Effecten Wet studievoorschot
Het vervallen van de basisbeurs in 2015 heeft de toegankelijkheid van hbo- en wo-opleidingen
niet verminderd. Studenten zijn niet meer gaan werken, maar wel meer en vaker gaan lenen
Even groot deel havo- en vwo’ers gaat studeren in het hoger onderwijs
Het percentage havo- en
vwo-scholieren dat binnen
drie jaar na afronding van de
middelbare school begint aan
een opleiding in het hoger
onderwijs is gelijkgebleven
voor alle inkomensgroepen
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Na invoering van de Wet
studievoorschot zijn meer
studenten gaan lenen

Met de invoering van de Wet studievoorschot in 2015 krijgen studenten niet
langer een basisbeurs. Voor studenten
met ouders met een laag inkomen, is er
wel een aanvullende beurs beschikbaar
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Ook op andere punten heeft de wet niet tot
veranderingen geleid. Er zijn geen verschillen
naar inkomensgroep of vooropleiding
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Studenten zijn gemiddeld ook
meer gaan lenen, en meer dan ze
aan basisbeurs zijn kwijtgeraakt
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In alle inkomensgroepen is sprake van
‘overcompensatie’, maar deze is groter
naarmate het inkomen van de ouders lager is
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inkomensgroepen zijn elk
opgebouwd uit
een kwart van
alle huishoudens.
De eerste groep
heeft de laagste
25% inkomens,
de laatste de
hoogste 25%

