Leenstelsel op komst: Wat verandert er voor de huidige student?

Achtergrond
Op woensdag 28 mei 2014 stelden de politieke partijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks samen met
minister Jet Bussemaker voor om de basisbeurs (een maandelijks bedrag dat studenten tijdens hun
studie krijgen) af te schaffen en te vervangen door een leenstelsel. Zowel de Tweede Kamer als de
Eerste kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel ‘Studievoorschot’. Hierdoor zullen studenten die
vanaf 1 september 2015 aan een bachelor of master beginnen geen basisbeurs meer krijgen. Ook de
situatie voor studenten met een aanvullende beurs zou veranderen. Hoewel het maximale bedrag
voor de aanvullende beurs €100 per maand omhoog gaat, moeten ook zij hun volledige basisbeurs
inleveren in het voorstel. In feite gaan deze studenten er dus meer dan 160 euro op achteruit.
Procedure
Dit voorstel is ingestemd door de Eerste Kamer op 20 januari 2015. Minister Bussemaker wil de
plannen al in studiejaar 2015-2016 kunnen invoeren.

Wat verandert er aan studiefinanciering?

Studiefinanciering vóór Studiefinanciering
het leenstelsel
onder leenstelsel
(voorgesteld)
Basisbeurs*
Aanvullende beurs*

GEEN basisbeurs
Aanvullende beurs*




Collegegeld krediet

Collegegeld krediet


Lening (15 jaar doen over terugbetaling)

wordt uitgebreid zodat ook deeltijdstudenten,
studenten die ouder zijn dan 30 jaar en studenten die
een tweede studie doen daar aanspraak op kunnen
maken.

Lening (35 jaar doen over terugbetaling)





Studentenreisproduct*

stijgt iets voor de mensen die onder het oude systeem
reeds recht zouden hebben op aanvullende beurs
+ tegemoetkomingsregeling voor aantal studenten met
functiebeperking
Als je ouders in inkomen achteruit gaan kun je sneller
(al binnen 1 jaar) aanspraak maken op de aanvullende
beurs.

Nominaal + 3 jaar lenen bij duo mogelijk
Aflossen van max 4% van het inkomen boven het
minimumloon
Aflossen begint 2 jaar na afstuderen (eerder aflossen
mag!)
Je kunt 5 jaar beslissen om even niet af te lossen,
wanneer je short on cash bent (rente loopt wel door)

Studentenreisproduct*


Voorlopig behouden, maar voor de toekomst nog onder
vuur; optie is dat studentenreisproduct in beperkte mate
blijft bestaan

Verder:



Als je start met studeren tussen 2015 en 2018 ontvang je
na afronden van je studie een voucher voor 2000 euro
aan bijscholing
De bijverdiengrens verdwijnt voor HBO/WO, dus je kunt
zoveel bij gaan verdienen als je wilt

* op basis van prestatie = ‘kortweg’ mits je
afstudeert in 10 jaar tijd
(Bron: ISO)

Het bedrag dat met deze maatregelen op studenten bezuinigd wordt, wordt geïnvesteerd in het
hoger onderwijs. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Wat betekent dit voor jou als huidige student?
Ik volg nu een HBO/WO
master of begin aan mijn
master opleiding voor
september 2015*

Ja:
Je behoudt je basisbeurs voor je master. Je studie blijft onveranderd. Ook
leen je onder oude voorwaardes (dus je betaalt bijv. terug in 15 jaar).

Scenario Social Sciences Msc aan WU
Wanneer vóór september 2015 aan je master begonnen bent val je onder
het oude systeem. Dit betekent dat jij nog steeds van de universiteit de
financiële ondersteuning voor het tweede jaar van je master kunt
ontvangen, na afloop van je master.

Ja:
voor je Bsc behoud je je basisbeurs. Voor je master ontvang je geen
basisbeurs meer.
Je hebt zowel geleend onder de oude als de nieuwe voorwaarde → je mag
kiezen of je de studieschuld in 15 of 35 jaar wil afbetalen.

Ik volg nu een HBO of WO
bachelor**

Scenario actieve student

Scenario actieve student

de basisbeurs die je al ontvangen hebt mag je
houden, al blijft dit wel onder de
prestatieregeling vallen. Je moet dus je
masterdiploma halen om je beurs omgezet te
krijgen in een gift.

Dit kan niet. Ondanks dat je nog niet
begonnen bent aan je master, gaat het hier
wel om de basisbeurs voor de master. Dit valt
onder de nieuwe plannen en wordt dus
afgeschaft per 2015/2016. Je kunt de
basisbeurs dan ook niet ontvangen als je nog
in de bachelor zit.

