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Een jaar extra en kosteloos studeren. De ASVA Studentenunie schaart zich achter die 
oproep van de Landelijke Studentenvakbond. Het is een plan dat nog een stap verder gaat 
dan het voorstel van GroenLinks en D66 om enkel studenten met een studieachterstand 
deze mogelijkheid te bieden. “Jarenlang hebben we gedaan alsof een studie een product is 
dat de student koopt. Dit jaar is dat zogenaamde product niet geleverd door de 
coronacrisis; de kwaliteit van volledig digitaal onderwijs is lager en binding met de 
academische gemeenschap is totaal weggevallen. Daarom zeggen wij: niet goed, geld terug,” 
aldus ASVA-voorzitter Maarten van Dorp 
 
De studentenvakbond stelt dat een jaar extra studeren zonder hiervoor collegegeld te 
hoeven betalen, de juiste compensatie voor de geleden schade is. Daarnaast willen de 
vakbonden dat de studiefinanciering van studenten verlengd wordt zodat studenten 
gedurende hun gratis collegejaar ook nog aanspraak kunnen maken op hun aanvullende 
beurs en studentenreisproduct. Ook moet de mogelijkheid om te lenen met een jaar 
verlengd worden. Volgens ASVA is dit een begin om studenten op passende wijze te kunnen 
compenseren. 
 
In het ideale geval wil ASVA dat het collegegeld van afgelopen studiejaar wordt 
teruggestort. Van Dorp: ‘Enkele hogescholen opperden dat het mogelijk moet zijn een jaar 
extra studiefinanciering te krijgen. In de praktijk betekent dit dat studenten langer mogen 
lenen, uiteindelijk is dat geen compensatie’. Het voorstel van D66 en GroenLinks dat 
donderdag met een motie in de Tweede Kamer op een meerderheid kon rekenen, vindt de 
studentenbond een summiere oplossing. ‘Wij willen dat deze compensatie geldt voor alle 
studenten die tijdens het collegejaar 2020-2021 ingeschreven stonden bij een hoger 
onderwijsinstelling. Elke student is op een bepaalde manier gedupeerd. De een heeft 
studievertraging opgelopen, anderen hebben hoge studieschulden moeten aangaan door 
het verlies van een bijbaan,’ legt Van Dorp uit. ‘Bovendien geldt een overheersend gevoel 
van gemis. Zowel in brede ontwikkeling als op het gebied van onderwijskwaliteit. Door een 
jaar collegegeld terug te storten compenseer je de studenten die niet verder studeren.’  
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