PERSBERICHT
NEGEER PIJNPUNTEN VAN HET LEENSTELSEL NIET LANGER
UTRECHT, 3 juli 2020 - Vandaag komt minister Van Engelshoven (OCW) met een reactie op de
beleidsdoorlichting van het studiefinancieringsstelsel. In haar brief aan de Tweede Kamer erkent de minister
de vele barrières binnen het stelsel onvoldoende. Voornamelijk studenten uit gezinnen met een
middeninkomen worden namelijk hard getroffen door het huidige leenstelsel en het aantal studenten met een
torenhoge schuld is schrikbarend hoog. ISO-voorzitter Dahran Çoban: ‘’De minister ontwijkt in haar brief de
grootste pijnpunten en adresseert niet dat er grote problemen zijn bij de middeninkomens, de voorlichting
over lenen gebrekkig is en studieschulden extreem oplopen.’'
Middeninkomens het hardst getroffen
In de beleidsdoorlichting wordt opnieuw bevestigd wat het in opdracht van ISO uitgevoerde onderzoek al
concludeerde: middeninkomens worden onevenredig hard geraakt door het leenstelsel. Studenten van wie de
ouders gezamenlijk tussen de 49.000 en 69.000 euro verdienen ontvangen per jaar ruim 700 tot 1.200 euro
minder aan ouderbijdrage en aanvullende beurs dan hun medestudenten. Daarnaast blijkt dat 8% van de
studenten van deze groep helemaal geen financiële steun ontvangt vanuit hun ouders. Çoban: “Het is jammer
dat de het kabinet geen aanstalten maakt om dit zichtbare gat in het systeem op te vullen, nu zo duidelijk is dat
daar het grootste probleem ligt.”
Voorlichting
De financiële positie van de studenten uit gezinnen met middeninkomens is niet het enige pijnpunt dat uit de
beleidsdoorlichting naar voren komt. De informatievoorziening over de gevolgen van studieschulden is ook
ontoereikend. Çoban: ‘’Volgens de prognoses van DUO gaan er ruim 200.000 eerstejaars studeren komende
september. Een groot deel daarvan committeert zich aan een flinke lening om voor hun studie te betalen, zonder
volledig geïnformeerd te zijn over de gevolgen van het aangaan van zo’n lening. Çoban: ‘’Dit is het moment om
de voorlichting over studieleningen aan te pakken, want ook in de laatste maanden van een regeringsperiode
kunnen investeringen in de toekomst van studenten gedaan worden.’’
Schuldenberg
De schuldenberg van studenten is onder het leenstelsel flink toegenomen ten opzichte van het basisbeursstelsel.
De gemiddelde studieschuld van studenten die lenen loopt volgens prognoses in de beleidsdoorlichting op tot
25.000 euro. Naar schatting studeert slechts 28% zonder schuld af. Een schuld hoger dan 40.000 euro komt naar
verwachting voor bij 14% van de lenende hbo-studenten en 24% van de lenende wo-studenten. Deze
schuldenberg beperkt mogelijkheden tot studentsucces. Çoban: ‘’Studenten ondervinden belemmeringen om
zich te ontwikkelen naast hun studie, omdat ze bang zijn voor hun oplopende studieschuld. Hierdoor wordt het
studentenleven minder toegankelijk en daarom blijven we oproepen tot een basisbeurs.’’
Dahran Çoban: “Onze oproep aan het kabinet blijft staan: bereid nu studenten voor op hun toekomst en vul het
gat in het financieringsstelsel. Mocht het zittende kabinet deze oplossing niet bieden, laat deze oproep dan een
inspiratie zijn voor politieke partijen in de komende maanden.’’
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I&O onderzoek naar ouderbijdrage onder ouders van studenten https://www.iso.nl/wpcontent/uploads/2020/02/Onderzoek-onder-ouders-van-studenten-peiling.pdf
Totale financiële bijdrage aan studenten van ouders en staat: toelichting aannames en berekening
https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2020/02/ISO-Toelichting-berekeningen-totale-financie%CC%88lebijdrage.pdf
Meer informatie
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hoger onderwijs via
haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO
zijn 40 (aspirant-)lidorganisaties en 12 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 750.000 studenten
vertegenwoordigen.
Voor meer informatie: Dahran Çoban – Voorzitter ISO: 06 – 51 51 65 01

