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ZOVEEL FINANCIËLE VRAGEN!
Studeren kost geld. En als uw kind binnenkort de stap richting hoger onderwijs 

maakt, komen er logischerwijs veel – financiële - vragen op u af. Wat kost een studie 

tegenwoordig? Welke uitgaven heeft mijn kind als student? Is het verstandig dat hij 

of zij een bijbaantje neemt? Welke bijdrage lever ik als ouder? En als mijn kind gaat 

lenen van de overheid, zit hij of zij dan later niet met een torenhoge studieschuld? 

Belangrijke vragen waar u graag een antwoord op wilt. Daarom brengen wij 

de financiële ins en outs van het studeren helder voor u in kaart. Zo schetsen we 

een overzicht van alle kosten. We loodsen u door het doolhof van studiefinanciering, 

toeslagen en fondsen. We laten studenten aan het woord over hun ervaringen met 

geld. En we geven handige bespaartips. Zodat u samen met uw kind deze mooie 

nieuwe levensfase vol (financieel) vertrouwen tegemoet gaat.
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DE OVERHEID BETAALT NIET MEER
Vandaag de dag is studeren duurder dan een paar jaar geleden. De Wet 

studievoorschot hoger onderwijs, beter bekend als het sociaal leenstelsel, heeft de 

financiële positie van studenten drastisch veranderd. Jarenlang gaf de overheid elke 

student een maandelijks basisbedrag cadeau. Als student kon je daarmee je studie 

grotendeels bekostigen. De enige voorwaarde? Binnen tien jaar een diploma behalen. 

Lukte dat niet, dan moest de student alles terugbetalen. Dat is veranderd. 

Sinds september 2015 is de basisbeurs geen gift meer, maar een rentedragende 

studielening. De overheid heeft er een lening van gemaakt om meer geld te 

kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting (Nibud), een stichting die adviseert over financiën in verschillende 

levenssituaties, deed onderzoek naar het gevolg van die verandering. En het blijkt dat 

het grootste deel - 62% - van de studerende jongeren in het eerste studiejaar al een 

lening neemt (Nibud Studentenonderzoek 2017).
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0036261/2017-09-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036261/2017-09-01
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http://www.utwente.nl


STRESS OVER GELD
Het leenstelsel heeft van de keuze om te studeren ook een financiële keuze gemaakt. 

Wat uw kind kiest, bepaalt in de eerste plaats op korte termijn hoe zijn of haar 

studententijd eruit gaat zien. Gaat hij of zij op kamers, of niet? En switcht uw kind van 

studie als het niet bevalt? Zoals eerstejaarsstudent Joyce (zie kader) bezorgd opmerkt 

na haar studiewissel, kan een niet afgeronde studie een hogere schuld opleveren. 

Ook na zijn of haar studie merkt uw kind de gevolgen van gemaakte financiële 

keuzes. Denkt u aan een lening die afbetaald moet worden. Of een barrière voor het 

krijgen van een hypotheek. Samen de te verwachten uitgaven en inkomsten onder 

elkaar zetten geeft u en uw kind op korte en langere termijn inzicht en rust. 

Bekijk de vijf kostenposten van studenten.

 STUDIEKEUZESTRESS KAN FLINK OPLOPEN BIJ JONGEREN EN/OF HUN OUDERS. 

  Als u dit herkent, raden we u aan onze whitepaper over studiekeuze te bekijken, 
met onder meer gesprekstips voor ouders en aankomende studenten en heldere 
inzichten in het keuzeproces.

IK BEN REGELMATIG BEZORGD  
OVER MIJN STUDIEKOSTEN.  
ER HANGT VEEL VAN AF OF IK  
AL MIJN STUDIEPUNTEN HAAL
Joyce

‘Deels vanwege de kosten ben ik eerst begonnen met 

een hbo-opleiding in mijn thuisstad. Ik kon thuis blijven 

wonen, wat financieel voordelig was. Toen bleek dat een 

universitaire studie beter bij me past, gaf die overgang 

me wel stress. Ik heb er nu een baantje bij om rond 

te kunnen komen. Daardoor krijgt mijn studie minder 

ruimte en dat vind ik echt jammer. Ik ben regelmatig 

bezorgd over mijn studiekosten. Er hangt veel van af of 

ik al mijn studiepunten haal, want zonder deze opleiding 

zal ik mijn lening moeilijk terug kunnen betalen.’

