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Is het erg als studenten straks 
naar het buitenland uitwijken 
om negatieve effecten van 
het nieuwe Nederlandse 
studiefinancieringsstelsel te 
ontlopen? Volgens Hans Vossensteyn 
is meer internationale dynamiek 
juist wenselijk. Ook andere gevreesde 
effecten van het studievoorschot 
zullen volgens hem best meevallen. 

Tegenstanders blijven het nieuwe 
studiefinancieringsstelsel – het studie-
voorschot – onder vuur nemen. Zij 
waarschuwen: studeren wordt te duur, 
studenten uit zwakkere milieus blijven 
weg, studenten zoeken collegegeld-
vrije alternatieven in het buitenland 
en afgestudeerden gaan in het buiten-
land werken om zo hun aflossing the 
ontvluchten. Het is de vraag of deze 
zorgen gegrond zijn, en zo ja, of de 
gevreesde effecten erg zijn. Ik denk dat 
het wel meevalt. 
Internationaal onderzoek toont aan dat 
studenten minder prijsgevoelig zijn 
dan vaak wordt verondersteld. In veel 
Engelssprekende landen, maar ook in 
Scandinavië, zijn studieleningen al 
langer normaal. Een forse studieschuld 
blijkt jonge mensen niet van studeren te 
weerhouden en niet tot grote aflossings-
problemen te leiden. Natuurlijk vinden 

studenten het niet leuk om geld dat ze 
voorheen kregen, nu te moeten lenen. 
Toch gaan ze doorgaans wel studeren. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft een 
verdrievoudiging van het collegegeld in 
2012 tijdelijk tot minder aanmeldingen 
geleid. Maar inmiddels is dat aantal 
weer op het oude niveau, ook onder 
studenten uit zwakkere milieus. Men is 
gewend aan de nieuwe omstandig-
heden.
In landen waar afgestudeerden forse 
schulden hebben, lijkt dat geen 
majeure impact op hun verdere leven 
te hebben. In Australië en Nieuw-
Zeeland kopen zij, net als anderen, 
nog steeds huizen en stichten gezinnen. 
Nederlanders die straks een studie-
schuld van 40.000 euro hebben, 
kunnen die in 35 jaar met 100 euro 
per maand behapbaar aflossen. Zullen 
afgestudeerden massaal in het buiten-
land gaan werken om hun Nederlandse 
studieschuld niet te hoeven aflossen? 
Mij lijkt dat sterk. Eén familiebezoek 
per jaar kan het bespaarde bedrag al 
teniet doen.
Verder vrezen sommigen dat studenten, 
om goedkoper uit te zijn, in België 
of Duitsland zullen gaan studeren. 
Maar in Duitsland of Oostenrijk 
heeft de afschaffing van collegegelden 
niet geleid tot minder internationale 

mobiliteit. En áls het studievoorschot 
enkele Nederlanders overhaalt om daar 
te gaan studeren, dan lijkt mij dat posi-
tief; zo hoog zijn onze mobiliteitscijfers 
niet. 
Een laatste vrees is dat het studie-
voorschot studenten zal aanzetten 
tot sneller studeren, waardoor ze 
minder vaak zullen kiezen voor een 
buitenlandse studie-ervaring. Ook 
dat lijkt mij geen realistisch gevaar. 
Als studenten meer moeten betalen, 
zullen ze juist ‘meer waar voor hun 
geld’ eisen. Buitenlandervaring 
tijdens je studie is op de arbeidsmarkt 
veel waard. Die toont dat je onder-
nemend en flexibel bent en onder 
lastige omstandigheden hebt leren 
aanpakken. Studenten zullen inzien 
dat mobiliteit hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot.
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“In Duitsland heeft de afschaffing 
van collegegelden niet geleid tot 

minder mobiliteit”

‘Studievoorschot 
is goed voor 
internationale 
dynamiek’
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