
 
Reactie VSNU op stelselwijziging sociaal leenstelsel   
 
De Nederlandse universiteiten hebben kennis genomen van de hoofdlijnenbrief van minister Bussemaker over 

het sociaal leenstelsel. De VSNU kan zich vinden in de plannen van het kabinet voor de invoering van een 

sociaal leenstelsel als manier om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen en om de rijksbijdrage per 

student in het hoger onderwijs te laten stijgen. Voorwaarde is wel dat opbrengsten van het leenstelsel worden 

ingezet voor kwaliteit en onderzoek in het hoger onderwijs. Alleen onder die voorwaarde mag je van studenten 

deze investering vragen. 

In de discussie rondom het leenstelsel zijn al diverse aandachtspunten benoemd, zoals het waarborgen van de 

toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, het garanderen van de mobiliteit van studenten en de problematiek 

van de weigerachtige ouders. De VSNU vraagt aandacht voor twee onderbelichte aandachtspunten: 

 Problematiek huidige wo-studenten. De minister geeft aan dat het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd 

onder behoud van een cohortgarantie: studenten worden tijdens hun studie niet geconfronteerd met 

een verandering in de spelregels ten aanzien van studiefinanciering. Uit de brief van de minister blijkt 

echter dat de cohortgarantie niet opgaat voor studenten in het wo die in 2014 doorstromen naar een 

master. Deze masterstudenten krijgen te maken met een sociaal leenstelsel, terwijl zij gestart zijn met 

de intentie om hun bacheloropleiding af te ronden met een masteropleiding. De overheid creëert een 

ongelijk speelveld als wo-studenten die in hun vierde jaar starten met hun master onder het systeem 

van een sociaal leenstelsel vallen, terwijl hbo-studenten in hun vierde jaar een basisbeurs ontvangen.  

 

De VSNU vraagt de minister om de huidige generatie wo-studenten niet anders te behandelen dan 

hbo-studenten. Met de uitbreiding van de cohortgarantie voor wo-studenten is een eenmalig bedrag 

gemoeid van € 100 miljoen.
1
 Dat betekent dat in de beginperiode van de invoering van het sociaal 

leenstelsel er minder op de rijksbegroting kan worden bespaard. Op termijn komt dit bedrag wel vrij 

op de rijksbegroting. 

 

 Meerjarige masters. Het sociaal leenstelsel vraagt van studenten om te investeren in hun toekomst. 

Dat is een acceptabel uitgangspunt, maar heeft ook als gevolg dat meerjarige opleidingen minder 

aantrekkelijk worden. Want hoe langer de nominale afstudeerperiode, hoe meer er geleend moet 

worden.   

 

De VSNU stelt voor om studenten in meerjarige masters niet onnodig te demotiveren, maar hen 

deels te compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door de lening in het tweede jaar om te zetten in een gift, 

mits de opleiding binnen de nominale studieduur is voltooid. Intensief studeren wordt zo beloond. 

Bovendien krijgen bètastudies en andere opleidingen die van grote maatschappelijke waarde zijn een 

positieve financiële prikkel. Deze maatregel vergt een structurele investering van € 30 mln.
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1
 Naar verwachting zullen in 2014 rond de 43.000 wo-bachelors doorstromen naar een masteropleiding. Van deze 

studenten zal rond de 75% recht hebben op de uitwonenden- of de thuiswonendenvariant van de basisbeurs. Driekwart van 
de studenten staat bij DUO geclassificeerd als uitwonend, de rest staat als thuiswonend aangemerkt. Verder is aangenomen 
dat 90% van de afgestudeerden in aanmerking komt voor de prestatiebeurs. 
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 Op basis van de instroom van 11.000 studenten in meerjarige masters vanaf 2014 (volgens 1cijferHO2012) X € 250 X 12 

(indicatie). 

Opbrengsten van het sociaal leenstelsel herinvesteren in het hoger onderwijs betekent dat: 
 
… aan studenten kleinschalig en intensief onderwijs wordt geboden  
… universiteitsdocenten zich verder kunnen professionaliseren 
… meer afgestudeerden academisch vormend onderwijs kunnen genieten en de Nederlandse 
kenniseconomie een flinke kwaliteitsimpuls toegediend krijgt 



 
Toelichting 

 

 

 

Bronnen 
Rijksbijdragetoekenningen: OCW en EZ 
Studentinschrijvingen: 1cijferHO 
Prijspeil/BBP: CBS en CPB 

 

Financiële gevolgen na compensatie onbedoelde effecten: 

Besparingen op de rijksbegroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 struc 

Sociaal leenstelsel 0 0 0 -15 -55 -95 -810 

Vereenvoudigingen 0 1 -9 -14 -19 -28 -33 

OV-kaart versoberen 0 0 0 -5 -45 -75 -425 

Oplossen cohortproblematiek 0 0 25 25 25 25 0 

Oplossen problematiek meerjarige masters 0 0 0 20 30 30 30 

Totale opbrengsten maatregelen  0 1 16 11 -64 -143 -1.238 

     
bedragen in x miljoenen € 
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