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Investeringen

Terugdraaien Leenstelsel
Verlagen collegegeld
Intensivering onderwijs en onderzoek
Wettelijk collegegeld tweede studies en
verbeteren doorstroom
Verlagen werkdruk docenten
Prijskaartje

+ 800 miljoen euro
+ 400 miljoen euro
+ 500 miljoen euro
+ 200 miljoen euro
+100 miljoen euro
--------------------------------------------------------------2 miljard euro

Bezuinigingen
Niet restaureren Tweede Kamergebouw
Geen geld verspillen aan hervorming
Belastingdienst
Geen falende ict-projecten overheid
Opbrengst

-500 miljoen euro
-800 miljoen euro
-1000 miljoen euro
--------------------------------------------------------------2,3 miljard euro
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Intensiveringen
 Terugdraaien leenstelsel
Het leenstelsel voor studenten wordt teruggedraaid. Met deze maatregel beogen
wij het hoger onderwijs weer toegankelijk te maken voor alle (aspirant)
studenten.
 Verlagen collegegeld
Het collegegeld wordt verlaagd naar 1500 euro per jaar. Hiermee wordt de
jaarlijkse verhoging van 22 euro per jaar bovenop de inflatie teruggedraaid.
 Intensivering onderwijs en onderzoek
Er wordt 500 mln. geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. Deze middelen
worden geïnvesteerd in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en
kwaliteitsverbeteringen van het hoger onderwijs.
 Wettelijk collegegeld tweede studies en verbeteren doorstroom
Met deze maatregelen betalen studenten weer het normale collegegeld voor een
tweede studie en worden schakeltrajecten tussen hbo en wo door de overheid
gefinancierd. Hiermee wordt beoogd om studenten te stimuleren door te
stromen en zichzelf verder te ontwikkelen.
 Verlagen werkdruk docenten
Er wordt 100 mln. geïnvesteerd in extra docenten. Deze maatregel zal als effect
hebben dat er meer docenten per student aangesteld worden, wat zowel de
onderwijskwaliteit als de psychische gezondheid van docenten ten goede komt.
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Bezuinigingen
 Niet restaureren Tweede Kamer
De restauratie van het parlement hoeft absoluut niet zo duur uit te vallen. Als
alle 150 Kamerleden hun handen een beetje uit de mouwen steken, kunnen ze
door zelf te klussen al veel voor elkaar krijgen. Het is goed voorstelbaar dat een
grote bouwmarktketen als Hornbach hiervoor korting zou geven. Zo wordt 500
miljoen euro bespaard.
 Geen geld verspillen aan de hervorming van de Belastingdienst
De mislukte hervorming van de Belastingdienst heeft zo’n 800 miljoen euro
gekost. Daarvan kan je ook de basisbeurs voor iedereen financieren. Geen
ondoordachte hervormingen meer, en je bespaart zo honderden miljoenen.
 Stoppen met falende ict-projecten
Naar schatting verdwijnt er op jaarbasis een enorm bedrag aan falende ictprojecten van de overheid, namelijk tussen de 1 en 4 miljard euro. Als de
overheid hiermee stopt, wordt er dus genoeg geld bespaard om intensiveringen
in het hoger onderwijs te financieren.
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