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Opgave 1  Studeren loont  

Voor de economische ontwikkeling van Nederland is het nodig dat 
jongeren verder studeren. Een studiefinancieringsstelsel bevordert dat het 
hoger onderwijs voor zo veel mogelijk jongeren toegankelijk is.  

2p 1 Leg uit dat het de economische groei in Nederland bevordert als jongeren 
studeren.  

Politieke partijen hebben een verschillende kijk op stelsels voor 
studiefinanciering. Twee politieke partijen doen een voorstel. 

 Partij 1 wil naar een stelsel met twee vaste beurzen: een beurs voor 
thuiswonende studenten en een beurs voor uitwonende studenten. 
Studenten ontvangen deze beurs maximaal 4 jaar. Studenten hoeven 
de bedragen niet terug te betalen. 

 Partij 2 wil een stelsel met een studielening met vaste rente en 
inkomensafhankelijke terugbetalingsvoorwaarden. Studenten 
ontvangen de lening maximaal 4 jaar. De terugbetaling is in 
maandelijkse termijnen en is afhankelijk van het inkomen. De 
terugbetalingstermijn is maximaal 20 jaar, ongeacht of het gehele 
bedrag dan volledig is afbetaald.  

Een econoom, Eelke Sanders, bespreekt de voorstellen van de twee 
partijen. Eelke Sanders vindt dat de overheid bij het studiestelsel van 
partij 2 een financieel risico loopt als gevolg van asymmetrische 
informatie. 

2p 2 Leg uit hoe asymmetrische informatie bij het studiestelsel van partij 2 kan 
leiden tot een financieel risico voor de overheid.  

2p 3 Leg uit dat de kans op moral hazard bij het stelsel van partij 1 het grootst 
is. Betrek beide stelsels in je antwoord.  

Mensen met een afgeronde studie zullen naar verwachting meer 
verdienen en dus meer inkomstenbelasting betalen dan mensen zonder 
afgeronde studie. Partij 1 wil aantonen dat het stelsel zichzelf op termijn 
terugbetaalt, en laat onderzoeken hoe groot het verschil in 
belastingopbrengsten is tussen mensen met en zonder afgeronde studie. 
Een onderzoeksbureau levert gegevens aan met betrekking tot de 
gemiddelde inkomens en de inkomensheffing bij die inkomens:
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categorie gemiddeld 
belastbaar 
jaarinkomen1

geschatte 
gemiddelde 
belastingheffing 

geschatte 
gemiddelde 
heffingskorting 
per jaar1

Mensen zonder 
afgeronde 
studie 

€ 28.000 37,10% € 5.375 

Mensen met 
afgeronde 
studie 

€ 50.000 41,50% € 1.900 

De belastingopbrengsten worden geschat op basis van gemiddelde 
belastingtarieven en heffingskortingen zoals die in de tabel bij beide 
inkomens worden vermeld. De verwachting is dat iemand met een 
afgeronde studie gemiddeld 40 jaar werkt, en dat iemand zonder 
afgeronde studie gemiddeld 45 jaar werkt.  

3p 4 Bereken de extra belastingopbrengsten over het gehele werkzame leven 
voor een persoon met een afgeronde studie ten opzichte van een persoon 
zonder afgeronde studie.  

noot 1 De inflatie blijft buiten beschouwing. 
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