JOYCE,

EERSTEJAARS GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN,

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
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VIJF KOSTENPOSTEN  
VAN EEN STUDENT
Welke uitgaven staan uw kind te wachten als hij of zij gaat studeren?  

En aan hoeveel geld moet u dan denken? Wij sommen de vijf belangrijkste 

kostenposten, inclusief (richt)bedragen, van deze nieuwe fase voor u op.

1. Collegegeld (€ 2.143,- per jaar)

2. Boeken (€ 58,- per maand)

3. Op kamers (€ 434,- per maand)

4. Verzekeringen (€ 106,- per maand)

5. Overige kosten (€ 463,- per maand)

€ 2.143,-
PER JAAR

COLLEGEGELD

€ 58,-
PER MAAND

BOEKEN

€ 434,-
PER MAAND

OP KAMERS

€ 463,-
PER MAAND

 OVERIGE KOSTEN

€ 106,-
PER MAAND

 VERZEKERINGEN
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COLLEGEGELD
Gaat uw zoon of dochter een hbo- of universitaire opleiding 

volgen? Dan moet hij of zij ieder jaar collegegeld betalen. Dit 

bedrag is voor elke onderwijsinstelling hetzelfde – met uitzondering 

van particuliere opleidingen en honoursprogramma’s. 

Voor 2020-2021 betalen studenten € 2.143,- collegegeld.* 

Eerstejaarsstudenten betalen daarvan slechts de helft! Pas vanaf 

het tweede studiejaar betaalt uw kind het volle pond. 

Als uw kind staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling mag 

het daar zoveel studeren als hij of zij wil. Extra vakken volgen bij 

een andere opleiding, of zelfs een volledige tweede bachelor of 

master doen, kost dus niets extra’s. 

* Het collegegeld voor ATLAS bedraagt € 4.286,- voor 2020-2021.

TIP!

IN TERMIJNEN BETALEN 

Dat collegegeld is best een bedrag om in één keer 
over te maken. Gelukkig mag het -tegen betaling van 
administratiekosten - ook in termijnen betaald worden. 
Een handige manier om de kosten te spreiden. 
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BOEKEN
Studeren gebeurt meer en meer met behulp van online middelen, 

toch hebben studenten ook studieboeken nodig. Gemiddeld 

kosten boeken € 58,- per maand (Nibud). Maar dat bedrag is 

per opleiding en per persoon verschillend. Zo kosten sommige 

opleidingen, zoals bouwkunde, meer door extra materiaalkosten. 

Of denkt u aan geneeskundestudenten die meer studieboeken 

moeten aanschaffen én houden als naslagwerk. Daardoor zijn zij 

duurder uit en kunnen hun kosten voor boeken, vooral in het eerste 

studiejaar, oplopen tot € 1.000,-. 

Gaat uw student-in-spé alle boeken nieuw kopen? Of neemt hij ze 

tweedehands van iemand over en verkoopt hij ze na het semester 

door? Dan ben je als student natuurlijk minder geld kwijt (bekijk de 

tips over tweedehands boeken hiernaast). In plaats van de boeken 

te kopen, gebruiken studenten ook vaak samenvattingen. Die 

zijn voor een paar euro te koop en bevatten alsnog alle relevante 

leerstof.

TIPS!
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BESPAREN OP BOEKEN 

Bekijk samen de boekenlijst en maak een afweging waar uw kind 
welke boeken koopt. Via Bookmatch, Tweedehandsstudieboeken  
of Studystore kopen en verkopen studenten hun boeken. 
Let er wel op dat een oudere druk kan verschillen qua inhoud.

Moedig uw kind aan om ouderejaarsstudenten te vragen welke 
boeken van de lijst ze wel en niet nodig hebben gehad. Soms staan  
er dure titels op die ze in de praktijk zelden of nooit openslaan.

Online studeren is steeds vaker mogelijk. Bijvoorbeeld via Studeersnel 
of Stuvia waar oude tentamens, samenvattingen en college 
aantekeningen gedeeld worden. Ook een mooie kans voor uw kind 
om wat bij te verdienen door daar zelf samenvattingen aan te bieden. 

