
Kabinet, wanneer je iets doet, doe het dan goed! 

Veel jongerenorganisaties hebben met grote zorg kennisgenomen van de plannen van het nieuwe 

kabinet ten aanzien van de vormgeving van de nieuwe studiefinanciering en compensatie. De plannen 

doen weinig recht aan de moeilijke positie van de huidige en toekomstige generaties studenten en 

zullen nog steeds hoge schulden tot gevolg hebben. De jongerenorganisaties zijn blij dat het kabinet 

met voorstellen komt maar vindt dat die niet ver genoeg gaan. Kabinet, wanneer je iets doet, doe het 

dan goed! 

De voorgestelde basisbeurs is lager dan de oude basisbeurs toen deze afgeschaft werd. Ter illustratie: 
de vorige basisbeurs zoals die tot 2015 bestond - gecorrigeerd naar inflatie – komt hoger uit dan dit 
voorstel (286 euro in 2015, 255 euro nu). Sindsdien zijn de studiekosten, kosten voor levensonderhoud 
en woonlasten hoger geworden. Ter vergelijking: in het Nibud studentenonderzoek geven uitwonende 
studenten aan dat ze tegenwoordig 799 euro kwijt zijn aan huur, collegegeld en eten en drinken. In 
2015 was dit bedrag 690 euro. Studenten dragen dus met minder geld hogere lasten met dit voorstel. 
Ook blijven de inkomensgrenzen voor de aanvullende beurs onveranderd, waardoor met name 
studenten met ouders met een middeninkomen tussen wal en schip vallen. Zij hebben geen of 
nauwelijks recht op een aanvullende beurs, terwijl hun ouders zeer beperkt in staat zijn om financiële 
ondersteuning te bieden. 

Als jongerenorganisaties zijn we ook verenigd in het het SER Jongerenplatform. De afgelopen periode 

hebben we via dit platform in het advies "Studeren zonder druk"(2021) de grote lijnen geschetst van 

een nieuw stelsel dat recht doet aan de positie van studenten. Dit is een breed gedragen advies onder 

(jongeren)organisaties vertegenwoordigd binnen de SER. De huidige plannen van het kabinet komen 

echter bij lange na niet in de buurt van het advies. Door de generieke aard van de basisbeurs besteden 

we ook in toenemende mate belastinggeld aan iedereen in plaats van de groepen jongeren die relatief 

achtergesteld zijn. Daarom bepleiten we een verbreding en een verhoging van de aanvullende beurs. 

Ons eerdergenoemde advies ten aanzien van de invulling van een nieuw systeem van 

studiefinanciering bestaat uit twee hoofdonderdelen: een basisbeurs en een aanvullende beurs. Met 

deze voorzieningen wordt het voor studenten mogelijk om zonder schulden af te studeren. 

Uitgangspunt daarbij is dat studenten zelf minimaal 12 uur per week werken, dat zij hun eventuele 

recht op zorg- en huurtoeslag verzilveren en dat ouders blijvend bijdragen aan de dagelijkse uitgave 

van hun kinderen zoals ze dat nu al doen. Een dergelijk stelsel maakt studenten minder afhankelijk 

van leningen, draagt bij aan meer zelfstandigheid en toekomstperspectief, kansengelijkheid en brede 

ontwikkeling. 

Wij roepen het kabinet dan ook op om haar keuzes te heroverwegen en meer budget vrij te maken 

om studiefinanciering en compensatie goed te regelen. Het rapport ‘Studeren zonder druk’ kan daarbij 

als uitgangspunt dienen. In ons voorstel krijgen thuiswonende studenten 112 euro en uitwonende 

studenten maximaal 421 euro. De aanvullende beurs is maximaal 308 euro voor thuiswonende, en 

maximaal 452 euro voor uitwonende studenten. Voor studenten wiens ouders tussen 45.000 en 

80.000 euro per jaar verdienen, neemt deze aanvullende beurs geleidelijk af. 

De jongerenorganisaties achten de voorstellen voor een nieuwe vorm van studiefinanciering zoals 

omschreven in ‘Studeren zonder druk’ als essentieel voor de bestaanszekerheid en het welzijn van 

studenten. Wij hopen dat de Tweede Kamer en het kabinet de problemen van studenten serieus 

neemt en het breed gedragen en goed onderbouwde advies overneemt. Kabinet: wanneer je iets doet, 

doe het dan goed.  

 


