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Studeren. Het is een voorrecht dat in een ideale wereld elke jongere met de capaciteiten te
beurt valt. Toch is dat in realiteit niet steeds het geval. Universiteiten, hogescholen en de
overheid organiseren vandaag via allerlei wegen wel financiële hulp voor wie studeert en
krap bij kas zit, maar de crisissen die ons de voorbije jaren te beurt zijn gevallen, hebben dit
systeem onder druk gezet. Structureel wordt er te weinig geïnvesteerd in de sociale sector
die ons onderwijs flankeert. Structureel wordt de sociale sector ook als bijkomstig en niet-
primordiaal gezien voor ons onderwijs. Als dit standpunt één effect heeft, laat het dan zijn
dat die denkfout voorgoed de wereld uit geholpen is. Ja, de kerntaak van een universiteit of
hogeschool is onderwijs. Maar ook: sociale voorzieningen voor studenten maken integraal
deel uit van degelijk onderwijs. Immers: hoe kan je studeren zonder dat je de financiële
mogelijkheden hebt? Hoe kan je uitgroeien tot een knappe kop die Vlaanderen op de
wereldkaart zet, als je de kansen niet krijgt?

In wat volgt geeft de Vlaamse Vereniging van Studenten haar advies studiekosten dat de
noodzakelijke hervormingen wat betreft financiële en flankerende hulp voor studenten
meegeeft.

KORTE INHOUD

3. Verhoog de maxima verdienbedragen om je te kunnen registreren als
beursstudent of bijnabeursstudent.

2. Geef de nodige aandacht niet alleen aan de allerkwetsbaarste studenten,
maar ook aan de zogenaamde lagere middenklasse die het steeds moeilijker
krijgt.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT:

1. Houd het inschrijvingsgeld betaalbaar met het oog op democratisch en
toegankelijk hoger onderwijs.

4. Neem de kostprijs van studie- en praktijkmaterialen verplicht op in de
opleidingsfiche.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT:

7. Voorzie leerinhouden aan een redelijke prijs online.

6. Zet als hogeronderwijsinstelling in op het delen van best practices om de
studiekost binnen de perken te houden.

5. Zorg ervoor dat professoren zich bezinnen over de noodzakelijkheid van
studiemateriaal.

8. Sla samen met studentenverenigingen de handen in elkaar om
studiemateriaal goedkoop te verdelen. Stel goedkopere boekenpakketten
samen.

9. Zet maximaal in op het verdelen en faciliteren van
tweedehandsstudiemateriaal.

10. Blijf investeren in bibliotheken. Zorg ervoor dat ze een ruime
boekencollectie bezitten én voldoende studieplekken.

11. Voorzie als hogeronderwijsinstelling voldoende budget om studenten met
zorgnoden te ondersteunen door onder andere bepaalde softwarepakketten
als instelling aan te kopen en beschikbaar te stellen voor studenten met
bepaalde statuten.

12. Communiceer tijdig over onvoorziene kosten en bied spreiding van
betaling aan.

13. Monitor de kosten (voorzien en onvoorzien) van alle opleidingen en
communiceer hierover.

14. Monitor de kostprijs van stages. Hou de kosten met betrekking tot stages
zo laag mogelijk.

15. Zorg voor een onkostenvergoeding wat betreft stages. Zorg - indien dit
niet mogelijk is - voor goedkope leningen en gespreide betalingsmodaliteiten.



DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT:

18. Zorg voor betaalbare ICT infrastructuur voor studenten. Ga hiervoor
desnoods sponsorships aan met ICT-bedrijven.

17. Zorg voor voldoende verwarmde studieplekken op de campussen. Niet
louter tijdens de blok of examens, maar het hele jaar door. Zet ook in op
bibliotheekruimte.

16. Behoud ten allen tijde de modaliteiten van gespreide betaling van
inschrijvingsgeld, beurzen, goedkopere studentenhuisvesting en dergelijke
meer.

19. Bied goedkopere alternatieven aan voor de vaak dure ICT-vereisten.

20. Zoek met studenten met een functiebeperking naar welke kosten die zal
moeten maken in het kader van die functiebeperking. Kom als
hogeronderwijsinstelling zo veel mogelijk tussen in deze kosten.

21. Bied in het secundair onderwijs al financiële basiseducatie aan aan
leerlingen. Zorg ervoor dat de nieuwe eindtermen hieromtrent een duidelijke
vertaalslag krijgen in de klas.

22. Ondersteun als hogeronderwijsinstelling studenten in goed budgetbeheer
en financiële gezonde gewoonten.

23. Houd toezicht op prijsstijgingen in de sector van de mobiliteit en het
openbaar vervoer. Hou deze binnen de perken.

24. Breid de campuspas-systemen en abonnementssystemen uit. Maak
reizen naar alle Vlaamse steden goedkoop en zorg ervoor dat er geen
leeftijdsgrens meer staat op studentenabonnementen.

25. Bekijk als hogeronderwijsinstellingen en als steden en gemeenten de
optie om deelfietsen in te schakelen als goedkoop alternatief voor openbaar
vervoer.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT:

28. Zet in op de bekendheid van apps als too good to go’ en ‘olio’.

27. Faciliteer als hogeronderwijsinstelling of lokaal bestuur groepsaankopen
van gezonde voeding en levensmiddelen.

26. Maak, gezien de huidige hoge prijzen voor openbaar vervoer, ook
maximaal afstandsonderwijs mogelijk als alternatief.

29. Breng winkels in kaart die korting geven op vertoon van een
studentenkaart.

30. Voorzie in een studentenrestaurant steeds één maaltijd per dag aan een
zéér lage prijs. Op de andere maaltijden kunnen studentenresto's zeker winst
maken.

31. Blijf als hogeronderwijsinstelling en lokaal bestuur sport en beweging aan
studentikoos tarief mogelijk maken.

32. Vrijwaar het gebruik van sportinfrastructuur van de
hogeronderwijsinstelling.

33. Bewaak als hogeronderwijsinstellingen de inhoud van de statuten
werkstudent/student-ondernemer/… zodat deze studenten ook effectief
voordeel halen uit de toegekende statuten. Breng de beloftes op papier,
steeds ook in de praktijk. 