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/
https://www.bookmatch.nl
https://www.tweedehandsstudieboeken.nl
https://www.studystore.nl
https://www.studeersnel.nl/nl
https://www.stuvia.nl
http://www.utwente.nl
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OP KAMERS, DUS HUUR BETALEN
Voor veel jongeren is op kamers wonen een 

favoriet onderdeel van het studentenleven. 

Maar dat brengt meer kosten met zich mee 

en onder het nieuwe leenstelsel is die extra 

uitgave niet voor iedereen financieel haalbaar. 

Sinds de invoering van de Wet studievoorschot 

blijven steeds meer studenten thuis wonen. 

De afgelopen vier jaar is het percentage 

thuiswonende studenten gestegen van  

48 naar 53. In 2018-2019 woonde slechts 

30% van de eerstejaarsstudenten op kamers. 

De helft van de jongeren die thuis blijft wonen, 

noemt betaalbaarheid als reden (Monitor 

Studentenhuisvesting 2019). Andere redenen 

zijn onder meer geen beschikbare woonruimte 

kunnen vinden of er geen behoefte aan hebben. 

Gemiddeld kost een studentenkamer in 

Nederland € 434,- per maand. De prijzen op 

de huizenmarkt zijn de laatste jaren gestegen. 

Dat is te merken in de kamerprijzen, want het 

gemiddelde was in 2010 nog € 351,-. 

Natuurlijk maakt het uit of een jongere kiest 

voor een studentenhuis of een zelfstandig 

appartement – niet alleen in prijs, maar ook in 

sfeer. Heeft uw zoon of dochter een zelfstandige 

woning? Dan is dat met huurtoeslag mogelijk 

best betaalbaar (bekijk de Huurtoeslagregels). 

Houdt uw kind van samen met anderen eten 

en van een gedeelde woonkamer? Of is hij of 

zij graag alleen? Praat er samen over, want de 

woonplek kan van grote invloed zijn op beleving 

en studieprestaties.

ENSCHEDE BIEDT GUNSTIGE KAMERHUURPRIJZEN

Enschede steekt als het gaat om kamerhuurprijzen 

gunstig af bij de meeste andere studentensteden. 

Hier is de gemiddelde huur € 302,- (Kamernet). 

Wil uw zoon of dochter aan de Universiteit Twente 

studeren en op kamers? In veel studentensteden 

is het lastig om aan een kamer te komen. In 

Enschede niet! Daar is ruim aanbod. 

  Kijk eens op Roomspot of SJHT. 

OP KAMERS WONEN KOST 
MEER GELD, MAAR ALS 
STUDENT LEER JE OOK VEEL 
VAN DIE ZELFSTANDIGHEID.
Kim 

‘Ik wilde altijd op kamers en ik zou 

het anderen zeker aanraden. Op 

kamers wonen kost meer geld, maar 

als student leer je ook veel van die 

zelfstandigheid. Het ligt er wel aan 

of je ouders financieel bijdragen. 

Mijn ouders hebben tijdens mijn 

studie mijn kamer betaald. Zelf had 

ik het niet kunnen betalen en was ik 

misschien niet op kamers gegaan.’

KIM, 

AFGESTUDEERD MSC BUSINESS ADMINISTRATION, 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/03/landelijke-monitor-studentenhuisvesting-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/03/landelijke-monitor-studentenhuisvesting-2019
https://www.toeslagenaanvraag.nl/huurtoeslagregels-2020/
https://blog.kamernet.nl/blog/stijgende-huurprijzen-studentenkamers/
https://www.roomspot.nl
https://www.sjht.nl
http://www.utwente.nl


TIPS! 
Vraag bij de kamerprijzen na of prijs inclusief of 
exclusief gas, water en licht (GWL) is. Gaat het om 
een exclusieve huurprijs, denk er dan aan dat de kosten 
voor GWL – en niet te vergeten: de internetaansluiting – 
er nog bovenop komen.

Heeft u het idee dat uw kind veel te veel betaalt voor 
een kamer? Laat hem of haar dan eens de kamerhuur 
checken bij de Landelijke Studentenvakbond.

‘Wist je dat Enschede de 

laagste huurprijs heeft van alle 

Nederlandse studentensteden? Ik 

woon op kruipafstand van de Oude 

Markt in een ruime kamer voor 

€ 317,-. En dat is voor Enschede 

zelfs aan de dure kant!’