Ik ben al uitgelopen met mijn bachelor en
heb daardoor mijn basisbeurs van de master al
opgemaakt (het is gebruikt vóór september
2015):

Ik doe een tussenjaar en
vraag nu geen
studiefinanciering aan.
Ik switch van studie, waardoor
ik per september 2015 met
een nieuwe studie begin.

In 2015/2016 loop ik uit met mijn
bachelor en wil dan gebruik maken van mijn
basisbeurs voor de master:

Scenario (toekomstige) Social-sciences Msc aan WU

Er is momenteel nog niks besloten over de (vorm van) compensatie voor toekomstige Social Science
masterstudenten in Wageningen.
Wij hebben de Executive Board gevraagd hier z.s.m. duidelijkheid over te verschaffen.

Ja:
Ik ben geen huidige student.
Ik begin na september 2015
met studeren: Bsc of Msc

als je verder gaat met je bsc of msc-opleiding, dan behoud je het recht op de overgebleven maanden
basisbeurs van deze opleiding (Bsc/Msc). Ook wanneer je van studie switcht – wannneer je je jaren
aan basisbeurs nog niet hebt opgemaakt hou je je recht op basisbeurs van deze opleiding (Bsc/Msc).
Je hebt zowel geleend onder de oude als de nieuwe voorwaarde → je mag kiezen of je de studieschuld
in 15 of 35 jaar wil afbetalen.

Ja:
Je valt onder de nieuwe voorwaarden van het nieuwe leenstelsel. Je hebt dus geenzins rechten op een
basisbeurs.
Je gaat alleen lenen onder nieuwe voorwaarde: De studieschuld betaal je terug onder de nieuwe
regeling van 35 jaar

*Let op: Studenten die dit jaar nog hun BSc-opleiding afronden (laatste cijfer voldoende vermeld in het
SIS-systeem) én hun MSc-inschrijving in Wageningen voor 31 juli 2015 hebben voltooid op Studielink,
kunnen nog Basisbeurs (+ oude stijl aanvullende beurs) ontvangen voor hun hele MSc-opleiding!

**Let op: Zit je in het 1e, 2e of 3e jaar van je bachelor, en verwacht je je 4e jaar basisbeurs tijdens je
Bsc nog te krijgen? Dit is Niet het geval! Onder allebei de stelsels heb je slechts drie jaar recht op Bsc
basisbeurs. Wanneer je in je vierde jaar nog niet klaar bent met je Bsc gebeurt het vaak dat studenten
automatisch hun Msc basisbeurs al ‘aanbreken’. Onder het leenstelsel is dit dus niet meer mogelijk.

Wat betekent dit voor studenten met een aanvullende beurs?
De aanvullende beurs bestaat om studenten te helpen met hun studiekosten wanneer dat voor hun
ouders niet mogelijk is. Op dit moment is de aanvullende beurs maximaal € 258 voor uitwonende
studenten waarvan het inkomen van de ouders samen (verzamelinkomen) lager is dan € 35.000.
Naar aanleiding van de Wet uniformering loonbegrip (2013) én de voorgestelde wet Studievoorschot
(2015) de hoogte van de aanvullende beurs stijgen met €100 en kun je pas de maximale aanvullende
beurs vanaf een ouderlijk verzamel inkomen van €30.000 krijgen (of lager).
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de wetten voorgesteld, met het doel om
eenzelfde groep (qua aantal studenten) recht te laten houden op een aanvullende beurs.

Wat betekent dit voor het actieve studentenleven?
Wij verwachten dat het Leenstelsel effecten zal hebben op het actieve studentenleven. Voorbeelden
van effecten van het leenstelsel op het actieve studentenleven die plaats kunnen vinden:




Meer aankomende studenten zullen er voor kiezen om bij ouders te blijven wonen. Tijdens
hun hele studie of slechts het eerste jaar.
Meer aankomende studenten zullen kunnen afzien van actieve deelname in
studentenverenigingen, vanwege financiële motieven
Meer (aankomende) studenten zullen meer tijd in hun studie stoppen, omdat zij maar
beperkte financiële middelen hebben of weinig willen lenen. Dit kan ook betekenen dat
activiteiten van studie-, studenten- en sportverenigingen minder goed bezocht zullen worden

Waar kan ik meer informatie vinden?
Om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie betreft het leenstelsel en hoe
Wageningen University hier op inspeelt kun je ons volgen op Facebook
(https://www.facebook.com/veste.wageningen), Twitter (https://twitter.com/VeSte_Wur) of bekijk
onze website (https://www.vestewageningen.nl ).

Wanneer je een vraag hebt kun je natuurlijk altijd contact opnemen met VeSte. Dan helpen we je
graag verder!

