Maatregelen in het hoger onderwijs 2012-2013
Per 1 augustus 2012 worden diverse maatregelen over de financiering van het hoger
onderwijs en studenten van kracht. Andere maatregelen waren al ingegaan, maar noemen
we hier voor de volledigheid toch. Met behulp van dit document willen de Landelijke Kamer
van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke
Studenten Vakbond (LSVb) je informeren over de volgende maatregelen:
• Het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase en andere aanpassingen in de
studiefinanciering.
• Het inkorten van het studentenreisrecht.
• De langstudeerboete.
• De harde knip.
• Het collegegeld voor tweede studies.
• De hoofdlijnenakkoorden tussen overheid en hogescholen en universiteiten.
Deze maatregelen staan wettelijk gezien los van elkaar, maar kunnen elkaar in de praktijk
versterken. Het kan goed mogelijk zijn dat je met een of meerdere van deze maatregelen te
maken krijgt komend jaar, informeer jezelf daarom goed op wat komen gaat.
Afschaffen basisbeurs in de masterfase en andere aanpassingen van de studiefinanciering
In de masterfase krijgen studenten niet langer de basisbeurs. Voor uitwonende studenten is
deze beurs momenteel € 266,23 per maand en voor thuiswonende studenten €95,61 per
maand. In plaats van deze basisbeurs te ontvangen, kunnen studenten meer lenen. De
basisbeurs wordt vervangen door een lening die later moet worden terugbetaald. Deze
regeling moet nog goedgekeurd worden door de Kamers, maar zal dan ingaan vanaf
collegejaar 2012-2013 voor alle masterstudenten (ook voor studenten die al bezig zijn met
hun master).
De aanvullende beurs blijft wel bestaan, hoewel de voorwaarden hiervoor zullen
veranderen. Ook zal de termijn om je schuld terug te betalen van 15 jaar verlengd worden
naar 20 jaar. Klik hier voor meer informatie over de aanpassingen in de studiefinanciering.
Studentenreisrecht
Het recht op een OV-kaart wordt ingekort. Op dit moment heb je je nominale studieduur
(bachelor én master) plus 3 jaar recht op een OV-kaart. Dit reisrecht wordt ingekort tot
nominale studieduur plus 1 jaar. De manier waarop de uitloop voor het studentenreisrecht
berekend wordt is anders dan de berekening voor de langstudeerboete. Hou hier rekening
mee. Klik hier voor meer informatie over de aanpassingen van het studentenreisrecht en de
studiefinanciering.
De langstudeerboete
De langstudeerboete is officieel al in het collegejaar 2011-2012 van kracht, maar bedraagt
dat jaar een boete van 0 euro. In het jaar 2012-2013 zal de boete van 3.000 euro gaan
gelden. De regel is dat wanneer je als student meer dan één jaar langer studeert dan dat je
bachelor of master duurt, je bovenop je collegegeld 3.000 euro extra betaalt. Klik hier voor
meer informatie over de langstudeerboete.

De harde knip
De harde knip houdt in dat studenten hun bachelor volledig moeten hebben afgerond
voordat ze aan een master mogen beginnen. De regeling gaat in vanaf studenten die in
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2009-2010 gestart zijn met hun bachelor opleiding. Deze moeten al hun bachelorvakken
voldoen voor ze kunnen beginnen met een master, ook al is deze aan dezelfde instelling. Klik
hier voor meer informatie over de harde knip.
Tweede studie
De overheid financiert voortaan slechts één bachelor en één master. Zodra de student een
bachelor of master heeft afgerond en een tweede bachelor of master wil starten, moet hij
instellingscollegegeld betalen. De instelling bepaalt hoe hoog dit bedrag wordt. Het
instellingstarief kan per instelling sterk variëren voor dezelfde studie. Er is tot en met
collegejaar 2012-2013 en overgangsregeling die onder bepaalde voorwaarden een
uitzondering maakt. Deze uitzondering geld alleen voor studenten die een tweede studie
starten voordat zij hun eerste studie hebben afgerond. Klik hier voor meer informatie over
de tarieven voor tweede studies.
Hoofdlijnenakkoorden
In de hoofdlijnenakkoorden spreken de overheid en de universiteiten en hogescholen een
groot aantal zaken met elkaar af. Sommige van deze afspraken hebben ook gevolgen voor
studenten. Zo wordt het mogelijk voor excellente opleidingen om meer collegegeld te gaan
vragen en verandert de aanmeldingsdatum voor universitaire studenten. Klik hier voor meer
informatie over de hoofdlijnenakkoorden.
Uitgebreidere informatie
Het kan zijn dat er meerdere maatregelen op jou van toepassing zijn. Kijk voor een overzicht
van de samenhang van deze maatregelen op de websites: lkvv.nl, lsvb.nl en iso.nl. Je kunt
ook de links in dit bestand gebruiken om gedetailleerde informatie te vinden.
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