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Habtamu de Hoop (rechts) in gesprek met studenten bij NHL Stenden. Vlnr met de klok mee: Sander van Huizen, Myrddin Isidora, Sjoerd Swart en Isa Hamstra.
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Het was een thuiswedstrijd en hij
had ook geen lastige boodschap. Ka-
merlid Habtamu de Hoop studeerde
aan de Thorbecke Academie van de
hogeschool in Leeuwarden. In ge-
sprek met studenten zei hij gisteren
te ijveren voor een veel ruimharti-
ger compensatie dan het nieuwe ka-
binet voor ogen staat.

,,Wat nu is voorgesteld, is on-
rechtvaardig’’, aldus de PvdA’er uit
Wommels. Bij de kabinetsformatie
van Rutte IV vlogen tientallen mil-
jarden over tafel. De studiebeurs
komt terug, maar het einde van het
leenstelsel wordt afgekocht met een
bedrag van 1 miljard euro.

Dat komt voor de studenten die
tijdens de duur van het leenstelsel

(dat nog loopt tot het studiejaar
2023-2024) neer op een tegemoetko-
ming van gemiddeld 1000 euro en
een tegoedbon van nog zo’n bedrag
voor een studie in de toekomst. Dit
becijferen studentenorganisaties.

De Hoop ging in gesprek met vier
studenten bestuurskunde van de
Thorbecke Academie. Isa Hamstra
(24) heeft na vier maanden een
schuld van 4000 euro. Studiegenoot
Sander van Huizen (23) is al veel lan-
ger student en ziet op zijn smartpho-
ne dat het uitstaande saldo 20.000
euro bedraagt. Bij Myrddin Isidora
(21) is het saldo 15.365 euro. Alleen
Sjoerd Swart (23) heeft ‘nul euro’ stu-
dieschuld.

,,Ik werk in het weekeinde in de
zorg, dat verdient best goed’’, ver-
klaart Sjoerd. ,,En ik heb hele lieve
ouders die mijn collegegeld beta-
len.’’ Myrddin zegt zijn eerste stu-
diejaar niets te hebben geleend en
bleef om die reden ook thuis wonen.
,,Ik moet maximaal lenen’’, vertelt
Sander, ,,terwijl mijn oudere broer
als uitwonende student elke maand
250 euro kreeg.’’

,,Het voelt heel oneerlijk en pijn-

lijk dat onze generatie niet meer
wordt geboden nu het stelsel wordt
afgeschaft’’, aldus Isa. Ze is vast van
plan zaterdag in Amsterdam te gaan
demonstreren tegen het voorstel.
Allerlei jongerenorganisaties heb-
ben opgeroepen tot het protest.
Zelfs onderwijsminister Robbert
Dijkgraaf (D66) zegt de boosheid bij
studenten te begrijpen, maar wil
vooralsnog niet tornen aan het bud-
get van 1 miljard.

De Hoop noemt de invoering van
het stelsel een vergissing die nu
wordt rechtgezet. Ook zijn partij was
er destijds voor, zegt hij. Mede daar-
om moet de generatie studenten die
hier de dupe van is veel ruimharti-
ger worden gecompenseerd. Niet

met 1 miljard euro, maar met 5 mil-
jard.

De sociaaldemocraten willen ei-
genlijk nog miljarden meer uitge-
ven: om betaalbaar wonen voor jon-
geren mogelijk te maken, meer vas-
te banen te creëren en het mini-
mumloon te verhogen. ,,Daar is wel
wat druk voor nodig’’, realiseert ook
het jongste kamerlid zich, ,,ik heb
maar negen zetels…’’

De Hoop was samen met fractie-
genoot Attje Kuiken – ook oud-stu-
dent van de Thorbecke Academie –
op bezoek bij NHL Stenden. Studen-
ten hekelden de ‘onnavolgbaarheid’
van de beslissingen in de afgelopen
twee jaar. ,,Ze hebben het gevoel dat
veel op hun schouders is afgewen-
teld. Scholen dicht, online les, sport-
school dicht, niet op stap, geen con-
certen. Begrijpelijk’’, aldus Kuiken.

,,Studenten lijken een vaak verge-
ten groep’’, vindt ook De Hoop. ,,De-
ze jongeren missen wel heel erg de
boot, ook nu weer met de voorge-
stelde compensatie. Die is gewoon
onrechtvaardig. Je kunt wel stellen
dat deze studenten door de overheid
zijn genaaid.’’

Habtamu de Hoop: voor
‘pechstudenten’ 5 miljard
MAARTEN PENNEWAARD

LEEUWARDEN Op hogeschool NHL
Stenden sprong PvdA-Kamerlid
Habtamu de Hoop gisteren in de
bres voor ‘de pechgeneratie’: jon-
geren die studeerden tijdens het
leenstelsel, dat nu weer verdwijnt.
De 1 miljard compensatie van Rutte
IV moet vervijfvoudigd worden.

‘Je kunt stellen:
deze studenten
zijn door de
overheid genaaid’
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LEEUWARDEN De gemeente
Leeuwarden wil slimmere
digitale techniek inzetten
om bijstandsgerechtigden te
helpen. Hiervoor worden
data-analisten gezocht.
Vanwege de coronaproble-
matiek krijgt Leeuwarden
1,75 miljoen euro aan crisis-
hulp uit Brussel. Burge-
meester en wethouders
willen dit geld deels gebrui-
ken voor de inzet van digi-
tale ontwikkeling. De ge-
meente doet weinig met
allerlei gegevens rond haar
bijstandsgerechtigden. Uit
een betere analyse blijkt
sneller wanneer iemand
extra hulp nodig heeft of
welke hulp effectief is, aldus
B en W. ‘Door problemen in
een zo vroeg mogelijk stadi-
um te signaleren, kunnen er
snellere en gerichtere inter-
venties ingezet worden.’

Data-analyse voor
betere bijstand

LEEUWARDEN Klaasje de
Vries-Meinsma uit Weidum
is op 23 januari overleden.
Met 106 jaar was ze de oud-
ste Friezin. De Vries-Meins-
ma werd in 1915 geboren in
Jorwert. In haar jonge jaren
fietste ze elke week van
Jorwert naar Drachten, waar
ze voor de klas op de lagere
school stond. Toen ze in
Harlingen aan het werk
ging, verhuisde ze naar
Midlum. In 1944 trouwde ze
met Hidde de Vries, die in
Harlingen lesgaf aan de
LEAO. Ze kregen drie kinde-
ren. De laatste jaren woonde
De Vries-Meinsma in Nij
Dekama in Weidum. In
november vierde ze haar
106de verjaardag. Zeer bij-
zonder vond ze dat, vertelde
ze burgemeester Sybrand
Buma die haar een ingelijst
geboortebewijs bracht.

Oudste Friezin
(106) overleden
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