RENATE, 

STUDENT TECHNISCHE GENEESKUNDE, 

UNIVERSITEIT TWENTE 
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VERZEKERINGEN
Tot nu toe heeft uw schoolgaande dochter of zoon waarschijnlijk 

geen eigen verzekeringen. Dat verandert vanaf zijn of haar 18e – 

en zeker als uw kind op kamers gaat. In Nederland heeft elke 

volwassene vanaf achttien jaar verplicht een zorgverzekering. 

Veel verzekeraars bieden voordelige studententarieven. Kijk goed 

welke dekking en tarieven het beste aansluiten. Jongeren zijn 

gemiddeld € 106,- per maand kwijt aan een zorgverzekering, 

maar gelukkig is er de zorgtoeslag om deze kosten (deels) te 

dekken. 

Gaat uw kind op kamers, of voor studie of stage naar het 

buitenland, dan is het verstandig om te kijken naar een aantal 

andere verzekeringen. Denkt u bijvoorbeeld aan een inboedel-  

of reisverzekering. Als het gaat om aansprakelijkheid is uw kind, 

ook als hij of zij uitwonend is, bij u als ouder meeverzekerd.
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OVERIGE KOSTEN
Naast deze vaste kosten hebben studenten andere uitgaven, vooral als ze niet meer 

thuis wonen. Denkt u aan zelf koken, boodschappen doen en uitgaan. En vergeet 

ook de kosten voor de smartphone, de sportclub of studentenvereniging niet. Sparen 

kan ook een vaste post zijn: al lijkt het niet logisch met een studentenbudget, toch is 

het voor studenten slim om te sparen. Al was het alleen maar voor die nieuwe laptop, 

die leuke vakantie of een semester studeren aan een buitenlandse universiteit.

GEMIDDELDE KOSTEN VOOR EEN STUDENT
PER MAAND (NIBUD): 

BOODSCHAPPEN € 181,-

VERVOER € 63,-

ONTSPANNING, 
UITGAAN & SPORT € 146,-

KLEDING & SCHOENEN € 47,-

TELEFOON € 26,-

TOTAAL € 463,-
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TIPS! 
Wilt u samen met uw kind al zijn of haar 
kosten (en uitgaven) overzichtelijk op 
een rij zetten? Maak dan gebruik van 
deze Studentenbegroting Nibud. 

Veel onderwijsinstellingen hebben 
financiële regelingen voor de aanschaf 
van een laptop. Zo biedt UT bijvoorbeeld 
een renteloze lening voor een laptop.

‘Naast de standaardkosten van 

huur, collegegeld en boodschappen 

heb ik waarschijnlijk het meeste 

uitgegeven aan mijn uitwisseling 

naar Zweden. Tijdens mijn laatste 

bachelorjaar heb ik daar zes 

maanden gestudeerd. Ik heb extra 

geleend om dat te kunnen betalen, 

maar dat was het helemaal waard!’ 

JESSE, 

AFGESTUDEERD MSC BUSINESS ADMINISTRATION, 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/spread-76-771.pdf
https://www.utwente.nl/onderwijs/student-services/procedures-services/geldzaken/rentelozelening/
https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/
http://www.utwente.nl


HOE GAAT MIJN KIND  
ALLES BETALEN?
Nu de uitgaven helder zijn rijst de vraag: hoe gaat uw kind – al dan niet samen met u 

– dat betalen? Krijgt hij of zij een tegemoetkoming van de overheid? Is het verstandig 

om een bijbaantje te zoeken? Vaak is het niet het een of het ander en hebben 

studenten meerdere bronnen van inkomsten nodig. Alles bij elkaar – inclusief lening 

– hadden thuiswonende studenten in 2018-2019 maandelijks € 635,- te besteden en 

uitwonende jongeren € 1.060,- (Monitor Studentenhuisvesting 2019). 

€ 396,- ALS U MINDER VERDIENT

Uw zoon of dochter heeft recht op extra stufi als uw inkomen onder de 

inkomensgrens valt. Behaalt uw kind binnen tien jaar zijn of haar diploma? Dan 

verandert deze aanvullende beurs van een renteloze lening in een gift. De hoogte van 

de aanvullende beurs is per studiejaar gebaseerd op uw verzamelinkomen van twee 

jaar ervoor. Bij een inkomen lager dan € 50.000,- voor ouder één en € 20.000,- 

voor ouder twee, heeft een jongere recht op een aanvullende beurs. Als dit op u van 

toepassing is, krijgt uw kind vier jaar lang maximaal € 396,- per maand.