34. Neem meer ondersteuningsmaatregelen om werkstudenten te
ondersteunen.

35. Verlaag het minimum aantal uren werk (thans 80% VTE) om in
aanmerking te komen voor het werkstudentenstatuut.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT:

39. Heroverweeg de minimumgrenzen voor de studietoelage.

38. Organiseer een kritische analyse van de huidige systemen van
studietoelagen en dergelijke.

37. Laat de stuvo-enveloppe meestijgen met het aantal hulpvragen van
studenten.

40. Bevraag waarom studenten hun opleiding stopzetten. Onderzoek of
studiekost hier een reden vormt.

36. Verzamel als instellingen en overheid cijfers over de financiële situatie van
studenten.



Aanleiding
In september 2022 ontvingen VVS en haar bestuursleden, evenals de studentenraden
die aangesloten zijn bij VVS, verontrustende berichten over de alsmaar stijgende
kost van studeren. De oorzaken van deze kostenstijging zijn bekend. De energiecrisis,
studentenhuisvestingscrisis, de coronacrisis en de aanhoudende inflatie doen het
budget van de student geen goed. Aangezien studenten recht hebben op betaalbaar
onderwijs, inclusief flankerende aangelegenheden en al wat bij het studentenleven
komt kijken, trekt de Vlaamse Vereniging van Studenten met dit standpunt aan de
alarmbel. Daarnaast blijft democratisch onderwijs een basisvoorwaarde voor
maatschappelijke vooruitgang. Die basisvoorwaarde komt onder druk te staan.

Alarmerende cijfers
Het aanvoelen van VVS werd al snel bevestigd door de diensten studentenvoorzieningen
(stuvo’s) van de Vlaamse universiteiten en hogescholen. In verschillende media spraken
de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen van een tweezijdig probleem: enerzijds stijgt
het aantal hulpvragen van studenten en anderzijds is de hulp die studenten
aanvragen ook vaak fundamenteel groter.¹ Waar een student vroeger kwam
aankloppen omdat die honderd of tweehonderd euro per maand tekort kwam, heeft
diezelfde student die nu aanklopt vaak een veelvoud hiervan nodig.

De KU Leuven zag een toename in het aantal hulpvragen tijdens de eerste maanden van
het academiejaar van om en bij de 50%.² Hetzelfde beeld zien we aan de Brusselse VUB,
waar het aantal hulpvragen steeg met 51% in vergelijking met dezelfde periode het jaar
voordien.³

INLEIDING
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¹ Jens Vancaeneghem, “Toevloed aan studenten die financiële hulp vragen: “Ouders twijfelen
of het wel haalbaar is”,” Nieuwsblad, 16 september 2022,

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220915_96363652;
Sam Ooghe, “Studeren wordt onbetaalbaar: ‘Ik weet dat veel mensen deze winter in de kou

zullen zitten’,” De Morgen, 3 oktober 2022, https://www.demorgen.be/nieuws/studeren-
wordt-onbetaalbaar-ik-weet-dat-veel-mensen-deze-winter-in-de-kou-zullen-zitten~b3155945; 

Klara Bauters, “Kotstudent kost meer dan 15.000 euro per jaar”, De Standaard, 25 augustus
2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220824_97683958

² Cijfers KU Leuven, vermeld in een reportage voor VRT NWS Laat
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/19/studeren-duur-laat/).

³ Pieterjan Huyghebaert, “Ook studenten voelen de hogere prijzen: "Ik werk nu dubbel zoveel
als vroeger om rond te komen",” VRT NWS, 20 september 2022.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/19/studeren-duur-laat/; 

Charlotte Deprez, “Hoe werkstudenten omgaan met crisis: “Geen boeken kopen en de dokter
uitstelen”,” Bruzz, 21 september 2022. https://www.bruzz.be/onderwijs/hoe-werkstudenten-

omgaan-met-crisis-geen-boeken-kopen-en-de-dokter-uitstellen-2022-09-21.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220915_96363652
https://www.demorgen.be/nieuws/studeren-wordt-onbetaalbaar-ik-weet-dat-veel-mensen-deze-winter-in-de-kou-zullen-zitten~b3155945
https://www.demorgen.be/nieuws/studeren-wordt-onbetaalbaar-ik-weet-dat-veel-mensen-deze-winter-in-de-kou-zullen-zitten~b3155945
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220824_97683958
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/19/studeren-duur-laat/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/19/studeren-duur-laat/
https://www.bruzz.be/onderwijs/hoe-werkstudenten-omgaan-met-crisis-geen-boeken-kopen-en-de-dokter-uitstellen-2022-09-21
https://www.bruzz.be/onderwijs/hoe-werkstudenten-omgaan-met-crisis-geen-boeken-kopen-en-de-dokter-uitstellen-2022-09-21


Zowel bij de universiteiten als bij de hogescholen klinkt hetzelfde signaal unisono.⁴
Studiekosten zijn een urgent onderwerp in de verschillende werkgroepen
studievoorzieningen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) en de Vlaamse
Hogescholenraad (Vlhora). Het wederkerende item werd nauw opgevolgd door VVS en
de partners. Hogeronderwijsinstellingen laten aan VVS weten dat ze momenteel nog de
meeste studenten die aan komen kloppen kunnen helpen. Echter, wanneer het aantal
hulpvragen aan dit tempo blijft stijgen, is dit niet gegarandeerd.

De recentste CEBUD-analyse bevestigt verder deze vermoedens. Zo kost kotstudent zijn
dit academiejaar 1.243 euro meer dan vorig jaar.⁵ Een student die op kot gaat, kost
diens gezin of zichzelf gemiddeld 15.246 euro. Dit is bijna een jaarloon voor de lagere
inkomens, en is iets dat veel gezinnen niet kunnen missen en waarvoor sommige
gezinnen zelfs leningen aangaan.⁶ Bij pendelstudenten loopt de kost op tot 826 euro
extra dit jaar. In totaal kost een pendelstudent nu zo’n 10.156 euro. Uit bevragingen van
de sociale diensten van hogeronderwijsinstellingen blijkt dat steeds meer studenten om
steeds grotere bedragen vragen, waaronder ook doelgroepen die vorige jaren minder
beroep deden op tegemoetkomingen. Zij halen de toegenomen kotenprijzen en het
geslonken gezinsbudget omwille van de gestegen energieprijzen aan als de redenen
voor hun aanvragen. Daarom verwijst VVS in het kader van de toegenomen
studiekosten ook door naar het belang van haar standpunt Studentenhuisvesting
waarin zij pleit voor voldoende en betaalbare studentenhuisvesting.⁷

In oktober 2022 signaleerde VVS het imminente probleem van de stijgende studiekosten
aan het kabinet van Minister van Onderwijs Ben Weyts. VVS bracht het thema ook in de
media om aandacht te vragen voor deze problematiek.⁸

Het begrip 'studiekost'
Het begrip studiekost is voor vele interpretaties vatbaar. Immers: wat reken je als
studiekost? Het begrip studiekost kan zowel op een enge als brede manier worden
geïnterpreteerd.

