Kamerbrief studiefinanciering (II):
maatwerk voor werkstudenten
Ruim een kwart van de w.o.- en hbo-studenten geniet momenteel niet alleen een basisbeurs, maar ook een
aanvullende beurs op grond van geringe draagkracht van hun ouders. Dat bericht PvdA-minister Bussemaker in haar recente kamerbrief (p. 6).1 Bij het wegvallen van de basisbeurs kunnen zij dus geen extra
maandgeld van hun ouders verwachten. Bovendien zijn er velen die géén recht op een basisbeurs hebben:
zij hebben het toegestane aantal beursjaren opgebruikt of komen überhaupt niet voor een basisbeurs in
aanmerking (vanwege het feit dat ze boven de dertig zijn of omdat ze een deeltijdopleiding c.q. afstandsonderwijs volgen). Onder deze niet-bursalen zijn eveneens velen die niet bij hun ouders kunnen aankloppen. Na de afschaffing van de basisbeurs is dus een groot aantal studenten voor hun studiefinanciering aangewezen op een lening of op een arbeidsinkomen uit werkstudentschap.
Vijf maanden geleden betoogde de tweedekamerfractie van de PvdA dat ‘voor deeltijdstudenten
maatwerk nodig is, omdat zij leren combineren met werken of [met] de zorg voor een gezin’ (28/8/2012).2
Inmiddels heeft de PvdA regeringsverantwoordelijkheid genomen voor de afschaffing van de basisbeurs.
Als sociaal-democratische partij moet zij dan de consequentie nemen en beleidslijnen uitzetten om studerende werknemers, studerende ouders en kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat te stellen
hun studie met een betaalde parttime baan te combineren:
 behoud van deeltijdprogramma’s die tegen het lage, wettelijk collegegeld doorlopen kunnen worden
(door werkstudenten, studerende werknemers en studerende ouders);3
 behoud van aanvullende beurzen voor werkstudenten: geen verlaging van de bestaande bijverdiengrens (13.500 euro);4
 afschaffing van studieregelingen (zoals strenge BSA-criteria en beperkte geldigheidsduur van tentamens) waarmee studenten gestraft worden als ze ten gevolge van werk- of gezinsverplichtingen
studievertraging oplopen;
 flexibele programmering van de voltijdse onderwijs- en tentamenprogramma’s, zodat ze ook in een
lager studietempo doorlopen kunnen worden;
 behoud van de Open Universiteit (afstandsonderwijs) als vangnet voor betaalbaar tweedekansonderwijs.5
Wes Holleman
weblog onderwijs 20-1-2013
http://www.onderwijsethiek.nl
1
2
3

4

5

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbriefover-toekomstbestendige-studiefinanciering.html (18/1/2013)
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/09/06/beantwoordingkamervragen-over-de-effecten-van-de-langstudeerboete-op-deeltijdstudenten.html (6/9/2012)
D.w.z. intrekking van de plannen van het kabinet Rutte-1. URL:
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Ook moet overwogen worden aanvullende beurzen voor deelnemers aan deeltijdprogramma's in te voeren, of geen
uitvoering te geven aan het voornemen om belastingaftrek wegens scholingskosten te blokkeren (zie p. 12 van de
kamerbrief genoemd in eindnoot 1).
Zie ook het OU-instellingsplan 2012-2016. URL:
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