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Naar een waardevaste basisbeurs 
 

Het kabinet Rutte-IV wil volgend jaar opnieuw de basisbeurs binnen het hoger onderwijs invoeren. Op de 

website Internetconsultatie.nl heeft onderwijsminister Dijkgraaf aangekondigd wat studenten maandelijks 

mogen verwachten:
1
 109,90 euro voor thuiswonenden en € 273,90 voor uitwonenden. Dat lijkt een leuk 

bedragje, maar volgens Wes Holleman worden onvoldoende garanties geschapen dat deze uitkering 

enigszins waardevast is. Hij wijst erop dat het vertrouwen van studenten in dat opzicht ernstig ondermijnd 

is in de afgelopen decennia. 

 

I. Het ‘maandelijkse normbudget’ voor de studiefinanciering. Weliswaar wordt het normbudget jaarlijks 

aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, maar daarmee is niet gezegd dat de hoogte 

van de basisbeurs meestijgt. De minister kan namelijk schuiven tussen de drie componenten van het 

normbudget: 1. toegestane basislening; 2. basisbeurs; en 3. maximale aanvullende beurs (= veronderstelde 

ouderlijke bijdrage = toegestane aanvullende lening). Of anders kan de indexering van het normbudget 

door de wetgever worden opgeschort (zoals de studenten in de jaren 2010 hebben ondervonden). 

II. Het totale maandelijkse studentenbudget. Dat ‘maandelijkse normbudget’ is bedoeld als bijdrage van 

de overheid in de kosten van levensonderhoud (inclusief de variabele studiekosten). Maar het totale 

studentenbudget is aanzienlijk hoger, want dat omvat nog twee andere posten: 4. het wettelijke 

collegegeld (financierbaar door het opnemen van een ‘collegegeldkrediet’); en 5. de 

studentenreisvoorziening (een beurs-in-natura). Het collegegeld is in de afgelopen decennia veel harder 

gestegen dan de consumentenprijsindex. In absolute bedragen was de maandelijkse basisbeurs voor 

uitwonenden in 2015 nagenoeg even hoog als die in 1991, maar het maandelijkse collegegeld steeg van 

€70 (1/9/1991) naar €163 (1/9/2015). Dat is een stijging van 233%. 

III. Krimpflatie: de verkorting van de uitkeringsduur. Als het om bezuinigen gaat, heeft de overheid nog 

méér pijlen op z’n boog. In 1996 is de uitkeringsduur van de basisbeurs verkort: het vijfde uitloopjaar 

voor een vierjarige studie werd geschrapt. Dat was een zware tegenslag, want veel studenten lopen 

studievertraging op, ook al zouden ze zich ten volle inzetten om het jaarprogramma te doorlopen. De 

wetgever heeft namelijk bepaald dat de gemiddelde student 42 studieweken van 40 uur nodig heeft om het 

programma bij te benen. Maar studenten die wekelijks méér uren nodig hebben, lopen algauw ernstige 

studievertraging op, zeker als de onderwijs- en tentamenvoorzieningen te weinig zijn afgestemd op hun 

studietempo. Een ander voorbeeld van krimpflatie is dat de uitkeringsduur van de 

studentenreisvoorziening (de OV-studentenkaart) in de loop der jaren is bekort van zeven naar vijf jaar en 

dat de daaraan verbonden reisrechten zijn uitgehold. 

IV. Fiscale weglek is afgestopt. De wetgever gaat ervan uit dat de ouders een financiële bijdrage leveren 

aan de opleiding van hun meerderjarige kinderen. Maar zolang een kind recht heeft op Haagse 

studiefinanciering (uitkeringen, leningen of de studentenreisvoorziening in natura), kunnen ouders hun 

financiële bijdrage niet als aftrekpost in hun belastingaangifte opvoeren. 