 UITREKENEN OF UW KIND EEN AANVULLENDE BEURS KRIJGT? 

 Gebruik de Rekenhulp Aanvullende Beurs.

€ 635,-PER MAAND

€ 1.060,-PER MAAND

19

STUFI – WAT HOUDT HET IN? 
Studenten hebben recht op zeven jaar 
studiefinanciering, ook wel stufi genoemd. 
94% van de (voltijd)studenten krijgt een vorm 
van studiefinanciering van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). Maar wat houdt dat in sinds 
het nieuwe leenstelsel is ingevoerd? 

De stufi bestaat uit vier onderdelen die uw 
kind afzonderlijk bij DUO kan aanvragen. 

•  Studentenreisproduct – vijf jaar gratis reizen 
met het OV. Door de week óf in het weekend.

•  Aanvullende beurs - Extra bedrag op basis 
van het inkomen van de ouders. Dit wordt 
een gift.

•  Collegegeldkrediet - Lening specifiek 
bedoeld voor het collegegeld. 

•  Studievoorschot - Lening voor de overige 
kosten.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/03/landelijke-monitor-studentenhuisvesting-2019
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/whitepapers/studiekeuze.pdf
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/whitepapers/studiekeuze.pdf
https://duo.nl/apps/rekenhulp-aanvullende-beurs/index.html#/profiel
http://www.utwente.nl


‘SPONSORING’ DOOR DE BELASTINGDIENST
Naast DUO is ook de Belastingdienst een 

mogelijke inkomstenbron voor studenten. Niet alle 

studenten beseffen dat ze in aanmerking komen 

voor toeslagen of zijn goed op de hoogte van de 

voorwaarden (Studentenonderzoek 2017). Zo lopen 

veel jongeren geld mis waar ze recht op hebben. 

Extra nuttig dus om u daar (samen) in te verdiepen. 

De twee meest voorkomende toeslagen zijn:

ZORGTOESLAG 

De kans is groot dat uw zoon of dochter jaarlijks 

minder verdient dan € 21.000,-. In dat geval krijgt 

hij of zij maandelijks € 104,- aan zorgtoeslag. 

Hoe hoger zijn of haar inkomen, hoe lager de 

zorgtoeslag. Studiefinanciering wordt daarin 

niet meegerekend. Daardoor hebben studenten 

al snel recht op de maximale zorgtoeslag. Zelfs 

wanneer u als ouder de zorgverzekering betaalt, 

heeft uw kind recht op zorgtoeslag. Ook bij een 

stage of semester in het buitenland loopt deze 

toeslag gewoon door.

HUURTOESLAG

Uitwonende studenten krijgen in bepaalde 

situaties huurtoeslag. Wilt u weten of uw 

student-in-spé daar recht op heeft? Hij of zij moet 

dan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

•  De student is ouder dan 18 en heeft de 

Nederlandse nationaliteit;

•  Zijn of haar huur ligt onder de huurgrens van 

€ 432,51 per maand (als uw kind of een van 

zijn medebewoners al 23 of ouder is, ligt die 

grens hoger - bedrag voor 2020);

•  Het inkomen van de jongere is niet te hoog 

(hiervoor geldt geen norm of inkomensgrens: 

de Belastingdienst kijkt naar de combinatie 

van huur, leeftijd en bewoners;

•  Hij of zij heeft een zelfstandige woonruimte, 

met eigen kamer, toilet en keuken.

Met een proefberekening ziet u direct op welke 

toeslagen uw dochter of zoon recht heeft. 

Herinner hem of haar eraan om eventuele 

inkomensveranderingen op tijd door te geven aan 

de Belastingdienst, zodat hij of zij geen toeslag 

hoeft terug te betalen. 

‘Ik vind dat mijn zorgkosten erg 

meevallen. Mijn zorgtoeslag sluit 

mooi aan op mijn kosten.’

