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Hoger collegegeld is
zo terugverdiend
et kabinet wil dat studenten sneller afstuderen. Hiertoe wil het het
collegegeld van studenten met
meer dan één jaar studievertraging met 3.000 euro verhogen en hogescholen en universiteiten per langstudeerder beboeten met 3.000 euro. Op deze manier verworden universiteiten en hogescholen tot diplomafabrieken, met als enig
doel studenten binnen vijf
jaar te laten afstuderen om zo
geen onkosten te maken. Vele
studentenorganisaties, zoals
de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
vrezen dat studeren op deze
manier te duur wordt.
Wat in de argumenten tegen
de verhoging van het collegegeld wordt genegeerd, zijn de
opbrengsten van een studie.
Enkel afgeven op de investering die studenten doen in de
vorm van collegegeld zonder
stil te staan bij de opbrengsten
van een studie is immers veel
te kort door de bocht. Een aan
de universiteit geschoolde voltijd werknemer had volgens
het CBS in 2002 gemiddeld een
bruto jaarsalaris van 56.100
euro, terwijl het mbo en hbodiploma goed waren voor gemiddeld 32.500 en 43.800 euro
per jaar. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met belastingaftrek, zijn deze verschillen gigantisch. Ook iemand zonder enig rekenkun-
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dig talent ziet dat een extra investering van 3.000 euro per
jaar ruimschoots wordt terugverdiend, zowel door een
hbo’er als door een academicus. De Nederlandse student
bevindt zich in een geprivilegieerde positie, waarin een relatief lage investering tot enorme opbrengsten leidt.
Feit is natuurlijk wel dat die
investering moet worden gedaan tijdens de studie, wanneer de inkomsten laag zijn.
Lenen is hier de logische oplossing. Waarom is het vreemd
om geld te lenen voor iets dat
zich later dubbel en dwars terugbetaalt? Dat het aangaan
van een lening vooral getalenteerde scholieren uit lagere sociale lagen weerhoudt van studeren, is problematisch. De oplossing hiervoor is echter niet
het kunstmatig laag houden
van het collegegeld, maar hun
duidelijk maken dat studeren
een goede investering is.
Binnenkort zullen de studenten de barricades opgaan,
en terecht, want de meeste
plannen van dit kabinet schaden de kwaliteit van het onderwijs. Dat hoeft echter niet
te gelden voor verhoging van
het collegegeld. Als dit kabinet
echt gelooft in de kenniseconomie, zouden de opbrengsten van de collegegeldverhoging in het hoger onderwijs
moeten worden geïnvesteerd.
Thijs Bol, promovendus sociologie

