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Scholieren bezorgd 
over toegankelijkheid 

hoger onderwijs
Het leenstelsel voor studenten komt eraan. De Tweede 
Kamer is er vorige maand mee akkoord gegaan en het is 
vrijwel zeker dat ook de Eerste Kamer er goedkeuring aan 
zal verlenen. Toch gingen op 14 november nog duizenden 
studenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar 
een protest in Den Haag. Om een statement te maken.

Onder hen waren ongeveer 50 
leerlingen van het Rembrandt 
College in Veenendaal. Geke 
Beckerman en Merel Wessels 

van de leerlingenraad van deze openbare 
school zijn bang dat door het leenstelsel de 
algemene toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs in het geding komt. Ze wijzen 
op onderzoek van het LAKS waaruit blijkt 
dat één op de tien leerlingen nu niet meer 
gaat studeren. ‘Het leenstelsel zorgt ervoor 
dat een student zich enorm in de schulden 
moet steken, soms wel voor 35.000 euro. 
Dat treft natuurlijk vooral studenten van 
wie de ouders niet zulke hoge bedragen 
voor de studie van hun kind kunnen be-
talen’, aldus de meisjes.
Ze noemen het schokkend als één op 
de tien leerlingen straks niet meer gaat 
studeren. ‘Je doet niet voor niets zes jaar 
vwo. Onze opleiding is erop gericht om 
te gaan studeren. Dan is het natuurlijk 
zonde als je dat niet meer kunt doen van-
wege een torenhoge schuld. Bovendien, 
wij zijn opgevoed met het idee dat je geen 
schulden moet maken, en nu worden we 
daar min of meer toe gedwongen…’

Nauwelijks besef
Hoewel tientallen leerlingen uit Veenen-
daal naar Den Haag gingen om te pro-

testeren, beseffen volgens Beckerman en 
Wessels nog maar weinig scholieren wat 
het leenstelsel voor hen gaat betekenen. 
‘De voorwaarden van de lening, die snapt 
niemand. Het besef dat je na je studie be-
gint met een schuld van tienduizenden 
euro’s dringt nog nauwelijks door. Dat 
vinden we zorgelijk.’
Waar ze ook bezwaren tegen hebben, 
is dat de regering nog vaag is over wat 
er met de naar schatting 1 miljard euro 
gaat gebeuren die vrijkomt als de basis-

beurs wordt omgezet in een lening. ‘De 
regering beweert dat met het geld de 
kwaliteit van het onderwijs wordt ver-
beterd, maar er wordt niet bij verteld hoe. 
Stap 1 wordt dus al gezet, maar over stap 
2 is nog niet nagedacht. Wij steken ons 
straks in de schulden en het is nog maar 
de vraag waarvoor.’ <
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Het leenstelsel?
Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, krijgen nieuwe bachelor- en masterstu-
denten in het volgende studiejaar te maken met het leenstelsel. De basisbeurs 
van ruim 100 euro per maand voor thuiswonende studenten en bijna 280 euro per 
maand voor uitwonenden wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er voor nieuwe 
studenten een lening, die afhankelijk van het inkomen van de ouders net als bij de 
huidige basisbeurs kan worden aangevuld met een extra lening. Het geleende geld 
wordt na de studie in een periode van maximaal 35 jaar terugbetaald tegen een 
‘gunstige’ rente die elke vijf jaar wordt vastgesteld. Nu is die rente met 0,6 procent 
heel laag, maar dat kan in de toekomst dus veranderen. De OV-studentenkaart 
blijft in het nieuwe systeem bestaan. < Onder andere op de websites van het Inter-
stedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) staat 
uitgebreide informatie over het leenstelsel: www.iso.nl (>Student) en www.lsvb.nl 
(>Dossiers).