Studiekosten in de enge zin van het woord omvatten alle kosten gelieerd aan het
onderwijs en het genieten van dat onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het
inschrijvingsgeld, geld ter bekostiging van studieboeken en praktijkmateriaal, alsook de
kostprijs van eventuele verplichte seminaries, congressen, stages en excursies. Al deze
kosten zijn exclusief verbonden aan de opleiding die men volgt.
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⁴ Vaststelling na rondvraag i.h.k.v. Lerend Netwerk Studiekost Vlaamse Interuniversitaire 
Raad en rondvraag i.h.k.v. Werkgroep STUVO van de Vlaamse Hogescholenraad.
⁵ https://www.cebud.be/studentenbrochure
⁶ “Een kotstudent kost minstens 15.346 euro per jaar: kan je lenen om de studies van je 
kinderen te betalen?”, Gianni D'Angelo, Het Laatste Nieuws, 8 september 2022.
⁷ “Standpunt Studentenhuisvesting”, Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), 21 april 2022. 
https://vvs.ac/standpunt/standpunt-studentenhuisvesting/.
⁸ Jens Vancaeneghem,“Toevloed aan studenten die financiële hulp vragen: ‘Ouders twijfelen 
of het wel haalbaar is’”, het Nieuwsblad, 16 september 2022.

https://www.cebud.be/studentenbrochure
https://vvs.ac/standpunt/standpunt-studentenhuisvesting/


Daarnaast definiëren we ook het begrip studiekost in de brede zin van het woord. Dit
begrip omvat eveneens alle kosten die indirect aan het studeren zijn verbonden zijn en
die men maakt om van de gekozen opleiding te genieten. Hierbij valt te denken aan
studentenhuisvesting, kosten voor (gezonde en evenwichtige) voeding, kosten voor
transport, kosten voor energie, welzijn en dergelijke.

Merk op dat in het kader van dit standpunt VVS het begrip studiekost in de brede zin
van het woord beperkt is tot kosten die redelijkerwijze noodzakelijk kunnen worden
genoemd. Studentenhuisvesting is bijvoorbeeld geen vereiste voor goede
studieresultaten bij iedereen, maar is voor sommigen wel een voorwaarde om
onderwijs te kunnen genieten.⁹ Bepaalde opleidingen worden slechts op één of een
beperkt aantal plaatsen in België aangeboden. Daardoor is pendelen met het openbaar
vervoer niet voor iedereen mogelijk omwille van sommige slechte of uitermate lange
verbindingen.

Sommige jongeren groeien ook op in (kans)armoede of een onveilige leefomgeving en
hebben geen ruimte in huis die zij kunnen gebruiken om te werken en studeren. Ook zij
hebben nood aan studentenhuisvesting om succesvol voor hun studies te werken.¹⁰
Daarom moeten studentensteden en hogeronderwijsinstellingen blijven inzetten op
voldoende en betaalbare studentenhuisvesting in het kader van democratisering. Want
momenteel worden koten een luxe die juist deze studenten niet kunnen betalen.¹¹
Transport is eveneens een noodzakelijke kost omdat men moet kunnen deelnemen aan
de lessen. Een gebrek aan betaalbaar en betrouwbaar vervoer houdt studenten tegen
van naar de les te gaan.¹² Slechte voeding en honger worden ook vaak gelinkt aan een
slechte focus, waardoor ook evenwichtige maaltijdvoorzieningen enig belang hebben.
Zonder de juiste voeding kan een student zich niet optimaal inzetten voor diens studies.
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⁹ “Studie UGent: Geen feitelijk verband tussen op kot gaan en examenresultaten,” het
Nieuwsblad, 7 juli 2021. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210707_93207342.  

¹⁰ Maya Brennan, Patrick Ree en Lisa A. Sturtevant. “The Impacts of Affordable Housing on
Education: A Research Summary,” Center for Housing Policy. 2014. https://nhc.org/wp-

content/uploads/2017/03/The-Impacts-of-Affordable-Housing-on-Education-1.pdf.
¹¹ Charlotte Deprez, Godfried Roelant, Levin Van Den Panhuyzen, “Studentenorganisaties

luiden alarmbel: 'Koten worden onbetaalbaar',” Bruzz, 26 april 2022.
¹² Charlotte West, “A surprising reason keeping students from finishing college: A lack of

transportation: Urban and rural students alike struggle to find reliable ways to get to and
from campuses,” Hechinger Report. 10 december 2021. https://hechingerreport.org/a-

surprising-reason-keeping-students-from-finishing-college-a-lack-of-transportation/.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210707_93207342
https://nhc.org/wp-content/uploads/2017/03/The-Impacts-of-Affordable-Housing-on-Education-1.pdf
https://nhc.org/wp-content/uploads/2017/03/The-Impacts-of-Affordable-Housing-on-Education-1.pdf
https://hechingerreport.org/a-surprising-reason-keeping-students-from-finishing-college-a-lack-of-transportation/
https://hechingerreport.org/a-surprising-reason-keeping-students-from-finishing-college-a-lack-of-transportation/


Studiegeld
Het studiegeld is de eerste uitgave van een student die zich wil inschrijven in het hoger
onderwijs. In Vlaanderen zijn hierrond vaste prijzen per studiepunt afgesproken. De
prijs ligt eveneens bewust laag vanuit het standpunt van democratisch betaalbaar
onderwijs. VVS is tevreden dat er Vlaanderenbreed gelijkheid is betreffende het
inschrijvingsgeld voor opleidingen van hetzelfde niveau, zo kunnen studenten een
opleiding en instelling kiezen die bij hen aansluit in plaats van een opleiding die binnen
hun budget past. VVS is ook tevreden met de regelingen die getroffen worden voor
beurs en bijna-beursstudenten zodat het inschrijvingsgeld voor hen geen obstakel
vormt.

Naar de toekomst toe wil VVS echter waarschuwen dat het inschrijvingsgeld
betaalbaar moet blijven. Een stijging van het inschrijvingsgeld zorgt ervoor dat minder
studenten zich durven inschrijven in het hoger onderwijs, een beslissing die
voornamelijk voelbaar is in opleidingen die niet gegarandeerd leiden tot een zeer hoog
loon.¹³ Tegelijkertijd bemerkt VVS dat vele hogeronderwijsinstelling werken aan een
rationalisatie van de dienstverlening, waarbij men bespaart op onder andere
studentenondersteuners en diensten zoals de psychologische hulpverlening,
kinderopvang en sportinfrastructuur. De studenten betalen dus meer voor minder
diensten. Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarom vraagt VVS dat het inschrijvingsgeld
toch bewust zo laag mogelijk blijft, zeker in tijden waarin alle andere kosten van
studenten zoals huisvesting, transport en levensonderhoud, zo hard stijgen.

