PERSBERICHT
Studiedruk en hoge financiële drempels schrikken studenten af
Onderzoek Nationale Jeugdraad toont daling aan van animo voor bestuursjaar bij
studentenvereniging.
UTRECHT 5 juni 2019 – De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) luidt samen met tientallen
andere landelijke jongerenorganisaties de noodklok: het wordt voor jongeren steeds lastiger
gemaakt om nevenactiviteiten, zoals bestuurswerk naast hun opleiding te doen.
De LKvV vindt deze ontwikkeling onwenselijk en pleit voor een studieklimaat waarin studenten de
mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Het onderzoek van de Nationale Jeugdraad (NJR) onder meer dan 900 jongeren geeft aan dat de
druk op snel afstuderen en de nog hogere studieschuld (vrijwillige) nevenactiviteiten in de weg
staan.1 Eén op de drie jongeren, die nu bestuurswerk doen, heeft ronduit moeite om rond te komen.
Jonge bestuurders zijn afhankelijk van financiële ondersteuning van hun ouders naast de
maandelijkse lening bij DUO. Deze afhankelijkheid zorgt voor een dramatische daling van de
bereidheid van jongeren om vrijwilligerswerk, zoals een bestuursjaar voor een vereniging, te doen.
55% van de bestuurders van studentenverenigingen geeft aan dat de animo voor bestuurswerk in
de afgelopen vijf jaar fors is gedaald. Iris van Noort, voorzitter van de LKvV, stelt:
“Studentenverenigingen zijn, net als sportverenigingen, afhankelijk van leden die zich vrijwillig
inzetten voor de vereniging. Zij raken in de problemen, wanneer de animo nog meer daalt voor het
vervullen van bestuursfuncties.”.
Van alle fulltime bestuurders, die staan ingeschreven bij een (hoger) onderwijsinstelling, kan maar
de helft (53,9%) gebruikmaken van een speciaal hiervoor in het leven geroepen regeling, het
‘collegegeldvrij besturen’. Bijna de helft van de fulltime bestuurders betaalt dus gewoon voluit
collegegeld, terwijl deze groep gemiddeld maar 1,5 uur per week studeert. Met alle 47 aangesloten
studentenverenigingen pleit de LKvV al jaren voor de ruimhartige invoering van collegegeldvrij
besturen op alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen om de toegankelijkheid van
bestuurswerk te vergroten.
“Deze cijfers zijn schrikbarend en sluiten aan bij de resultaten van het onderzoek van Magnet.me
naar de dramatische ontwikkeling van (vrijwillige) nevenactiviteiten.” reageert Van Noort. Uit dit
laatste onderzoek blijkt dat de tijd die Nederlandse studenten besteden aan nevenactiviteiten zoals
bestuursfuncties en vrijwilligerswerk in acht jaar met 67 procent is gedaald.2
- Einde Bericht –
De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 47
studentengezelligheidsverenigingen in 13 steden in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt
daarmee ruim 42.000 HBO- en universiteitsstudenten. De doelstelling van de LKvV is
belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en hun studenten in de breedste zin van het
woord. Zo beheert de LKvV een digitale informatiebank voor bestuurders op internet,
vertegenwoordigt de LKvV de verenigingsstudent op politiek niveau en worden er jaarlijks een vijftal
(vakmatige) congressen georganiseerd voor verenigingsbestuurders.
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www.njr.nl/bestuursverkenning
www.lkvv.nl/drastische-daling-nevenactiviteiten-studenten/
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