Eisen #NietMijnSchuld en standpunten politieke partijen

CDA

D66

PvdA

Eis 1 #NietMijnSchuld:
Basisbeurs.
 Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat alle
jongeren weer kunnen doorleren zonder grote
schulden te maken.
 De basisbeurs geldt voor de nominale duur van de
bachelor- en masterfase en maakt een onderscheid
tussen thuis- en uitwonende studenten.
 In de bachelorfase krijgen uitwonende studenten
maximaal 600 euro als ouders niet meer dan
40 duizend euro verdienen. De minimale beurs voor
uitwonende studenten wordt 300 euro.
 Voor thuiswonende studenten is het minimale bedrag
150 euro, oplopend tot 450 euro voor lagere en
middeninkomens.
 Een nieuwe studiebeurs.
 Alle studenten van wie de ouders tot
€ 70.000 per jaar verdienen, krijgen recht op een
studiebeurs van maximaal € 400. Hierdoor zou
ongeveer zes van de tien studenten de nieuwe
studiebeurs gaan ontvangen.
 Studenten ontvangen net als andere volwassenen de
verzilverbare belastingkorting in plaats van toeslagen.
Als studenten niet voldoende verdienen, krijgen ze de
belastingkorting uitbetaald. Voor de meeste studenten
zou dat een beurs van €300 per maand betekenen.
 De verzilverbare heffingskorting voor alle studenten,
zal vóór 2030 worden ingevoerd. Deze compenseert
minimaal de aanvullende beurs en de weggevallen
toeslagen. In plaats van allerlei verschillende beurzen,
kredieten, toeslagen en aftrekposten met ingewikkelde
voorwaarden, krijgt de student één bedrag op z’n
rekening gestort.
 We geven studenten meer flexibiliteit en een reëler
beeld van de studielening. Voortaan bekijkt DUO na elk
jaar hoeveel studiepunten de student heeft gehaald en
zet de studiebeurs en het OV-reisrecht om in een gift.
We versoepelen de huidige prestatie-eisen aan de
studiebeurs.
 Herinvoering van de basisbeurs.
 Dit in combinatie met een progressiever
belastingstelsel, met een toptarief van 60 procent voor
de hoogste inkomens. Mensen die veel profijt hebben
van hun opleiding gaan zo achteraf meer bijdragen in
plaats van vooraf schulden maken.
 We willen dat ook kinderen van ouders met een
middeninkomen van de aanvullende beurs gebruik
kunnen maken, door het afbouwpercentage te
verlagen.

Eis 2 #NietMijnSchuld:
Compensatie.
 Daarnaast willen wij bij
invoering van de nieuwe
basisbeurs compensatie
voor de
‘leenstelselgeneratie’.



Studenten die tussen 2015
en 2019 zijn gaan
studeren krijgen een
studievoucher ter waarde
van 4000 euro. Deze
voucher kunnen zij ook
gebruiken om een deel
van hun studieschuld af te
lossen.

Eis 3 #NietMijnSchuld:
Geld voor onderwijs.
 De invoering gaat niet ten koste van
de extra onderwijsmiddelen voor het
hoger onderwijs en de
OV-studentenkaart blijft behouden.



Het budget dat bij de invoering van
het leenstelsel is toegevoegd aan de
verbetering van de kwaliteit van
onderwijs blijft behouden voor het
hoger onderwijs. We geven
vertrouwen aan
studenten, docenten en
onderwijsbestuurders om gezamenlijk
het budget in te zetten. We
verzetten ons tegen
prestatieafspraken met boetes.

Aanvullende punten
 Om de werkdruk voor
studenten te verlagen maken
we in de bekostiging van het
hoger onderwijs meer ruimte
voor financiering per
studiepunt.











Voor de generatie die
geen basisbeurs heeft
gekregen, komt er
compensatie.





De extra investeringen in het
onderwijs en de uitbreiding van de
aanvullende beurs blijven overeind.
Er wordt fors meer geïnvesteerd in de
kwaliteit van het hoger- en
wetenschappelijk onderwijs. Daarbij
komt er een eerlijke verdeling tussen
bèta-techniek, de alfa- en
gammastudies en medische
wetenschappen. Extra geld voor
technische studies mag niet leiden tot
minder budget voor studies binnen
andere wetenschappelijke domeinen.
We willen af van de
publicatiedrift en meer geld vrijmaken
voor fundamenteel onderzoek.