DE KOST VAN 
STUDEREN IN DE ENGE 
ZIN VAN HET WOORD - 
MAATREGELEN
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¹³ Sá, Filipa, The Effect of University Fees on Applications, Attendance and Course Choice: 
Evidence from a Natural Experiment in the UK. 2019. Economica, 86: 607-634. 
https://doi.org/10.1111/ecca.12278.

https://doi.org/10.1111/ecca.12278


De laatste jaren zijn er ook steeds meer groepen van de studentenpopulatie voor wie
een optrekking van het studiegeld gevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben. Ten eerste
zijn er de beurs- en bijna-beursstudenten, waarvoor al bijzondere regelingen bestaan.
Maar er zijn ook nieuwe categorieën die gevaar lopen.

Zo zijn er steeds meer werkende studenten. Dit zijn geen werkstudenten, maar wel
studenten die werken tijdens hun studies als bijvoorbeeld jobstudent.¹⁴ Aan sommige
instellingen loopt dit percentage zelfs op tot om en bij de 40% van het totale aantal
studenten. Een groot percentage hiervan geeft als voornaamste reden dat zij de
inkomsten nodig hebben om in hun studiekosten en levensonderhoud te voorzien. Deze
studenten werken ook steeds meer uren per week. Zij worstelen vaak met een
significant lager studierendement omdat de beide combineren lastig is.¹⁵

In het najaar van 2022 werd het maximum aantal uren jobstudentenarbeid opgetrokken
naar 600 uur. Dit is langs de ene kant een goede zet omdat studenten dit geld echt
nodig hebben en hier vragende partij om zijn.¹⁶ Tegelijkertijd is het een schrikbarend
vooruitzicht, wetende welke slechte gevolgen veel uren studentenarbeid nu al hebben
op de studies. Als het inschrijvingsgeld verhoogd wordt, zal het aantal werkende
studenten enkel toenemen, alsook het aantal uren arbeid die zij doen, wat dan weer
een negatieve invloed kan hebben op hun studierendement. Wegens de harde knip
worden toekomstige studenten met een laag studierendement die minder dan 80% van
een voltijdse job werken (de huidige voorwaarde voor een statuut als werkstudent)
echter zeer hard afgestraft op een laag studierendement. Een combinatie van hogere
studiegelden en de harde knip, kan dus leiden tot meer jongeren die hun academische
carrière moeten stopzetten.

Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de lagere middenklasse. De lagere
middenklasse heeft het de laatste jaren steeds moeilijker gekregen en de energiecrisis
van 2022 heeft dit verder geëscaleerd.¹⁷ Deze studenten konden zich vroeger een
opleiding veroorloven, maar kloppen nu al vaker aan bij de stuvo’s voor steun. Zij
worden als kapitaalkrachtig genoeg gezien om de volle kostprijs te betalen, maar hun
marges worden steeds krapper.
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¹⁴ "Studenten werken steeds vaker ook tijdens het schooljaar, " het Nieuwsblad, 23 juni 2022.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220623_91326189.

¹⁵ Keppens, G., B. Spruyt, De Werkende Student: Een beschrijving van het profiel van de
werkende student en de gevolgen voor de studievoortgang. Steunpunt Strategisch
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Om de toegang tot het hoger onderwijs democratisch te houden verzoekt VVS om
eventueel de maxima bedragen die men kan verdienen om zich te registreren als
beurs- en bijna-beursstudent te verhogen, zeker omdat de kosten steeds hoger
oplopen, moet het inkomen ook hoger kunnen zijn. Een casus waarin een student
minder uren jobstudentenarbeid moet doen om zich nog te kunnen registreren als
beursstudent, ondanks dat die persoon echt het geld nodig heeft om de stijgende
rekeningen betalen, mag niet gebeuren.

Daarnaast vraagt VVS ook om te kijken naar een bijkomende regeling voor studenten
die zeer veel uren werken, maar te weinig uren hebben om zich te registreren als
werkstudent. Hun studieloopbaan loopt een reëel gevaar als de studiekosten stijgen.
Verder vraagt VVS onderwijsinstellingen ook om onderzoek te doen naar een eventueel
statuut voor jobstudenten dat hen recht geeft op voldoende faciliteiten zodat zij op hun
eigen tempo de leerstof kunnen verwerken en gemakkelijk aan leerinhouden kunnen
raken als zij lessen moeten missen voor hun werk. Een andere optie is het aantal
arbeidsuren per week verlagen voor werkstudenten, zodat ook werkende studenten die
veel uren werken, hiervan gebruik kunnen maken.

Studiemateriaal
Een belangrijk element in de kost van het studeren, is de kostprijs van het
studiemateriaal. Dat studiemateriaal een hoop geld kost, is evident.

Wat echter wel een groot probleem is, is dat studenten vaak niet erg transparant
kunnen terugvinden hoeveel ze nu juist aan studiemateriaal gaan moeten uitgeven. VVS
stelt daarom voor om de kostprijs van studiemateriaal (handboeken, abonnementen
op e-learningtools, softwarelicenties, laptop … ) verplicht op te nemen in de
opleidingsfiche van elke opleiding. Op die manier weet de student exact wat het
opnemen van een welbepaald vak zal kosten aan studiemateriaal. Wij begrijpen dat
sommige kosten niet eenvoudig voorspelbaar zijn, zoals materiaal voor practica en
stages, omdat deze kosten soms zeer individueel zijn of afhangen van groepsaankopen.
Toch vragen wij opleidingen om, in geval dat men kosten onvoorspelbaar vindt, enkele
jaren de kosten te monitoren, en dan gemiddelde richtbedragen te vermelden bij
bepaalde kosten, zodat studenten toch enig idee hebben wat normaal is. VVS moedigt
verder ook aan dat lesgevers zich steeds bezinnen over de noodzakelijkheid van
studiemateriaal. Is het echt nodig dat de student een bepaald naslagwerk aankoopt, of
volstaat het dit naslagwerk te ontlenen uit de bibliotheek? Is het aangereikte
studiemateriaal echt noodzakelijk? Is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat de lesinhoud en
powerpoint volstaan als studiemateriaal.
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Idealiter zet de hogeronderwijsinstelling ook in op het delen van best practices onder
lectoren en professoren om de kost van een vak binnen de perken te houden. Zo
moedigt de Vlaamse Vereniging van Studenten docenten ook aan om lesinhouden aan
een redelijke prijs online te voorzien. Geprinte cursussen kosten meestal meer geld.
Bovendien zijn online cursussen ook een stuk milieuvriendelijker.

Volgens VVS is er in het debat rond betaalbaar studiemateriaal een belangrijke plaats
weggelegd voor de cursusdiensten van studentenverenigingen.
Studentenverenigingen stellen vaak relatief goedkope boekenpakketten samen in nauw
overleg met de opleidingen en boekhandels. Dit is een best practice die zich volgens VVS
nog verder mag verspreiden.

Er moet verder ook ingezet worden op het gebruik van tweedehandsboeken. Niet
alleen stimuleert dit duurzaamheid, het baat ook zowel de verkopende als de kopende
student aangezien beiden financieel voordeel hebben hierbij.

