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Betreft: Positie hoger onderwijs binnen regeerakkoord 
 
 
Geachte mevrouw Schippers,  
 
Het Nederlandse hoger onderwijs biedt kansen voor studenten om zich te ontwikkelen. 
Als persoon, maar ook binnen de samenleving. Het hoger onderwijs innoveert ons 
bedrijfsleven, zorgt voor betere medicijnen voor onze zieken en helpt met de 
ontwikkeling van alle lagen van de samenleving. Het biedt kansen aan elke Nederlander, 
is internationaal toonaangevend en jaagt innovatie aan. Kortom, het is dé sector die 
Nederland verbindt en vooruithelpt. Desalniettemin heeft het Nederlandse hoger 
onderwijs de laatste jaren flinke klappen te verduren gekregen.  
  
Het is daarom van cruciaal belang dat het Nederlandse hoger onderwijs de functie van 
innovator, verbinder en verheffer behoudt en verder kan uitbreiden. Toegankelijkheid en 
kwaliteit dienen daarom boven elke twijfel verheven te zijn. Alleen op die manier kunnen 
we kansen bieden aan iedereen, maar ook meedoen met de wereldtop.  
 
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) behartigt de belangen van alle 700.000 
studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten. Aangezien veranderingen 
binnen het hoger onderwijs onherroepelijk invloed zullen hebben op onze achterban, 
vragen wij graag uw aandacht voor enkele hieraan gerelateerde onderwerpen.  
 
Studenten hebben de laatste jaren steeds meer moeten betalen aan hun eigen onderwijs. 
De investering in zichzelf en ook de maatschappij is gegroeid. Wij verdienen daar 
uitstekend onderwijs voor terug. Bij het maken van de afspraken rondom de afschaffing 
van de basisbeurs is deze garantie ook gegeven: het geld dat hieruit voortkomt is 
bestemd voor de kwaliteit van hoger onderwijs en niks anders. Hier lijkt nu aan te 
worden getornd. Dit is vanuit studentenperspectief onacceptabel. Het geld dat voortkomt 
uit de afschaffing van de basisbeurs dient zo snel mogelijk en volledig geïnvesteerd te 
worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs. 
 
 
 
 
 



 

In het hoger onderwijs loont het op dit moment onvoldoende om te investeren in de 
kwaliteit van het onderwijs. Of het nu gaat om hun financiering of om hun 
(internationale) reputatie, instellingen worden nog teveel beloond voor het behalen van 
resultaten in het onderzoek. Wij zijn van mening dat nieuwe kwaliteitsafspraken 
instellingen moet stimuleren en helpen prioriteren, zodat een merkbare en meetbare 
kwaliteitsslag in onderwijs teweeg wordt gebracht. Kwaliteitsafspraken met ruimte voor 
studenteninspraak kunnen een belangrijke rol in spelen. 
 
Verder zorgt een teruglopende bekostiging per student voor meer financiële druk op het 
systeem. Dat zorgt ervoor dat verdere investeringen juist nu hard nodig zijn. Er moeten 
oplossingen komen voor instellingen waar de druk op de begroting het allergrootst is. 
Bijvoorbeeld bij technische onderwijs, maar ook bij instellingen met veel tweede 
kansstudenten. Ook dienen onvoorspelbare stijgingen van collegegeld verder aan banden 
gelegd te worden. Doordat de inkomenskant van de financiële positie van de student niet 
langer wordt gecompenseerd (voorheen in de vorm van de basisbeurs), dient het 
collegegeld dat een student betaald bevroren te worden bij de start van zijn of haar 
studie. 
 
Studenten wordt gevraagd om al op jonge leeftijd een schuld op te bouwen. Deze grote 
investering ontmoedigt een kwetsbare groep, met name eerste generatiestudenten en 
studenten met een migratie-achtergrond, om te gaan studeren. Het hoger onderwijs 
dient haar emancipatoire functie in aankomende regeerperiode opnieuw op te pakken. 
Foute studiekeuze door onvolledige of onduidelijke informatie en slechte voorlichting 
zorgt voor veel uitval. Maak het bestrijden hiervan een topprioriteit. We lanceerden 
eerder het tienpuntenplan ‘Aanval op uitval’, samen met vertegenwoordigers van politiek, 
decanen, voortgezet onderwijs en het mbo.  
 
Kortom: Het hoger onderwijs mag zijn functie als innovator, verbinder en verheffer niet 
verliezen. Het is zaak om nú te investeren in hoger onderwijs. Het geld dat voortkomt uit 
het afschaffen van de basisbeurs moet direct geïnvesteerd worden in de kwaliteit van 
onderwijs. En de aankomende regering dient er volgens het ISO voor te zorgen dat voor 
iedereen die wil en kan studeren er gelijke kansen zijn. Dan behoudt Nederland hoger 
onderwijs waar studenten trots op zijn. 
   
Ten slotte wil ik graag meegeven dat wij gaarne bereid zijn in een later stadium mee te 
denken over een verdere invulling van nader te bepalen ombuigingen binnen de 
bekostiging van het hoger onderwijs.   
 
 
Hoogachtend,  
 
 
Namens 700.000 studenten, 

 
 
  
 
 
 


