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’Als ik nu een opleiding
zou beginnen, zou ik
nóg actiever worden’

Kabinetsplannen David Drees (23) is vierdejaars student sociaal
pedagogische hulpverlening (SPH) aan de Avans
Hogeschool in Breda. Hij is sinds kort
gemeenteraadslid voor GroenLinks in Roosendaal
en werkt drie dagdelen per week bij pizzabedrijf
Domino’s.

TE
K
ST

ER
IK
A
D
E
JO

O
D
E,

FO
TO

JÖ
R
G
EN

C
A
R
IS

Over een paar
jaar moeten
studenten hun
master zelfs
helemaal zelf
gaan betalen

Sluiproutes
Als het aan staatssecretaris Zijlstra
ligt, wordt de boete voor studenten
die meer dan een jaar vertraging
hebben opgelopen komend college-
jaar al van kracht. Maar studenten
kunnen een aantal sluiproutes ne-
men om de boete te vermijden. Zo is
er de ’spook-hbo-route’; universitai-
re studenten die in de bachelor een
jaar vertraging hebben opgelopen,
kunnen zich naast hun universitaire
studie bij een hogeschool inschrij-
ven. Zonder extra kosten, want als je
eenmaal collegegeld betaalt mag je
meerdere studies bij meerdere in-
stellingen volgen – in ieder geval tot
2013. Omdat hbo’ers een jaar langer
over hun bachelor mogen doen dan
universitaire studenten, creëren de
’spook-hbo’ers’ zo een jaar extra uit-
stel.
„Een mooie sluiproute, die kende

ik nog niet”, reageert Sander Breur,
voorzitter van de Landelijke Studen-
ten Vakbond (LSVb). Hij heeft nog
wel anderemethodes voor langzame
studenten om het hogere college-
geld te ontlopen. „Je inschrijven na
de peildatum van 31 september bij-
voorbeeld. Op die datum telt het mi-
nisterie hoeveel jaar je ingeschreven
staat.”Voor studentendie zichnadie
datum inschrijven, telt dat jaar niet
als ’studiejaar’, denkt Breur.
Dat heeft ook een keerzijde: stu-

denten die aan een studie beginnen,

’V oordat ik gemeenteraads-
lid werd, werkte ik vaker
bij Domino’s Pizza: vier à

vijf avonden per week, als bedrijfs-
leider, in Tilburg en Bergen op
Zoom. Dat was meer dan een fullti-
me baan. Gelukkig kon ik die prima
combineren met mijn studie: door-
dat het werk in de avonduren
plaatsvond, kon ik in principe bij al-
le colleges aanwezig zijn.
Buiten de ongeveer tien college-
uren die ik per week heb, werk ik.
En als ik een tentamen heb, neem
ik een week vrij. Dan kan ik even
flink beuken.
Het pizzabedrijf heb ik niet opgege-
ven voor mijn gemeenteraadslid-
maatschap, daar is het te leuk voor.
Plezier is de belangrijkste drijfveer
voor mijn werk. Daarnaast wil ik
mezelf ontwikkelen, daarom heb ik
ervoor gekozen actief te zijn naast
mijn studie.
Studie zie ik als iets noodzakelijks
en minder als iets leuks, maar stu-
deren hoort erbij. Ik denk niet dat
je kunt zeggen dat een opleiding be-
langrijker is dan een bijbaan, of an-
dersom. Zonder diploma heb je na-
melijk geen toekomst en een bij-
baan is nodig voor je persoonlijke
ontwikkeling. Je ontplooit je door
bezig te zijn in de praktijk en ver-
antwoordelijkheden te dragen. Een

bachelordiploma is daarentegen
een soort ’stok achter de deur’, iets
wat je achter de hand hebt als het
met je baan niet blijkt te lukken.
Maar ik denk dat het met mijn baan
wel goed zit. Na mijn bachelor wil
ik geen master volgen, maar me
verder opwerken bij Domino’s. Ik
zou graag iets voor mezelf begin-
nen, in plaats van onder iemand te
werken. Door me op te werken, kan
ik die ambitie waarmaken. Sociaal
Pedagogische Hulpverlening is dan
misschien niet de meest logische
vooropleiding, maar iedereen zou
iets aan die opleiding hebben: je
ontwikkelt jezelf ermee. Verder heb
ik als minorvak voor het onderdeel
’Jeugd’ gekozen, iets wat ik heel
goed kan gebruiken bij mijn werk:
er werken bij Domino's veel jonge-
ren, die ik als bedrijfsleider moet
aansturen.
Ik vind het belangrijk en leuk om
actief te zijn naast mijn studie. Als
ik nu met een opleiding zou begin-
nen, zou ik nóg actiever worden.
Daar word je door de kabinetsbezui-
nigingen bijna toe genoodzaakt:
studeren wordt duurder, dus je
moet meer gaan werken om je op-
leiding te kunnen bekostigen. Of je
gaat teren op het vermogen van je
ouders. Maar dat gaat voor de mees-
te studenten niet op.”

maar na enkele maanden uitvallen,
krijgen waarschijnlijk wel een heel
jaar vertraging aan hun broek.
Breur: „Eigenlijk moeten ze per
maand geteld worden, maar dat kan
het ministerie administratief niet
aan.”
Voor Breurmakendergelijke sluip-

routes duidelijk dat het kabinet de
boete voor trage studenten te snel in-
voert. „Het is bijna onmogelijk om
deze mazen in de wet vóór septem-
ber te dichten. Temeer omdat de uni-
versiteiten niet zullen meewerken;
zij krijgen ook een boete van 3000
euro voor elke langstudeerder. Zij
worden dus de partners in crime van
de studenten.”
En hetmbo? Verandert daar wat?
De maatregelen rond langstudeer-

ders en studiefinanciering die het
kabinet wil doorvoeren, gelden niet
voor het mbo. Daar speelt wel weer
wat anders: tot nu toe hadden men-
sen boven de 30 die een mbo-oplei-
dingwilden volgen, recht op een ver-
goeding van de overheid. In de toe-
komst moeten de 30-plussers (in
2009/2010 waren het er 60.000) hun
opleiding zelf betalen.

Definitief? Nee.
Degeplandemaatregelenzijnniet in
steen gebeiteld. Het is de uitwerking
van de plannen voor het hoger on-
derwijs die het kabinet presenteerde
in het regeerakkoord. Dinsdag moet
het kabinet een belangrijke horde
nemen; dan bekijkt de Eerste Kamer
of ze instemt met de onderwijsbe-
groting.
Vervolgens moet het wetsvoorstel

nader uitgewerkt worden. Staatsse-
cretaris Zijlstra wil die gedetailleer-
de plannen in het voorjaar indienen
bij de Tweede Kamer. Vervolgens
moet de Eerste Kamer ook dat wets-
voorstel toetsen.
Zijlstra hoopt dat dat allemaal lukt

voor de zomervakantie, zodat de
plannen komend collegejaar in kun-
nen gaan. Studenten, universiteiten
en hogescholen hopen juist dat er in
de debatten die komennog ruimte is
om de voorgenomen bezuinigingen
in te perken.
Om druk op de ketel te zetten

wordt vrijdag 21 januari een grote
demonstratie gehouden in Den
Haag. Daar zullen zowel studenten
als docenten protesteren tegen de
maatregelen. Een aantal universitei-
ten heeft de studenten een college-
vrije daggegeven tenbehoevevande
demonstratie.
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