Een andere belangrijke actor in de democratisering van studiemateriaal, is de
bibliotheek die vaak verbonden is aan de universiteit of hogeschool. Studenten kunnen
hier gratis of goedkoop boeken en andere naslagwerken raadplegen en ontlenen. VVS
vindt het belangrijk dat hogeronderwijsinstellingen in deze faciliteiten blijven
investeren. Zet als instelling ook in op een voldoende ruime collectie in de
bibliotheken. Zo kan er bijvoorbeeld afgesproken worden binnen een faculteit dat
lesgevers van elk boek dat ze opgeven als verplicht studiemateriaal, er steeds een
aantal ter consultatie staan in de bibliotheek. Zo kunnen studenten ze daar
raadplegen of inscannen.

Denk bij studiemateriaal ook aan de software die nodig is voor studenten met een
functiebeperking. Voor mensen met een functiebeperking zijn deze soms onmisbaar om
kwalitatief de les bij te wonen, een paper te schrijven of een examen af te leggen, wij
denken hier onder andere aan softwarepakketten voor studenten met dyslexie en
aanverwante stoornissen. In de meeste landen zouden tussen de 5 à 10% van de
bevolking enige mate van dyslexie kunnen hebben, en veel van deze mensen vervult
niet diens potentieel vanwege de systematische barrières die men ondervindt in de
onderwijs- en werksfeer. Dit is geen klein percentage. Voorzie als
hogeronderwijsinstelling voldoende budget om studenten met zorgnoden te
ondersteunen door onder andere bepaalde softwarepakketten als instelling aan te
kopen en beschikbaar te stellen voor studenten met bepaalde statuten. Dit is een
van de aanbevelingen van het Europese dyslexiecharter.¹⁸
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Excursies en onvoorziene
kosten
Een groot deel van goed budgetbeheer komt neer op plannen. De
hogeronderwijsinstelling kan de student hierin helpen door transparant en duidelijk te
communiceren over de mogelijke kosten die doorheen het semester nog op de student
afkomen en studenten te waarschuwen aan het begin van het academiejaar dat zij
hiervoor nog geld opzij moeten houden. Communiceer bovendien tijdig wanneer
deze onvoorziene kosten zich opdringen en biedt waar mogelijk een spreiding van
de kosten aan. Veel beginnende studenten, zeker pioniersstudenten, hebben geen idee
met welke extra kosten ze rekening moeten houden en hoe omvangrijk deze kunnen
zijn, wat ertoe leidt dat een studie die eerst betaalbaar leek, toch niet haalbaar blijkt
tijdens het jaar.¹⁹

VVS hoorde verhalen over uitstappen naar het buitenland waarbij de student zelf nog
geen maand op voorhand transport en een verblijf moest voorzien, alsook vernamen wij
dat studenten aan het einde van het jaar geconfronteerd worden met een rekening voor
alle laboratoriumspullen van de instelling die doorheen het jaar braken en waarvan de
prijs voor vervanging van dit materiaal verdeeld wordt over alle studenten. Ook zijn er
sommige opleidingen die dure verplichte excursies organiseren waar je een
gemotiveerde aanvraag moet indienen om ze niet bij te wonen, wat een hoge drempel is
voor studenten. Studenten die al in een precaire situatie verkeren, hebben dan geen
haalbare tijdspanne om fondsen te vinden. Soms maakt dit een opleiding compleet
onhaalbaar om af te ronden. Daarnaast speelt onvoorspelbaarheid hier ook een grote
factor: de exacte kostprijs van deze uitgaven varieert, waardoor studenten zich
onvoldoende financieel kunnen voorbereiden op de verwachte uitgaven.

Volg op opleidingsniveau de kosten van dit soort uitgaven voor enkele jaren op, en
bevraag studenten hoeveel deze uitstappen en andere plotse benodigdheden hen
ongeveer gekost hebben op een jaar en per kost/uitstap. Zo kunnen toekomstige
studenten hun verwachtingen bijstellen, maar kan je als opleiding een beter zicht
krijgen op de reële kost van de opleiding. Reflecteer waar nodig over de effectieve
noodzaak van de uitgaven en of men de competenties niet op een andere manier kan
verwerven. Wees uitgebreid met het vermelden van kosten. Als je binnen de opleiding
afspreekt dat de kostprijs van gesneuveld labomateriaal onder alle studenten wordt
verdeeld, dan moeten die studenten daarvan op de hoogte zijn.
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Stages

Stages binnen de opleiding
Stages binnen het kader van een opleiding vinden plaats zodat studenten de opgedane
kennis aan de praktijk kunnen toetsen en zodat ze praktische competenties en inzichten
verwerven. De uren van deze stages vertalen zich in een aantal studiepunten die men
verwerft bij het afronden van de stage. De student hoort voorbereid te worden op de
stage en tijdens de stage bewust begeleid te worden om bepaalde competenties,
vaardigheden en kennis te verwerven en oefenen en heeft duidelijke evaluatiecriteria.
Stages zijn een meerwaarde voor veel opleidingen en verschaffen de student daarboven
een inzicht in het werkveld waarvoor ze opgeleid worden.

Omdat deze stages plaatsvinden binnen vakken, vraagt VVS aan de
onderwijsinstellingen om net zoals bij reguliere vakken de kostprijs van het vak te
monitoren via studentenbevragingen. Stages kosten impliciet ook geld en studenten
hebben een recht om hierover geïnformeerd te worden. Opleidingen moeten ook
ingrijpen als zij merken dat de kosten te hoog oplopen.

In opleidingen waarin stages deel uitmaken van het verplichte lessenpakket, moet je
slagen op je stages om je opleiding af te ronden, je kan ze dus niet overslaan. Daarom
maken stages volgens VVS deel uit van de verplichte kosten van een opleiding. Vaak
gaan stages gepaard met bepaalde uitgaven. Zo halen studenten in de zorgsector aan
dat er van hen verwacht wordt dat zij zelf hun transport en lunch regelen tijdens hun
stage, alsook hun kleding en sommige praktische aankopen zoals medisch materiaal,
terwijl dit bij andere stageplaatsen vergoed wordt door de stageaanbieder. Dit zorgt
voor fundamentele ongelijkheid binnen eenzelfde vak: sommige studenten zullen veel
persoonlijke kosten moeten aangaan en anderen niet. Een student in een financieel
precaire situatie kan niet verwacht worden om zich op de duurste situatie te voorzien.
Anderzijds kan dit ook voor een elitair systeem zorgen: als de studenten zelf hun
stageplekken mogen kiezen, dan zullen enkel de welgestelde studenten de duurdere
stageplaatsen kunnen kiezen. Dit kan niet de bedoeling zijn.