1



Studenten blijven recht
houden op de
OV-studentenkaart.
Iedereen krijgt de kans om
een tweede studie tegen het
wettelijk, lage
collegegeldtarief te volgen.
We maken flexstuderen in de
wet voor meer groepen
studenten mogelijk.
Studenten maken afspraken
met de opleiding over welke
vakken ze het volgende jaar
volgen. Alleen voor die
vakken betalen ze. Dat komt
ook studenten die
bijvoorbeeld door ziekte of
mantelzorg niet volledig
kunnen studeren ten goede.
We verlagen de financiële
drempels voor studenten uit
het Caribisch deel van het
Koninkrijk om in Nederland te
kunnen studeren.
Stagegarantie voor
middelbaar en hoger
beroepsonderwijs.

Verkiezingsprogramma
 Verkiezingsprogramma
CDA.
 Standpunt CDA op
basisbeurs.








Kandidatenlijst
 Kandidatenlijst
CDA.

Verkiezingsprogramma
D66.
Standpunt D66 op
studiefinanciering.
Standpunt D66 op het
leenstelsel.
Standpunten D66: Meer
kansen voor studenten



Definitieve
kandidatenlijst
D66.

Verkiezingsprogramma
PvdA.



Kandidatenlijst
PvdA.

GL

SP

Eis 1 #NietMijnSchuld:
Basisbeurs.
 Studenten krijgen een studiebeurs van
maximaal €400 per maand. Deze komt
beschikbaar voor studenten uit gezinnen
met een inkomen tot 100.000 euro per
jaar.
 Jongeren die tegen hoge kosten een
studentenkamer of onzelfstandige
woning huren krijgen daarnaast recht op
huurtoeslag.





PvdD





Eis 2 #NietMijnSchuld: Compensatie.
 Iedereen die achttien jaar
wordt, krijgt een startkapitaal
van 10.000 euro. Dat kan
onder andere worden gebruikt
voor een opleiding. Ook de
‘leenstelselgeneratie’ krijgt
recht op dit kapitaal.

Studenten moeten zonder schulden
kunnen studeren. Alle studenten krijgen
voortaan een studiebeurs.
Jongeren uit gezinnen met een lager
inkomen krijgen daar bovenop een
aanvullende beurs. Omdat studeren
nooit een privilege mag worden voor de
meer welvarenden.



Het ‘sociaal leenstelsel’ wordt afgeschaft
en de basisbeurs keert terug, het
collegegeld wordt fors verlaagd.
Er wordt onderzocht op welke manier
een ontwikkelbudget voor iedere
Nederlander een goede invulling van de
basisbeurs kan zijn. Zo’n
ontwikkelbudget geeft iedere
Nederlander een budget, hoog genoeg
om een academische opleiding mee te
voltooien, en in te vullen naar eigen
behoefte. Universitaire studenten zullen
het ontwikkelbudget aan het einde van
hun studie opgemaakt hebben. Mbo’ers
kunnen er in een latere instantie gebruik
van maken om een aanvullende
opleiding mee te volgen.



Eis 3 #NietMijnSchuld:
Geld voor onderwijs.
 In het wetenschappelijk onderzoek
dringen we de doorgeslagen
competitie om onderzoeksgeld terug
en vergroten we het basisbedrag dat
universiteiten krijgen.
 We beperken de invloed van het
bedrijfsleven op de besteding van
onderzoeksgeld.
 De bezuiniging van 100 miljoen euro
op de alfa, gamma en medische
studies maken we ongedaan.
 We gaan universiteiten vooral
bekostigen op basis van het aantal
studenten en niet op het aantal
diploma’s.

Er komt een
compensatieregeling voor
(oud-)studenten die slachtoffer
zijn geworden van het
schuldenstelsel.



Er komt een royale
compensatieregeling voor de
generatie ‘leenstelselstudenten’.











