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Hoger onderwijs opnieuw onder de loep 
 
Het is politiek erg stil als het gaat om het wetsvoorstel dat, voor de val van het kabinet, voorlag om 
de studiebeurs in de masterfase af te schaffen en te vervangen door een sociaal leenstelsel. Zelf de 
status van de langstudeerboete is onduidelijk. Vanuit de technische arbeidsmarkt is er terecht veel 
weerstand tegen deze beide maatregelen omdat techniekstudenten hierdoor harder worden getroffen 
dan andere studenten. Het kabinet stelde op 16 april jl. nog in haar reactie op het Masterplan Bèta en 
Technologie vanuit de topsectoren, dat jongeren op allerlei manieren gestimuleerd moeten worden 
om te kiezen voor een techniekopleiding. Dit is absoluut noodzakelijk om de te verwachte tekorten op 
de arbeidsmarkt op te vangen. Tegenstrijdig beleid dus met het eerder genoemde wetsvoorstel, maar 
de politieke stilte biedt echter perspectief. 
 
Het hoger onderwijs is een complex en zeer uitdagend dossier. De laatste tijd wordt er te veel met 
losse maatregelen gewerkt. Soms onder de noemer van kwaliteitsverbetering, dan weer onder de 
noemer van bezuinigingen. Over losse maatregelen kun je geen constructief debat voeren. Het 
invoeren van een sociaal leenstelstel kan bijvoorbeeld niet zonder dat de bekostigingsstructuur van de 
opleidingen wordt gewijzigd. De huidige bekostigingsstructuur, met een beloning op basis van het 
aantal studenten en diploma’s, zorgt ervoor dat er opleidingen starten en blijven bestaan waar per 
jaar honderden eerstejaars instromen waarvoor straks beperkt werk te vinden is. Kwaliteit en 
relevantie zijn in de huidige bekostiging geen kernfactoren. Deze situatie is niet langer houdbaar en 
zorgt ervoor dat scholieren zich niet voldoende bewust zijn van het effect van hun studiekeuze. Het 
onderwijsaanbod lijkt immers op een oerwoud. 
 
Natuurlijk moeten we niet voor de scholier gaan bepalen welke studie hij of zij moet kiezen. Maar we 
mogen ze wel meer uitdagen en helpen in hun keuzeproces. Hiervoor moet voor hen zichtbaar worden 
welke opleidingen meer geld krijgen op basis van kwaliteit en voor welke opleidingen bijvoorbeeld een 
numerus fixus geldt omdat de perspectieven op de arbeidsmarkt beperkt zijn. Als we hier meer op 
gaan sturen dan kunnen we vervolgens ook kijken naar de invoering van een sociaal leenstelsel. Dan 
betaalt een investering in jezelf zich terug en betalen de investeringen van de overheid zich ook veel 
beter terug. Want willen we niet allemaal dat onze jongste generatie voor een opleiding kiest waarin 
ze het naar hun zin hebben, die ze uitdaagt en die uitstekende perspectieven op een goede baan 
biedt? Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het hoger onderwijs, maar voor de gehele onderwijsketen.  
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