De studenten betalen inschrijvingsgeld om een opleiding te volgen, en kopen het
verplichte materiaal zodat zij de nodige kennis en kunde verwerven. Dit hoort te
volstaan om het maximale uit de opleiding te halen.
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Hoewel VVS principieel voor stagevergoedingen is, begrijpen we de bezorgdheid van
hogeronderwijsinstellingen dat het verplicht maken van stagevergoedingen voor
meerdere praktische problemen kan zorgen. Bedrijven zijn dan misschien minder
geneigd stages Daarom is VVS in eerste instantie vragende partij voor een
onkostenvergoeding.

Het volgen van een verplichte stage, mag een student niet armer maken. Kosten die
rechtstreeks verbonden zijn met het volgen van de stage, zoals de verplaatsing en
het materiaal die nodig zijn om de stage uit te voeren moeten vergoed worden. Als
dit echt niet haalbaar is voor de instelling, dan moeten er tenminste
financieringsmethodes aangeboden worden zoals goedkope leningen met gespreide
terugbetalingsmogelijkheden door de onderwijsinstelling.

Vrijwillige stages
In sommige opleidingen maken stages geen deel uit van de plichtvakken maar worden
studenten geadviseerd om een stage te lopen buiten de lestijden of in de vakanties
omdat dit hen een veel grotere kans geeft op tewerkstelling binnen hun arbeidsmarkt,
of omdat dit hen meer inzicht geeft in de lesinhouden.

VVS is vragende partij voor het vergoeden van stages omdat er momenteel door
veel bedrijven systematisch gebruik gemaakt wordt van de onbetaalde arbeid van
jongeren. Daarnaast kunnen jongeren behorende tot kansengroepen het zich vaak niet
financieel veroorloven om gratis te werken en hebben zij deze tijd vaak nodig voor
betaalde arbeid om zichzelf of hun familie te ondersteunen. Deze vraag ligt in lijn met
de resolutie van het Europees Parlement om onvergoede stages te verbieden. VVS
vraagt dat hogeronderwijsinstellingen hierin een voorbeeldrol op zich nemen en dit ook
vragen aan organisaties waarmee zij samenwerken.

Algemene maatregelen
Hogeronderwijsinstellingen bieden studenten vandaag al redelijk wat
ondersteuningsopties aan. Zeker voor studenten die in een financieel precaire situatie
verkeren, zijn bepaalde ondersteuningsmiddelen primordiaal. Denk aan modaliteiten
zoals gespreide betalingen van het inschrijvingsgeld, beurzen, goedkopere
studentenhuisvesting en dergelijke meer. Deze moeten zeker behouden worden.
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Vanuit een democratisch standpunt ziet VVS een belangrijke rol weggelegd voor de
bibliotheken en studieplekken die aangeboden worden door de onderwijsinstelling.
VVS vraagt met aandrang deze plekken met voorrang toe te kennen aan studenten in
financieel kwetsbare situaties. Immers: een dag in de bib of op locatie gestudeerd, is
een dag dat men het kot niet moet verwarmen. Voor pendelstudenten is goede
infrastructuur ook van groot belang. Zij brengen veel tijd door op de campus en kunnen
zich niet even terugtrekken in een kot. Zij moeten dus in alle rust en comfort kunnen
studeren en werken tijdens de schooluren.

VVS vraagt ook bijzondere aandacht voor pioniersstudenten. Dit zijn de studenten
die als eerste in hun omgeving gaan studeren. Vaak hebben zij thuis geen gemakkelijke
studiesituatie. Zij hebben meer nood aan een goede bibliotheekinfrastructuur.²⁰
Daarnaast zijn goede en voldoende studieplekken en toegang tot academische
literatuur iets dat alle studenten ten goede komt. VVS pleit daarom expliciet voor meer
bibliotheek- en studieplekken én om deze maximaal open te stellen voor studenten.

Als, omwille van stijgende energieprijzen, instellingen zich genoodzaakt zien om
bepaalde delen van de campussen af te sluiten om de energie te besparen, en men echt
niet anders kan dan bibliotheken en studieplekken beperkter open te houden, dan
kunnen de onderwijsinstellingen afspraken maken met de stad en de publieke
bibliotheken om daar studeerplekken te creëren en in kaart te brengen. Een
voorbeeld hiervan is hoe bedrijven en bibliotheken in Limburg samenwerkten om een
lijst op te stellen van bloklocaties die open zijn in de kerstvakantie. Ook Antwerpen
heeft een initiatief genaamd study360.

Een volgend punt is dat steeds meer universiteiten en hogescholen het gebruik van
technologie als laptops en tablets vereisen voor het goed kunnen volgen en deelnemen
aan de lessen. Zeker bij ICT-opleidingen kunnen deze kosten oplopen. VVS vraagt deze
vereisten tijdig aan de student kenbaar te maken, maar ook om steun te voorzien
voor studenten voor wie deze kosten een obstakel kunnen vormen.

Wanneer de universiteit of hogeschool werkt volgens het principe van ‘bring your own
device’, zorg dan ook voor een goedkoop alternatief aangeboden door de
hogeronderwijsinstelling zoals het lenen van elektronica. Van studenten in een
financieel precaire situatie, zoals (bijna-)beursstudenten, kan niet verwacht worden dat
zij alle techniciteiten zelf aankopen. Misschien is er een optie dat onderwijsinstellingen
kijken naar de mogelijkheid tot sponsoring van elektrobedrijven waarmee men
samenwerkt voor onder andere stages, bachelorproeven, thesissen en onderzoek. Zorg
er echter wel voor dat iedereen kan terugvallen op deze diensten, want ook studenten
die niet in aanmerking komen voor een statuut als (bijna-)beursstudent, kunnen het
soms moeilijk hebben.
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Faciliteiten
Studenten met een functiebeperking hebben vaak nog extra kosten in het kader van
hun beperking. VVS vraagt dat de hogeronderwijsinstelling samen met de student
de kosten die hieraan verbonden zijn berekent.

VVS moedigt hogeronderwijsinstellingen ook aan om studenten te informeren
over de prijzen van bijvoorbeeld software voor mensen met een functiebeperking.
Denk aan software die mensen met zware dyslexie helpt.

VVS breekt er ook een lans voor deze kosten ten laste van de instellingen te laten
vallen in plaats van ten laste van de student, dit vanuit het perspectief van
inclusief, toegankelijk hoger onderwijs. Studenten met een functiebeperking hebben
evenzeer recht op een goede toegang tot hoger onderwijs.
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Financiële educatie is
basiseducatie
VVS vraagt na raadpleging van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dat studenten-
in-spe reeds in het middelbaar financiële basiseducatie meekrijgen. Dit werd
opgenomen in de eindtermen, maar dient asap in de praktijk te worden gebracht. Het
kan niet dat jonge mensen onvoldoende worden bekwaamd in gezond budgetbeheer.
Hoe doe je aan financiële planning? Hoe kan ik centen verdienen? Hoe werkt de bank?
Waarom moet ik de geldgoeroe op TikTok niet meteen geloven? Het zijn allemaal dingen
die aan bod zouden kunnen komen. VVS en VSK denken dat dit de persoonlijke
ontwikkeling van studenten en jongeren in het algemeen ten goede kan komen.

