
  

 

   
 

 
 

Dit was niet de afspraak 

Bezuiniging op onderwijs gaat ten koste van beloofde geld aan studenten 

 

Dinsdag 20 januari 2015 was een belangrijke dag voor studenten. Op deze dag stemde de 

Eerste Kamer in met de wet die de basisbeurs voor studenten afschafte. Het leenstelsel was 

een feit. De partijen die het leenstelsel invoerden, de VVD, PvdA, D66 & GroenLinks, deden 

daarbij de belofte aan studenten dat het geld dat op deze manier vrijkwam, extra geïnvesteerd 

zou worden in de kwaliteit van hun onderwijs.  

 

De wet is duidelijk: studenten leveren hun basisbeurs in en vanaf 2018 wordt het geld dat 

daarmee vrijkomt, geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een duidelijke 

afspraak, zo lijkt ons.  

 

Wij als jongerenorganisaties waren blij om in het regeerakkoord te lezen dat het nieuwe 

kabinet deze afspraak bevestigt: het geld van de basisbeurs wordt gebruikt voor extra 

investeringen in onderwijskwaliteit. Deze blijdschap was echter van korte duur. Het nieuwe 

kabinet wil namelijk ook een ‘doelmatigheidskorting’ in gaan voeren in het onderwijs. Het 

kabinet gaat de komende jaren flink bezuinigen op het hoger onderwijs, oplopend tot 43,6 

miljoen euro in 2022.  Het kabinet stelt dat het primaire proces ontzien zal worden, maar wij 



achten dit bij zo’n flinke bezuiniging niet realistisch. Deze bezuiniging zal ten koste gaan van 

het geld dat studenten hebben opgebracht toen zij de basisbeurs inleverden.  

 

Aan de ene kant komt er geld bij, namelijk het geld van de basisbeurs van studenten. Maar 

aan de andere kant wordt er geld bezuinigd. Onder aan de streep zal dit dus betekenen dat 

een deel van het geld van de basisbeurs gebruikt wordt om een gat op de begroting te dichten.  

 

Dit was niet de afspraak. Studenten hebben hun basisbeurs ingeleverd met de belofte dat 

dat geld zou terugkomen voor investeringen in onderwijs. Met deze bezuiniging verbreekt 

dit kabinet die belofte. Wij roepen alle partijen in de Tweede Kamer dan ook op om te 

investeren in de toekomst en deze bezuiniging op onderwijs te schrappen. 
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