Er zal meer budget beschikbaar
moeten komen voor ongebonden en
onafhankelijk onderzoek (‘eerste
geldstroom’).

Studeren betaalbaar en toegankelijk
maken. Goed onderwijs is goed voor
de samenleving als geheel en niet
een individuele investeringsplicht
in jezelf.
De overheid investeert extra geld in
fundamenteel onderzoek. Er zal
minder via tweede en derde
geldstromen gefinancierd worden.
Matchingseisen van onderzoek van
commerciële opdrachtgevers
worden beperkt.
Er komen strengere
onafhankelijkheidseisen bij het
instellen van bijzondere leerstoelen
die gefinancierd worden door
bedrijfsleven of maatschappelijke
organisaties en stichtingen.
Wetenschappelijk onderzoek wordt
publiek gefinancierd en moet dus
toegankelijker worden.
De PvdD wil dat alle universiteiten,
inclusief de Wageningen UR, onder
de verantwoordelijkheid vallen van
het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
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Aanvullende punten
 Het studentenreisproduct geldt de hele week,
ook tijdens de zomer. De kosten van het
reisproduct worden ook kwijtgescholden als
een student de studie niet haalt.
 Schakeltrajecten op universiteiten moeten
tegen reguliere collegekosten toegankelijk zijn
en een tweede studie wordt weer betaalbaar.
 Selectie aan de poort mag alleen bij
uitzonderlijke studies, zoals het
conservatorium.
 Het bindend studieadvies wordt daadwerkelijk
een advies, dus niet
bindend.
 We breiden het profileringsfonds uit dat
studenten ondersteunt die
studievertraging oplopen vanwege ziekte,
zwangerschap of lidmaatschap van een
medezeggenschapsorgaan.
 We nemen het initiatief voor de bouw van
tienduizenden studentenwoningen.
 De SP wil voor een tweede studie niet meer
dan het wettelijke collegegeld rekenen.
 De positie van wetenschappers wordt
versterkt, door meer vaste aanstellingen en
waarborgen voor het doen van onafhankelijk
onderzoek. Met een onderzoeksfonds waarin
bedrijven opdrachten kunnen aanbieden,
zonder dat er een directe band is tussen het
bedrijf en de onderzoeker
 De OV-kaart voor studenten wordt omgezet in
een gift en blijft geldig zolang de student
studiefinanciering ontvangt.
 Daarnaast wil de PvdD dat het collegegeld flink
verlaagd wordt. Collegegeld wordt voor alle
studenten hetzelfde, ongeacht het aantal
eerder gevolgde studies of behaalde
diploma’s. Er komt een compensatieregeling
voor studenten die tussen wal en schip
gevallen zijn bij de nieuwe kortingsregeling op
het collegegeld voor eerstejaarsstudenten.
 De onderwijsinstelling moet aantonen hoe het
collegegeld is opgebouwd.
 Flexstuderen maakt het voor studenten
gemakkelijker hun studie een jaar te
combineren met een bestuursfunctie of
medezeggenschapsraad, mantelzorg of ander
maatschappelijk werk, zonder dat jaar het
volledige bedrag aan collegegeld kwijt te zijn.
Bij de inrichting van flexstuderen staat het
belang van studenten voorop.

Verkiezingsprogramma
 Verkiezingsprogramma
GroenLinks.








Kandidatenlijst
 Kandidatenlijst
GroenLinks.

Verkiezingsprogramma
SP.
Standpunt SP rond
studiefinanciering.
Standpunt SP rond
hoger onderwijs.



Kandidatenlijst
SP.

Verkiezingsprogramma
PvdD.
Standpunten PvdD
rond studeren.



Kandidatenlijst
PvdD.

DENK

CU

Eis 1 #NietMijnSchuld:
Basisbeurs.
 Afschaffen van het leenstelsel en
herinvoeren van de oude basisbeurs.