VVS moedigt de hogeronderwijsinstellingen ook aan om studenten actief te
ondersteunen in goed budgetbeheer en de ontwikkeling van financieel gezonde
gewoonten. Dit kunnen hogeronderwijsinstellingen bijvoorbeeld doen door de
terbeschikkingstelling van een leidraad budgetbeheer waarin de student zich kan
inlezen over de principes van gezond beheer van diens budget.

DE KOST VAN 
STUDEREN IN DE
BREDE ZIN VAN HET 
WOORD - 
MAATREGELEN
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Mobiliteit
Transport is voor vele studenten een grote hap uit hun budget. De bus-,tram- en
treintickets zijn niet goedkoop. Zeker wanneer studenten zich tussen verschillende
steden moeten verplaatsen, zoals het geval is  voor interuniversitaire opleidingen of
hogeronderwijsinstellingen met meerdere campussen. Omdat transport via het
openbaar vervoer in het kader van een duurzame omgang met het milieu prioritair is,
vraagt VVS dat er toezicht wordt gehouden op prijsstijgingen in deze sector.
Studenten missen namelijk een essentieel deel van hun studies als zij zich geen fysieke
aanwezigheid kunnen veroorloven.

VVS vraagt dat er gekeken wordt naar het campuspas-systeem en analoge
abonnementssystemen, alsook dat deze worden  uitgebreid. Zo moet het voor alle
studenten mogelijk zijn om goedkoop te reizen naar alle Vlaamse steden met een
campus voor hoger onderwijs. Momenteel zijn studentenabonnementen enkel gericht
op jongeren onder zesentwintig jaar. In het kader van levenslang leren, maar ook
rekening houdende met inclusiviteit voor kwetsbare groepen die niet direct aansluitend
na het secundair onderwijs  aan hoger onderwijs kunnen beginnen, is dit geen gunstige
benadering. Veel werkstudenten, werkende studenten en kansarme studenten zijn
ouder dan de maximumleeftijd voor studentenabonnementen aan de aanvang of bij de
afloop van hun studies.

Niet alleen mist deze groep de toegang tot een voordelig studentenabonnement, het
nationaal openbaar vervoer is ook al inherent duurder vanaf zesentwintig jaar. Een
oudere student wordt dus dubbel benadeeld. VVS ziet daarom ook graag het
leeftijdsplafond voor studentenabonnementen verdwijnen, dit zou in plaats hiervan
enkel gekoppeld mogen worden aan een inschrijvingsbewijs voor een opleiding.

VVS denkt ook aan andere opties naast het openbaar vervoer. Zo vraagt VVS
onderwijsinstellingen om te kijken naar deelfietsen. Hier is een mogelijkheid om
samen te zitten met de stad of private diensten die deelfietsen aanbieden om dit
voor studenten goedkoop aan te bieden. Zo kan men zich goedkoop en flexibel
verplaatsen tussen verschillende campussen en gebouwen in de studentenstad.

Gezien de huidige hoge prijzen voor openbaar vervoer, vraagt VVS ook maximaal
afstandsonderwijs mogelijk te maken als back-up optie. Op die manier kan een
student die op één dag maar één uur les heeft, treintickets uitsparen en de ene les
online volgen. Bovendien zijn lesopnames en toebehoren ook primordiaal voor de
student die (noodgedwongen) bijverdient.
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Een veelgehoorde kritiek hierop is dat studenten niet zouden moeten werken om rond
te komen en dat studeren hun voornaamste bekommernis hoort te zijn. VVS treedt die
gedachte bij, maar ziet anderzijds dat deze ideale situatie nu eenmaal niet
overeenstemt met de realiteit. VVS verwijst hiervoor naar het standpunt Digitaal
Onderwijs waarin wordt geopperd dat het online volgen van lessen waar mogelijk en het
beschikbaar stellen van lesopnames ten alle tijde belangrijk is om democratisch
onderwijs te garanderen.²¹

VVS verstuurde hieromtrent in december 2022 een schrijven naar de ministers van
de mobiliteit om deze noden te beantwoorden.

Voeding en sport
Om lessen goed te kunnen volgen, examens te kunnen afleggen en zichzelf te
ontplooien, moet de student zich natuurlijk ook goed in diens vel voelen. VVS
benadrukt het principe van een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe mooi dit
adagium ook is, dit in de praktijk brengen kost nu eenmaal geld.

Vooreerst is het belangrijk dat de student gezonde voeding tot zich kan nemen. Dit is
echter niet voor iedereen evident. Gezonde en verse voeding is duur. VVS pleit daarom
dat er naar analogie van wat in sommige steden gebeurt,
hogeronderwijsinstellingen groepsaankopen van gezonde voeding en
levensmiddelen evenals gebruik van apps als ‘too good to go’ en ‘olio’
aanmoedigen. Dit kan eenvoudig met posters in campusgebouwen.

Ook het in kaart brengen van sociale winkels en supermarktketens die korting
geven bij het vertonen van een studentenkaart op een website en/of poster, helpt
hierbij.

Daarnaast stelt VVS eveneens vast dat prijzen in de studentenrestaurants een
stijging kenden in de laatste maanden. Dit is begrijpelijk aangezien de kosten van
consumptiegoederen enorm zijn gestegen. Daarnaast zijn onderwijsinstellingen
ondergefinancierd wegens een gebrek aan kliks, waardoor zij steeds minder kunnen
tussenkomen in de kostprijs van het eten in studentenrestaurants, en dit daardoor
vaker doorgerekend moet worden aan studenten. Echter, dit heeft een impact op de
budgetten van studenten en treft de financieel kwetsbare studenten het hardst.

VVS vraagt daarom dat er elke dag een bepaalde zeer voedzame gezonde maaltijd in
het studentenrestaurant aan zeer lage prijs wordt aangeboden. Op andere
bereidingen kan het restaurant dan gerust wat meer vragen of zelfs winst maken.
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VVS vraagt ook uitdrukkelijk dat hogeronderwijsinstellingen nauw blijven samenwerken
met de steden om sportactiviteiten aan studentikoze tarieven te kunnen voorzien.
Te denken valt aan de sportpasjes die veel studenten (maar niet alle) al kunnen
verkrijgen bij hun hogeronderwijsinstelling. Op die manier blijft/wordt sporten voor de
student democratisch. Een sportende student, is een gezondere student. Die
student is ook gelukkiger en haalt betere punten.²²

Bij redelijk wat hogeronderwijsinstellingen wordt er in economisch moeilijke tijden
bespaard op de sportinfrastructuur door bijvoorbeeld enkel koude douches aan te
bieden of een zwembad te sluiten. Deze maatregelen raken studenten die hierdoor
thuis meer warm water moeten gebruiken of, als ze nog willen sporten, duurdere
locaties moeten opzoeken. Probeer als instelling toch te zorgen dat studenten ten
allen tijde gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur.

