
Het nieuwe kabinet: wat betekent dat voor de (aankomende) student? 

 

1. Inleiding 

Na een formatie van ongeveer vier maanden is op 14 oktober 2010 een nieuw kabinet beëdigd; het 

kabinet-Rutte-Verhagen. Daarmee zijn een nieuwe kabinetsperiode en een nieuw regeerakkoord
1
 in 

werking getreden. In het regeerakkoord staan een hoop maatregelen, die voor iedereen van belang 

zijn. Ook voor studenten en het hoger onderwijs staan er belangrijke en relevante beleidsvoornemens 

in het akkoord. Door middel van deze factsheet wil de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) huidige 

en aankomende studenten, studie- en studentenverenigingen en andere jongerenorganisaties op de 

hoogte stellen van de maatregelen voor het hoger onderwijs en de gevolgen daarvan.  

 

2. Maatregelen 

In het regeerakkoord beslaat het hoofdstuk ‘Onderwijs’ iets meer dan 2 van de 46 pagina’s (p. 31-32). 

Aanvullend daarop staat in de bijlage
2
 op iets meer dan één pagina (p. 15-16) wat de financiële 

gevolgen van het onderwijsbeleid zijn. Om een goed beeld te schetsen, zijn de vier belangrijkste 

financiële punten uit het akkoord voor het hoger onderwijs in dit document opgenomen, samengevat 

en toegelicht. Voor de volledigheid zijn de genoemde pagina’s uit het regeerakkoord en de financiële 

bijlage te vinden op de website van de LSVb. (Zie www.lsvb.nl) 

 

2.1 Geen studiefinanciering na de bachelor 

Het recht op studiefinanciering vervalt voor studenten in de masterfase van hun studie. Daarvoor komt 

een sociaal leenstelsel in de plaats. In de praktijk betekent dit dat universitaire studenten één jaar 

studiefinanciering (of twee jaar voor technische en drie jaar voor de medische masters) verliezen ten 

opzichte van de huidige situatie. Deze maatregel betekent een bezuiniging van 110 miljoen 

structureel
3
 per jaar en wordt waarschijnlijk in het collegejaar 2012/2013 ingevoerd. Studenten die op 

dat moment aan een master beginnen, hebben dan geen meer recht op studiefinanciering. Voor de 

meeste hogeschoolstudenten heeft deze maatregel geen directe gevolgen, wanneer zij alleen een 

bachelor willen volgen. 

 

2.2 Collegegeldverhoging en afschaffing ov-kaart bij meer dan een jaar uitloop 

Voor studenten die langer dan één jaar uitloop in hun studie hebben, zijn twee (financiële) 

maatregelen voorzien. Deze hebben betrekking op (1) het collegegeld en (2) de ov-kaart. 

 

2.2.1 Verhoging collegegeld met 3.000 euro na meer dan een jaar uitloop 

Als studenten, om welke reden ook, meer dan een jaar uitlopen in hun studie, dan wordt hun 

collegegeld met 3.000 euro verhoogd naar minimaal 4.700 euro. Concreet betekent dit dat studenten 

met studievertraging door bijvoorbeeld een functiebeperking, een studieprogramma in het buitenland, 

                                           
1  ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’,regeerakkoord, beschikbaar op  

http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127493  
2  ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’, begrotingsbeleid, beschikbar op  

http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127496  
3  Dat wil zeggen dat de bezuiniging structureel 110 miljoen euro per jaar bedraagt. 

http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127493
http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127496


een verkeerde studiekeuze of door onvoorziene omstandigheden hierdoor het risico lopen een hoger 

collegegeldtarief te betalen. Ook maatschappelijk en bestuurlijk actieve studenten hebben door deze 

maatregel een grote kans op een flinke verhoging van het collegegeld. Deze maatregel gaat volgens 

de huidige plannen al in vanaf het komende collegejaar (september  2011) en betekent een 

bezuiniging van 230 miljoen structureel per jaar. 

 

2.2.2 Afschaffing van de ov-kaart voor na meer dan een jaar uitloop 

Naast de maatregel om het collegegeld te verhogen, raken studenten die meer dan een jaar uitloop in 

hun studie hebben ook de ov-kaart kwijt. Dat betekent dat studenten, die niet in de stad wonen waar 

zij studeren of studenten die bijvoorbeeld stagelopen in een andere stad, dan zelf hun reiskosten 

moeten betalen. Deze maatregel gaat waarschijnlijk in in het collegejaar 2012/2013 en levert 

structureel 30 miljoen per jaar op. 

 

3. Investeringen in de kwaliteit van het onderwijs 

Tegenover deze bezuinigingen staan ook maatregelen om te investeren. Dit geld is voornamelijk 

bespaard met de hiervoor genoemde bezuinigingsmaatregelen. Zo staat dit in het regeerakkoord. De 

investeringen die het kabinet voor ogen heeft, komen vooral ten goede aan de kwaliteit van het 

onderwijs en bedragen structureel 300 miljoen. Het kabinet zegt er (nog) niet bij waar dit geld in word 

geïnvesteerd. 

 

4. Totaalplaatje 

De bedragen die met het nieuwe regeerakkoord gemoeid zijn, kwamen zijdelings al naar voren. Bij 

elkaar zien de bezuinigingen en investeringen er globaal als volgt uit. Vanaf het komende collegejaar 

worden bezuinigingen en investeringen doorgevoerd die vanaf 2015 moeten leiden tot een besparing 

van 520 miljoen en een investering van 300 miljoen structureel per jaar. In 2012 begint dat al met een 

bezuiniging van 370 miljoen en een investering van 50 miljoen. Voor de volledige begroting verwijzen 

we naar de bijlage op de LSVb-website.  

 

Tabel 1: Bezuinigingen en investeringen in het hoger onderwijs (in miljoenen) 

 

 

 

 

 

Vanaf 2012 
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na 2015 

 

Bezuinigingen 

 

 

370 

 

 

380 

 

 

380 

 

420 

 

520 

 

Investeringen 

 

 

50 

 

130 

 

210 

 

230 

 

300 

 


