zichzelf te halen. 

 

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de belangenbehartiger van ruim 600.000 

studenten, bereiken we dit door de onderstaande punten en verzoeken we u: 

 

                                                           
1 Centraal Planbureau, Keuzes in Kaart 2013-2017 (Den Haag augustus 2012), INSM, Bildungsmonitor 2012: infrastruktur 

verbessern, teilhabe sichern, Wachstumkräfte stärken (Köln 2012).  



 

 

 

Geen boete op ambitie 

Vermijd besluiten die haaks staan op het rapport Veerman, dat in 2010 omarmd werd door een grote 

Kamermeerderheid. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat studenten de mogelijkheid moet 

worden geboden om een minor of master te volgen in een andere stad dan waar zij hun bachelor 

volgen, maar ook dat de politiek geen boete heft op ambitie. Vanuit dat oogpunt pleiten wij voor het 

ondubbelzinnig afschaffen van de langstudeerboete, het herstellen van het OV-reisrecht naar de 

studieduur + 3 en het wederom betaalbaar maken van een tweede studie. 

 

Pak de jeugdwerkeloosheid aan 

Garandeer dat afgestudeerden een volwaardige kans krijgen op de (internationale) arbeidsmarkt. Dit 

betekent dat de kwaliteit van het diploma onomstotelijk moet zijn en ook dat er voldoende banen 

gecreëerd moeten worden voor pas afgestudeerden, zodat zij direct én op hun eigen niveau aan het 

werk kunnen. 

 

Draag zorg voor een werkelijk sociaal leenstelsel 

Maak, wanneer u besluit een sociaal leenstelsel in te voeren, dit werkelijk sociaal en denk goed na 

over de gevolgen hiervan. Het ISO wil graag betrokken worden bij de invulling van een leenstelsel: 

met onze kennis en kunde kunnen we het kabinet helpen een leenstelsel te creëren dat scholieren niet 

ontmoedigt om te gaan studeren. Eén van de successen van het Nederlandse hoger onderwijs is de 

toegankelijkheid, deze moet niet verloren gaan.  

 

Heb oog voor toenemende studieschulden 

Verlies de gevolgen van de almaar toenemende studieschulden niet uit het oog, zeker wanneer er een 

sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. Deze gevolgen zijn in principe voor de rekening van de student 

maar wordt uiteindelijk ook problematisch voor de Nederlandse economie en maatschappij als het de 

koopkracht beperkt en de huizenmarkt verder op slot draait.    

Uiteraard zijn wij bereid onze motivatie en standpunten in een gesprek toe te lichten. Tot slot wensen 

wij u alle wijsheid om het formatietraject tot een goed einde te brengen. 

 

Hoogachtend, 

 

 
Thijs van Reekum 

Voorzitter ISO 

 


