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Leerlingen kiezen bewuster

Afschaffing
basisbeurs lijkt

hao niet te raken

Bijna dertig procent van de havisten die zich oriënteren op een vervolgstudie, geeft
aan dat de afschafﬁng van de basisbeurs invloed zal hebben op het voornemen een
vervolgstudie te gaan volgen. Uit de aanmeldingscijfers bij Hogescholen Van Hall
Larenstein en Vilentum blijkt dat vooralsnog niet. “We hebben zelfs meer aanmelders
dan vorig jaar”, zegt Dirk de Groot van CAH Vilentum.
dat er een lening moet worden
afgesloten. Tegenstanders vrezen
dat studenten hierdoor met hoge
schulden komen te zitten bovenop
de al hoge lasten voor starters.
Ook wordt invoering van de maatregel gezien als een beperking van
de toegankelijkheid van het hoger
onderwijs: vooral vanuit de lagere
sociale niveaus kan weerstand
komen tegen het lenen van geld
voor een studie.

Onderzoek

Voorlichtingsdagen worden drukker bezocht

De Tweede Kamer heeft eind 2014 ingestemd met
de invoering van een leenstelsel voor studenten. Dit
betekent dat er een einde komt aan de studiebeurs
en dat er een grotere financiële bijdrage gevraagd
gaat worden van de (ouders van de) scholier zelf, of
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Onderzoeksbureau Markteffect
hield recent het grootschalige
Nationaal Studiekeuze Onderzoek
onder bijna 5.000 scholieren,
studenten en hun ouders. Hieruit
blijkt dat afschaffing van de
basisbeurs weldegelijk invloed
heeft op bepaalde groepen
scholieren in Nederland. Zo geeft
29% van de havisten aan dat de afschaffing van de
basisbeurs waarschijnlijk of zeker invloed heeft op
het voornemen om een vervolgopleiding te gaan
volgen. Bij scholieren die hebben aangegeven zich
op de landbouwsector te oriënteren is de invloed
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het hoogst. Van hen geeft 40% aan dat de afschaffing invloed heeft op hun voornemen. Dit cijfer is
echter slechts een indicatie, omdat van de geïnterviewden slechts twintig leerlingen aangaven zich te
oriënteren op het landbouwonderwijs.

Nadenken
“Ik kan me voorstellen dat het op de korte termijn
wat verandert in het patroon”, zegt Diane KeizerMastenbroek, lid College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein, wanneer ze geconfronteerd wordt met de uitkomsten van het onderzoek.
“Maar over twee jaar weten we niet beter, dus ik
maak me voor de lange termijn ook geen zorgen. Ik
denk dat lenen voor mensen geen reden is om niet
te gaan studeren. Ze weten dat een studie zich
gewoon terugbetaalt.”
Keizer-Mastenbroek kan zich wel voorstellen dat
havisten beter en langer over een vervolgstudie
nadenken. “Met name als ze niet zeker weten wat
ze willen. Dat zie je onder havisten wel vaker, dan
gaan ze een jaar naar het buitenland of werken.” De
afschaffing van de basisbeurs lijkt voor Hogeschool
Van Hall Larenstein vooralsnog geen gevolgen te

hebben. “Wat betreft het aantal inschrijvingen zie
ik geen grote afwijkingen in vergelijking met vorig
jaar”, aldus Keizer-Mastenbroek.

Toename
Dirk de Groot is instroomcoördinator bij CAH
Vilentum in Dronten en zet wat vraagtekens bij de
waarde van het onderzoek. “Die havo-scholieren
kunnen wel zeggen dat de afschaffing van de
basisbeurs invloed heeft op hun studiekeuze, maar
wat voor alternatief hebben ze? Bij mbo’ers kan ik
me er nog wat bij voorstellen, die zouden kunnen
gaan werken in plaats van doorstuderen. Maar
leerlingen die van de havo komen hebben geen
keuze, die moeten wel doorstuderen.”
Toch heeft de afschaffing volgens hem wel gevolgen. “Wat ik merk is dat leerlingen realiseren dat ze
beter na moeten denken over hun keus. De
voorlichtingsdagen worden ook drukker bezocht en
ik zie dat leerlingen zich bewust beter oriënteren en
hun keuze maken.”
Bang dat het leenstelstel leidt tot minder aanmeldingen, is hij niet. “Bij ons gaat het juist goed. We
hebben zelfs meer aanmelders dan vorig jaar.” Q

Adverteren?
Het tijdschrift Vakblad Groen
Onderwijs is het enige blad dat zich
speciaal richt op het groen onderwijs
en de verwante organisaties.
Het verschijnt 10 maal per jaar. Met
Vakblad Groen Onderwijs kunt u dus
gericht deze doelgroep benaderen.

Voor inlichtingen over adverteren,
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Pieter Boetzkes
Tormentilbeek 8
5709 PK Helmond
Telefoon 0492 556904
Fax 0492 556904
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