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Durf eindelijk eens naar de financiering van opleidingen te kijken 

Met veel plezier heb ik het ingezonden stuk van Lodewijks Pessers over de studiefinanciering 

gelezen.  Hij geeft o.a. aan dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wat minder zal worden 

door de invoering van het sociaal leenstelsel maar dat dit helemaal niet zo erg  hoeft te zijn.  Er zijn 

volgens hem genoeg opleidingen die maar een heel beperkt arbeidsmarktperspectief hebben, maar 

waar scholieren te makkelijk voor kiezen. Precies op dit punt ligt de wezenlijke uitdaging. Natuurlijk 

hebben opleidingen sinds dit jaar de plicht om het arbeidsmarktperspectief mee te nemen in hun 

voorlichting, maar er is echt geen opleiding die gaat zeggen dat het wel een leuke opleiding is maar 

dat er straks geen werk in te vinden is.  

Ons financieringssysteem zit nu zo in elkaar dat scholieren in feite bepalen welke opleidingen het 

meeste geld krijgen. Arbeidsmarktperspectief of niet ten spijt. Deze situatie is niet langer houdbaar. 

Dit zorgt voor jeugdwerkeloosheid terwijl jongeren, als ze een andere opleiding hadden gevolgd, 

direct een baan zouden vinden. De politiek beaamt dit laatste gezien in bijna alle 

verkiezingsprogramma’s aandacht gegeven werd aan de uitdaging om meer jongeren te laten kiezen 

voor een technische studie. De vraag vanuit deze arbeidsmarkt is en blijft enorm. 

Ook de staatssecretaris gaf voor de zomer aan dat de invoering van het sociaal leenstelsel zorgt voor 

een betere studiekeuze. Studenten moeten immers meer in zichzelf gaan investeren en zullen dan 

beter gaan nadenken is de redenering. Het grote gevaar dreigt echter dat scholieren nu juist gaan 

opteren voor korte en gemakkelijke studies. Techniek studies, die langer en intensiever zijn, worden 

duurder dan andere studies en daardoor minder aantrekkelijk.  

De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen om scholieren op de juiste manier te helpen in 

het keuzeproces. Opleidingen moeten daarom  meer op hun arbeidsmarktrelevantie beloond worden 

en niet alleen op basis van instroom. Door deze geldstromen zichtbaar te maken , wordt het voor 

jongeren duidelijker welke opleidingen meer perspectief bieden. Dit zorgt er tevens voor dat onze 

onderwijsinstellingen zich scherper durven te profileren. Werp daarnaast absoluut geen financiële 

barrières op voor studies die langer en intensiever zijn dan andere studies zoals dat nu wel dreigt 

met de invoering van een generiek sociaal leenstelsel. Kom dus over de brug met een jaar 

studiefinanciering voor opleidingen die zoals techniek opleidingen langer duren.  Deze maatregelen 

betalen zich gemakkelijk uit en iedereen heeft hier baat bij. 
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