LISA, 

TWEEDEJAARS STUDENT COMMUNICATIE, 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN
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https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
http://www.utwente.nl


WERKEN EN STUDEREN
Driekwart van de bachelorstudenten in Nederland heeft een bijbaantje. Hbo’ers 

werken met dertien uur per week wat meer dan wo-studenten, die wekelijks tien 

uur werken (Monitor Beleidsmaatregelen 2018-2019). Is het salaris dat ze ontvangen 

nadelig voor het bedrag dat ze mogen lenen? Nee, daar heeft het geen invloed op. 

Dat komt doordat het sociaal leenstelsel geen bijverdiengrens heeft. U zou dus 

zeggen dat het logisch is om een bijbaan te nemen. Toch is het goed om met uw 

kind te bespreken of de combinatie werken en studeren verstandig is. Vooral voor 

een eerstejaarsstudent kan het fijn zijn om eerst te wennen aan de nieuwe studie en 

het op kamers wonen.

 HOE ERVAREN STUDENTEN DE COMBINATIE STUDEREN EN WERKEN ZELF? 

  Zolang het een kleine baan is, van minder dan tien uur, geven ze aan dat het 
weinig invloed heeft op hun studie (Monitor Beleidsmaatregelen 2018-2019).

TIP! 
HEEFT UW ZOON OF DOCHTER EEN BIJBAAN? 
Herinner hem of haar er aan om belastingaangifte te doen.  
Vaak krijgen studenten geld terug van de Belastingdienst –  
mooie extra inkomsten! Aangifte doen kan gemakkelijk via  
de Aangifteapp of online in vier stappen. 

‘Ik denk dat studeren goed te doen is als je een baantje 

vindt waarmee je elke week redelijk wat verdient. En als 

je goed bijhoudt wat je uitgeeft en wat je binnenkrijgt.’

KIM, 

AFGESTUDEERD MSC BUSINESS ADMINISTRATION, 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
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EEN BIJBAAN AAN DE UNI
Bij een bijbaan hoeft u niet alleen maar te denken aan kranten bezorgen, achter de 

bar staan in een studentencafé of vakken vullen in de supermarkt. Veel universiteiten 

bieden leuke, leerzame baantjes, zoals het werken als student-assistent. In het geval 

van UT kan dat bijvoorbeeld bij Pre-U (zie volgende pagina). Ouderejaars studenten 

kunnen in de regio Twente vaak ook aan de slag bij bedrijven actief binnen het 

vakgebied van hun studie. Zo verdienen studenten wat geld én doen ze direct 

relevante ervaring op.

TIP! 
KAN UW KIND NIKS BIJVERDIENEN VANWEGE EEN FUNCTIEBEPERKING? 
Dan krijgt hij of zij vanaf 2021 een studietoeslag van € 300,-  
per maand. Tot die tijd is het zinvol om per gemeente te bekijken welke 
tegemoetkoming zij bieden (Nieuwsbericht Rijksoverheid).

‘Het is zonde om leuke activiteiten, tripjes en feestjes te 

missen door gebrek aan geld. De studententijd is juist 

het moment om dit allemaal mee te maken! Gelukkig 

biedt Universiteit Twente veel verschillende baantjes 

voor studenten aan, die goed te combineren zijn met 

je studie. Je kunt bijvoorbeeld workshops geven aan 

middelbare scholieren of helpen op de open dagen van 

de uni. Naast het feit dat de baantjes erg flexibel zijn, 

verdient het ook nog eens goed!’

REMI, 

DERDEJAARS COMMUNICATION SCIENCE,

UNIVERSITEIT TWENTE
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WERKEN BIJ PRE-U 
Pre-U, het pre-university programma van UT, biedt een uitgebreid 

onderwijsprogramma aan voor leerlingen in het basis- en 

voortgezet onderwijs. Pre-U laat scholieren kennismaken met 

wetenschap en techniek en bereidt hen voor op het-student-zijn. 

De organisatie is regelmatig op zoek naar studenten die kunnen 

meewerken aan activiteiten. Dat levert voor studenten vaak een 

leerzame en inhoudelijke bijbaan op. De perfecte kans voor uw 

kind om naast het studeren praktijkervaring op te doen! 