50PLUS



Basisbeurs terug. Het sociaal leenstelsel
wordt afgeschaft.
Uitwonende studenten krijgen voortaan
500 euro per maand van de overheid. Die
studietoelage voor uitwonende
studenten is onafhankelijk van het
inkomen van de ouders. Jongeren mogen
ook bijverdienen. Pas wanneer iemand
meer dan 20.000 euro per jaar
bijverdient, wordt de toelage geleidelijk
minder.
Voor thuiswonende studenten is er een
toelage van maximaal 300 euro, die
afhankelijk van het inkomen van de
ouders kan afnemen tot minimaal 150.
Die toelage is wel afhankelijk van het
huishoudinkomen.
Het rentevoordeel op studieleningen
wordt verlaagd.
Terugkeer van de basisbeurs.

Eis 2 #NietMijnSchuld:
Compensatie.
 Studenten die
onder het
leenstelsel geld
hebben moeten
lenen, worden
gecompenseerd.

Eis 3 #NietMijnSchuld:
Geld voor onderwijs.
 Meer geld naar en voor het
onderwijs.





Aanvullende punten



De investeringen in het hoger
onderwijs die voortkwamen uit
de introductie van het
leenstelsel, worden niet
teruggedraaid.
We willen meer rust en
voorspelbaarheid in de
bekostiging: studentenaantallen
worden minder belangrijk, de
vaste voet groter, de variabele
voet kleiner.




Behoud van het sociaal leenstelsel.
Voor studenten uit gezinnen met een
lager inkomen blijft de aanvullende beurs
beschikbaar.


















VVD

Rem op stijging collegegeld. Collegegeld voor de tweede studie
krijgt weer een wettelijk maximum.

Verkiezingsprogramma
 Verkiezingsprogramma
DENK.



De opbrengst van het
sociaal leenstelsel wordt
geïnvesteerd in de verbetering
van de kwaliteit van het
onderwijs. De besteding van het
geld moet voor studenten
eenvoudiger controleerbaar zijn.
Meer bekostiging voor
technische studies op
universiteiten, hogescholen en
het middelbaar
beroepsonderwijs.
Een grotere rol voor kwaliteit als
criterium bij de bekostiging van
het hoger onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs.
Bekostiging wordt hiermee
minder afhankelijk van het aantal
studenten. Dit leidt tot minder
onderwijsfabrieken en meer
financiering voor excellente
opleidingen en onderzoek.
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De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd
blijven.
Behoud van de OV-jaarkaart voor studenten.
Wij willen af van het teveel aan bureaucratie, veel te grote
onderwijsinstellingen en de overdaad aan externe partijen die
zich mengen in onderwijs. De bezuinigingen daarop zetten we in
voor kleinere klassen en ICT-onderwijs.
Moderniseren van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) om flexibeler hoger
onderwijs in Nederland mogelijk te maken.
Vrijheid voor instellingen om selectie aan de poort en het bindend
studieadvies toe te passen. Bij sommige vwo-leerlingen past een
hoger beroepsopleiding beter dan een universitaire studie.
Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs bij opleidingen die mensen klaarstomen voor
een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan.
Experimenten met een persoonlijk studietegoed (leerrechten). De
student mag hierbij zijn persoonlijke ‘bekostiging’ meenemen
naar de studie van zijn of haar keuze, zowel binnen het
bekostigde als private onderwijs. Zo krijgt de student meer regie
over studiekeuze en tempo.
De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te
nemen om een dure studie in het buitenland te betalen.
De mogelijkheid om bij alle opleidingen per studiepunt te betalen
en zo makkelijker een opleiding met een baan te combineren.
Bekostiging van bedrijfsscholen deels vanuit de overheid.
De mogelijkheid om buitenlandse studenten te weren op grond
van nationale veiligheid bij studies waar strategische kennis
verworven kan worden. De overheid zal deze studenten screenen.







Kandidatenlijst
 Kandidatenlijst
DENK.

Verkiezingsprogramma
CU.
Standpunt CU op
leenstelsel.
Standpunt CU op
basisbeurs.
Alternatief CU na het
leenstelsel.



Kandidatenlijst
CU.

Verkiezingsprogramma
50PLUS.
Standpunten 50PLUS
op Onderwijs.



Kandidatenlijst
50PLUS.

Verkiezingsprogramma
VVD.
Standpunt VVD op
studievoorschot.



Definitieve
kandidatenlijst
VVD.