Statuten
Er zijn vandaag best wat beschermende statuten voor wie als student werkt,
onderneemt of bijzondere faciliteiten nodig heeft. VVS moedigt de
hogeronderwijsinstellingen aan de inhoud van die statuten te bewaken zodat
studenten ook effectief voordeel halen uit de toegekende statuten.

Een eerste vraag van VVS is de mogelijkheid onderzoeken dat studenten die in een
financieel precaire situatie zitten en zich toch inspannen als
studentenvertegenwoordiger of analoge mandaten beroep kunnen doen op
steun.²³ Dit opent ook de deur tot engagement voor kansengroepen: zij kunnen vaak
geen studentenvertegenwoordiger worden omdat zij deze tijd moeten spenderen aan
geld verdienen.

Een tweede vraag van VVS is dat werkstudenten meer ondersteuning krijgen door
hun statuut. Dit type studenten, zo toont internationaal onderzoek aan, stoppen vaker
met hun studies omdat zij hun werk niet meer gecombineerd krijgen met hun studies.
Dit betekent dat er meer ondersteuningsmaatregelen moeten komen die het
combineren minder belastend voor hen maakt. Daarnaast vraagt VVS ook het
minimum aantal uren, 80% VTE, te verlagen zodat ook jobstudenten die zeer veel
werken, zich kunnen beroepen op dit statuut.²⁴
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Ook student-zelfstandigen behoeven een statuut dat meer is dan dode letter.
Ondernemen als student wordt in Vlaanderen erg gepromoot. Terecht. Het is voor de
student niet alleen een manier om zijn geld te verdienen, maar de student kan ook iets
teruggeven aan de maatschappij. Bovendien leert de student het klappen van de zweep
kennen wat betreft ondernemen. Een enorme leerschool. Toch merken we dat -
ondanks het maatschappelijk nut van wat deze studenten ondernemen - ze nog te vaak
in de kou staan. Op papier genieten deze studenten vaak bepaalde faciliteiten, maar de
facto stellen die faciliteiten niet veel voor. VVS pleit ervoor deze studenten in hun
rechten te erkennen. Sta ons toe een voorbeeld aan te halen. Als een student-
ondernemer (= een student zelfstandige die zich registreerde bij diens
hogeronderwijsinstelling) een examenspreiding toegekend kreeg, zorg er dan voor dat
die examens ook redelijk worden gespreid. Een verplaatsing van het examen een uur na
het originele moment is theoretisch voldoende, maar in de praktijk geenszins.

Cijfers en geld
VVS moedigt de instellingen en de overheid ook aan om cijfers te verzamelen over de
financiële situatie van studenten. VVS vraagt daarnaast ook dat wanneer het aantal
hulpbehoevende studenten stijgt, de stuvo-enveloppe meestijgt. Er moet een correcte
indexering gebeuren van deze enveloppe. Zeker wanneer het inschrijvingsgeld stijgt,
moet tenminste een deel van dit geld terugvloeien naar de studentenvoorzieningen,
aangezien studenten dat geld betalen om hun academisch traject te ondersteunen.
Zonder extra geld kunnen deze studenten niet correct ondersteund worden, wat
betekent dat steeds meer studenten niet kunnen verder studeren.

VVS bepleit ook een kritische analyse van de huidige systemen van studietoelagen
en dergelijke. De voorwaarden zijn momenteel te stringent en dienen breder te
worden gemaakt. Verschillende hogescholen en universiteiten kaarten aan dat de
gestegen kotprijzen, ook van de koten die aangeboden worden door de instelling, niet
meer in verhouding staan tot de indexering van de studietoelage voor kotstudenten. De
minimumgrenzen voor de studietoelage zijn bovendien ook niet meer in lijn met
de gestegen energieprijzen.

Een derde vraag sluit ook aan op monitoring: wanneer studenten hun studies
vroegtijdig beëindigen, vraagt VVS naar de mogelijkheid voor een take-out gesprek
of survey waarin studenten uit een lijst mogelijkheden enkele redenen voor de
stopzetting van hun studies kunnen aangeven. Zo kunnen onderwijsinstellingen en
de overheid zicht krijgen op mogelijke pijnpunten voor studenten. Dat stelt de overheid
en de instellingen in staat om te werken aan de redenen waarom studenten stoppen.
Als blijkt dat de kostprijs of de onverzoenbaarheid met werk een grote motiverende
factor is voor drop-out, dan moet dit aangepakt worden.
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Samengevat schetsen we in deze nota de urgentie en omvang van het probleem. Het
water staat vele studenten aan de lippen. De stijgende prijzen van huisvesting, energie,
voeding en dergelijke heeft er bij velen echt wel ingehakt.

Merk op dat we in deze nota reeds aanhaalden dat een groeiende groep studenten die
ondersteund wordt door één of meerdere ouders of voogden ook steeds meer in de
problemen komt.

Auteur Gert Schuermans heeft het in zijn boek De Achterblijvers over de lagere
middenklasse die steeds naast alle vangnetten en hulp valt. Bij hen groeit het
gevoel dat ze in de steek worden gelaten. Voor ouders is het niet kunnen betalen van de
studies van hun kinderen een van de meest verschrikkelijke die hen kan overkomen.
Resultaat is dat sommige studenten - kinderen van hardwerkende ouders - zelf hun
studies moeten betalen, wat een zware kost is, of het hoger onderwijs aan hen voorbij
laten gaan.

Daarnaast moeten we ook benadrukken dat heel wat studenten er financieel alleen voor
staan. Het beeld van de student die op kosten van een ander studeert, is minstens
onvolledig. Vele studenten kunnen geen beroep doen op ouders die hen een centje
toesteken wanneer het moeilijk wordt. Ook voor hen wordt het de laatste maanden
lastiger en lastiger.

Gezien deze rampzalige tendensen, formuleert VVS nu 40 adviezen om de studiekost
behapbaar te houden. De adviezen zijn gericht zowel aan de overheid als aan de
hogeronderwijsinstellingen. VVS benadrukt dat deze maatregelen het absolute
minimum behelzen.

Investeren in studenten, is het investeren in een toekomst. Laat dat de bottom line
zijn van deze nota.

CONCLUSIE
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