 

V. Een beter plan. Nu het maandelijks verschuldigde wettelijk collegegeld (€ 180,66) tegenwoordig bijna 

20% van het maandbudget van de thuiswonende student (€ 949,53) uitmaakt, moet men er 

eerlijkheidshalve van uitgaan dat de financiering van het collegegeld tot de basisbehoeften van de 

normstudent behoort. Het wordt dus tijd dat het normbudget voor de studiefinanciering als volgt wordt 

ingericht: 1. Calculeer alle bedragen (dus ook het wettelijk collegegeld en het collegegeldkrediet) per 

maand; 2. Verhoog de toegestane basislening met het (dekkende) collegegeldkrediet; 3. Geef thuis- en 

uitwonende studenten niet alleen een aanvullende beurs van dezelfde hoogte (zoals nu al het geval is) 

maar trek ook hun basisbeurs gelijk; 4. Stel de hoogte van de basisbeurs gelijk aan de hoogte van het 

wettelijk collegegeld; 5. En maak de hoogte van de basisbeurs waardevast, door deze te indexeren op de 

consumentenprijsindex. 

VI. Twee nieuwe bedreigingen. Op die manier kan een belangrijke stap worden gezet in de richting van 

een waardevaste basisbeurs, maar de hogeronderwijswet biedt nog twee sluiproutes om dat te 

ondergraven. In artikel 7.49 en 7.50 wordt de weg geopend naar prijsverhogingen bovenop het wettelijk 

collegegeld: voor kostbare programma’s en programmaonderdelen kan een extra bijdrage van studenten 

worden gevraagd. Om de waardevastheid van de basisbeurs te garanderen, moeten deze artikelen dus 

heroverwogen worden. De toelichting (35582 nr. 3) bij artikel 7.50 ziet er trouwens nog vrij onschuldig 

uit: van studenten mag een eigen bijdrage worden gevraagd in zoverre als de kosten van een 
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programmaonderdeel in redelijkheid niet ten laste van het instellingsbestuur kunnen worden gebracht. 

Maar in de tekst van de bijbehorende ministeriële Regeling Andere Bijdragen (2021) is dit voorbehoud 

verdwenen. 

VII. Trek beleidsconseqenties uit de krimpflatie van 1996. Een structureel probleem is nog steeds dat de 

aanspraak op de basisbeurs (en op de eventuele aanvullende beurs) vervalt na afloop van de nominale 

programmaduur. Op het eerste gezicht is dat een redelijk uitgangspunt, maar een impliciete 

vooronderstelling is dan dat er passend onderwijs wordt geboden aan diegenen die qua beginniveau, 

begaafdheid of Nederlandse taalbeheersing iets lager scoren dan de gemiddelde student. Men dient dus 

alsnog passende beleidsconsequenties te trekken uit de krimpflatie van 1996 om die vooronderstelling te 

honoreren. Bij het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs- en tentamenprogramma dient men te 

bewaken dat de onderwijs- en tentamenvoorzieningen voldoende zijn afgestemd op verschillen in 

studietempo. Als bij studenten jaarlijks 2200 euro collegegeld in rekening wordt gebracht, mogen ze 

verwachten dat iedere student ‘value for money’ krijgt, dat ook vertraagde studenten behoorlijk 

ondersteund worden in hun studievoortgang en dat ze niet gestraft worden voor het feit dat ze het 

nominale studietempo niet hebben kunnen bijbenen. Een eerste stap in die richting is de door Rutte-IV 

aangekondigde humanisering van het Bindend Studieadvies Propedeuse. 

 

Wes Holleman 

 

Dit artikel biedt een samenvatting van twee analyses die eerder verschenen zijn op het weblog 

Onderwijsethiek.nl: Herinvoering van de basisbeurs: balletje-balletje? (18/4/2022) en Herinvoering van 

de basisbeurs (II) (8/5/2022). 
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 Hyperlink: https://internetconsultatie.nl/basisbeurs/b1 


