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1984 1984Lubbers bezuinigt 300 miljoen gulden 
door te snijden in personeelskosten, het 
collegegeld te verhogen.
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In een ‘taakverdelingsplan’ worden 
verschillende opleidingen geschrapt 
of samengevoegd. Dit levert 70 miljoen 
gulden op. Genoemd taakverdelingsplan, 
opbrengst 70 miljoen, betekent 
voor Leiden vanaf 1987 opheffing 
van Andragogiek, Farmacie, Fries, 
Scandinavisch, en Spaans. In 1986 volgt 
een tweede taakverdelingsronde.
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Eerste plannen voor OV-kaart: door 
studenten vervolgens te korten op beurs, 
hoopt Deetman 200 miljoen op te halen. 
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De Harmonisatiewet, bedoeld om 
langzame studenten aan te pakken, 
komt na een demonstratie van 40.000 
studenten en een succesvolle rechtszaak 
tegen de invoering van de wet met 
terugwerkende kracht, toch door de 
Tweede Kamer. Studenten die langer 
dan zes jaar studeren krijgen geen 
studiefinanciering meer. Dit levert de 
staat 165 miljoen op.
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Jo Ritzen kondigt aan stevig te gaan 
bezuinigen op de ‘onbetaalbare’ 
studiefinanciering. Vanaf 1994 daarvoor 
300 miljoen minder uitgeven. 
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Er wordt 700 miljoen bezuinigd door 
het collegegeld vijf jaar lang met 100 
gulden per jaar te verhogen. Daarnaast 
wordt 155 miljoen bezuinigd op 
wachtgelden, de ontslaguitkeringen voor 
onderwijspersoneel. 
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De OV-studentenkaart wordt ingevoerd. 
Dit kost de staat 405 miljoen gulden. 
Tegelijkertijd wordt de studiefinanciering 
opnieuw aangepakt: studenten hebben 
nog maar 5 jaar recht op stufi. 
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Door uitstel van geplande uitgaven, 
het terugdringen van ziekteverzuim en 
het verhogen van het collegegeld voor 
studenten boven de 27 wordt nog eens 
273 miljoen bezuinigd. 

Door uitstel van geplande uitgaven, 
het terugdringen van ziekteverzuim en 
het verhogen van het collegegeld voor 
studenten boven de 27 wordt nog eens 
273 miljoen bezuinigd. 
1993 - Studenten moeten kiezen of ze een 
OV-kaart voor weekdagen of weekenden 
willen. De Wet op het Hoger Onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek maakt het 
bindend studieadvies (BSA) mogelijk. 
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en studentenaantallen te verminderen.
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De prestatiebeurs wordt ingevoerd: 
studenten krijgen een lening die na het 
behalen van de eerste 21 studiepunten 
(van de 40 per jaar) wordt omgezet in 
een gift. Voor het resterende deel moeten 
studenten binnen zes jaar afgestudeerd 
zijn. Zo niet, dan moeten ze hun 
studiefinanciering terugbetalen. 
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Tijdens Paars II met onderwijsminister 
Loek Hermans breekt periode van 
relatieve rust aan. Universiteiten krijgen 
een kleine 200 miljoen extra voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
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Het kabinet-Balkenende I wil opnieuw 
gaan bezuinigen op onderwijs, maar valt 
binnen een paar maanden. Wel worden 
de Bachelor-Masterstructuur en het 
ECTS ingevoerd. 
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Plannen van Balkenende II om voor 
honderden miljoenen te bezuinigen op 
hoger onderwijs sneuvelen in de Tweede 
Kamer. Dit plan voorzag onder meer in 
een hoger collegegeld en het niet langer 
bekostigen van studenten ouder dan 30.
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De Tweede Kamer voert 
collegegelddifferentiatie in voor de 
tweede studie. Studenten die een tweede 
studie volgen na hun eerste moeten alle 
kosten voor hun studie zelf ophoesten. 
In de praktijk komt dit neer op een 
vervijfvoudiging van het collegegeld voor 
de tweede studie. 
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Het kabinet-Rutte-Verhagen maakt 
zijn plannen voor het hoger onderwijs 
bekend. Studenten die meer dan een 
jaar uitlopen op hun studie moeten een 
‘langstudeerboete’ van €3000 op hun 
nominale collegegeld gaan betalen. 
Dezelfde groep moet het ook zonder OV-
kaart doen. Master-studenten krijgen 
geen studiefinanciering meer.

ontnemen door middel van de invoering 
van een ‘bursalenstelsel’. Dit houdt in 
dat promovendi voortaan als ‘studenten’ 
worden aangemerkt en daardoor veel 
minder rechten hebben. Zo krijgen 
promovendi geen salaris meer, maar 
moeten ze het voortaan net als studenten 
stellen met een beurs. In 2015 startte het 
ministerie van OCW een experiment naar 
dit stelsel.

Het kabinet-Rutte-Samson sluit het 
zogenaamde ‘onderwijsakkoord’ – door 
de studiefinanciering om te buigen in 
een leenstelsel, wordt geld bedoeld 
voor studenten overgeheveld naar 
onderwijsinstellingen. De aanvullende 
beurs blijft bestaan, maar wordt netto 
verlaagd. Nu ruim 3 jaar verder blijken 
studenten in grote aantallen langer thuis 
bij hun ouders te wonen. Daarnaast blijkt 
de tweedeling in het onderwijs te zijn 
toegenomen. 
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Nieuwe bezuinigingsronde in Lubbers 
II: 130 miljoen. Het collegegeld wordt 
verhoogd van 1100 naar 1600 gulden per 
jaar. Wel vervalt het inschrijfgeld van 150 
gulden. De studiekostentegemoetkoming 
en het recht van studenten op een 
deel van de kinderbijslag vervalt, de 
studiefinanciering wordt ingevoerd. IB-
Groep gaat collegegelden centraal innen 
in plaats van de universiteiten. 
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Welkom bij de opening van het Museum van Onderwijsbezuinigingen. 
Maak een reis door de geschiedenis van de Nederlandse 
bezuinigingspolitiek. Vind gebroken beloften terug, zie hoeveel beter 
je ouders het hadden in hun studententijd en aanschouw hoe het 
onderwijs jaar na jaar duurder werd. 35 jaar bezuinigingen: we 
brengen het allemaal in beeld. En vooral roepen we de politiek op 
om het tij te keren. Het is tijd om te investeren in onze studies. 
 
Want het is tijd voor onderwijs!

Welkom bij de opening van het Museum van Onderwijsbezuinigingen. 
Maak een reis door de geschiedenis van de Nederlandse 
bezuinigingspolitiek. Vind gebroken beloften terug, zie hoeveel beter 
je ouders het hadden in hun studententijd en aanschouw hoe het 
onderwijs jaar na jaar duurder werd. 35 jaar bezuinigingen: we 
brengen het allemaal in beeld. En vooral roepen we de politiek op 
om het tij te keren. Het is tijd om te investeren in onze studies. 
 
Want het is tijd voor onderwijs!

mijn ma is geen beatrix
voor studeren krijg ik niks

mijn ma is geen beatrix
voor studeren krijg ik niks

deetman
verspert ons

de weg

deetman
verspert ons

de weg

ov studentenkaart ov studentenkaart

Het kabinet-Rutte-Verhagen maakt 
zijn plannen voor het hoger onderwijs 
bekend. Studenten die meer dan een 
jaar uitlopen op hun studie moeten een 
‘langstudeerboete’ van €3000 op hun 
nominale collegegeld gaan betalen. 
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