
Opgave 4 

Wie betaalt het hoger onderwijs? 

Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de uitgaven van de overheid voor hoger 

onderwijs ten goede komt aan de vijftig procent van de bevolking met de hoogste inkomens. 

Waarom volgen getalenteerde kinderen uit huishoudens met een laag inkomen minder vaak 

een studie dan kinderen met dezelfde talenten uit meer welvarende huishoudens? Welke 

drempels heeft het hoger onderwijs voor kinderen van ouders met een laag inkomen? Een 

belangrijke drempel is de wijze waarop op dit moment in Nederland het studeren wordt 

gefinancierd.  

Het huidige systeem 

De overheid betaalt het grootste deel van de studiekosten. Ook voor de kosten van het 

levensonderhoud kunnen studenten een beroep doen op de overheid. Iedere student krijgt 

een basisbeurs van de overheid. Daarnaast verstrekt de overheid studerende kinderen van 

ouders met een laag inkomen een aanvullende studiebeurs. Iedere student moet collegegeld 

betalen. Ouders met een hoog inkomen worden geacht mee te betalen aan de studiekosten 

en het levensonderhoud van hun studerende kinderen. Verder kan iedere student bij de 

overheid een lening afsluiten. Studenten met ouders met een laag inkomen maken hiervan 

naar verhouding veel gebruik. Veel studenten nemen een bijbaantje om te voorkomen dat er 

door deze leningen een grote studieschuld ontstaat.  

Een alternatief 

Een alternatief voor het huidige systeem is het invoeren van een academicusbelasting voor 

het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). In grote lijnen 

ziet een systeem met een academicusbelasting er als volgt uit. Studenten hoeven geen 

collegegeld te betalen en krijgen een OV-jaarkaart en een studiebeurs om in hun eerste 

levensbehoeften te voorzien. Ex-studenten, afgestudeerd of niet, betalen gedurende hun 

werkzame leven een vast percentage van hun inkomen terug aan de overheid. Ex-studenten 

met een hoog inkomen betalen zo jaarlijks een groter bedrag terug dan ex-studenten met een 

laag inkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat als de academicusbelasting op 6% van het 

inkomen van ex-studenten wordt vastgesteld, de overheid alle uitgaven voor het hoger 

onderwijs terugontvangt. 
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In een reactie in de krant noemt een journalist twee nadelen van het systeem met een 

academicusbelasting: 

1 Sommige studenten zullen ten onrechte voordeel hebben van dit systeem. Studenten die 

niet serieus studeren en hun studie niet afmaken, krijgen gratis onderwijs maar zullen later 

meestal niet veel verdienen en betalen daardoor jaarlijks weinig academicusbelasting.  

2 Bij ex-studenten kan een drang ontstaan naar het buitenland te vertrekken om de 

academicusbelasting in Nederland te ontvluchten. 

Stel je de volgende situatie voor: 

Na het eindexamen wil je verder studeren. Het vooruitzicht schulden voor je studie te 

moeten maken, schrikt je af. In de krant wordt de academicusbelasting uitgelegd zoals 

hierboven beschreven. Via een ingezonden brief naar die krant wil jij een pleidooi houden 

om de academicusbelasting in te voeren.  

De brief begint als volgt: 

“Voor het huidige systeem van financiering van het hoger onderwijs bestaat een goed 

alternatief: de academicusbelasting. Graag wijs ik op enkele gunstige gevolgen van de 

academicusbelasting in vergelijking met het huidige financieringssysteem van het hoger 

onderwijs.” 



6p 13  Schrijf het vervolg van deze brief. 

In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 

a De wijze waarop door de academicusbelasting de toegankelijkheid van het hoger 

onderwijs voor kinderen van ouders met lagere inkomens wordt vergroot. 

b De wijze waarop door de academicusbelasting de inkomensverschillen in Nederland 

worden verkleind. 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 

1 het gevolg voor de kwaliteit van de beroepsbevolking als het tarief van de 

academicusbelasting lager dan 6% wordt vastgesteld; 

2 een overheidsmaatregel waardoor het eerste door de journalist genoemde nadeel wordt 

afgezwakt; 

3 een overheidsmaatregel waardoor het tweede door de journalist genoemde nadeel wordt 

afgezwakt.  

Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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