DE PERFECTE KANS 
VOOR UW KIND OM 
NAAST HET STUDEREN 
PRAKTIJKERVARING  
OP TE DOEN! 
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‘MOETEN WIJ BIJDRAGEN ALS OUDERS?’
Veel ouders vragen zich af of zij financieel moeten bijdragen aan de studie van hun 

zoon of dochter. U mag dat uiteraard zelf bepalen en verschillende ouders maken 

verschillende keuzes. De overheid gaat ervan uit dat er drie partijen meebetalen aan 

een opleiding: de student zelf, de overheid en de ouders. Vandaar dat de aanvullende 

beurs afhangt van uw inkomen. Krijgt een jongere geen aanvullende beurs, dan is dat 

omdat de overheid ervan uitgaat dat de ouders voldoende middelen hebben om bij te 

dragen. Of u dat doet en hoeveel u bijdraagt mag u, zoals gezegd, zelf weten. Gaat uw 

kind vóór zijn of haar 18e studeren? Houd er dan rekening mee dat de kinderbijslag en 

het kindgebonden budget stopt zodra de studiefinanciering ingaat.

Volgens het Nibud krijgt 58% van de studenten in ons land geld van hun ouders. 

Gemiddeld gaat dit om € 165,- per maand. Dat is niet voor elke ouder haalbaar. U kunt 

uw kind natuurlijk ook op andere manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door hem of 

haar aan het eind van de maand een tas boodschappen mee te geven. Of door op uw 

kosten te gaan shoppen voor een nieuwe jas.

SPAREN OF BELEGGEN,  
ZODAT UW KIND KAN STUDEREN? 
Vier jaar studeren kost voor een uitwonende student 
gemiddeld meer dan € 60.000,- (Nibud). 

Als u financieel wilt bijdragen aan de studie van uw 
kind is het verstandig om daar op tijd over na te denken. 
U kunt bijvoorbeeld sparen of geld beleggen. Met het 
Geldplan Studie (klein)Kinderen ziet u snel hoeveel u 
maandelijks opzij moet leggen om op tijd een bepaald 
bedrag te hebben. 
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ALLES OVER LENEN
Veel jongeren komen niet rond van een baantje, 

toeslagen en een eventuele aanvullende beurs of 

ouderbijdrage. Als dit voor uw zoon of dochter 

geldt, kan hij of zij tegen een lage rente lenen 

bij DUO. Momenteel is die rente nul procent, 

waardoor lenen sowieso goedkoper is dan rood 

staan. Jongeren kunnen het gewenste leenbedrag 

maandelijks aanpassen. 

Voor lenen bij DUO zijn twee opties: 

COLLEGEGELDKREDIET 

Zoals de naam al aangeeft is deze lening specifiek 

bedoeld voor het collegegeld. Per maand kan 

een student maximaal een twaalfde van het 

collegegeld lenen. Voor 2020-2021 is dat € 178,- 

per maand. 30% van de eerste- en tweedejaars 

in het hoger onderwijs maakt gebruik van dit 

collegegeldkrediet (Studentenonderzoek 2017). 

STUDIEVOORSCHOT 

Dan is er nog de algemene lening. Zo’n 60% van 

de studenten maakt gebruik van deze voorziening. 

Sommige doen dat om de onvermijdelijke lasten te 

kunnen betalen. Anderen omdat hun ouders niet of 

onvoldoende (kunnen of willen) bijdragen. En weer 

anderen vanwege de gunstige leenvoorwaarden. 

Een student die het studievoorschot aanvraagt 

ontvangt per maand maximaal € 1.056,05 

van DUO. Dit bedrag wordt lager als uw kind een 

aanvullende beurs heeft: elke euro aanvullende 

beurs betekent een euro minder lenen.

In 2017/2018 leenden wo-studenten gemiddeld 

€ 591,- en hbo’ers € 497,- per maand (Monitor 

Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019). 

 WETEN HOEVEEL UW ZOON OF DOCHTER KAN LENEN?

 DUO heeft de bedragen op een rijtje gezet.
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19,3 MILJARD STUDIESCHULD
Collegegeldkrediet en studievoorschot vallen onder de studiefinanciering en zijn 

leningen die terugbetaald moeten worden. Bijna driekwart van de studenten heeft na 

diplomering dan ook een studieschuld van gemiddeld € 13.621,-. In januari 2019 

telde de totale Nederlandse studieschuld 19,3 miljard. De helft van de jongeren met 

een lening, studieschuld of betalingsachterstand ervaart die schulden als een last 

(Nibud Studentenonderzoek 2017).

HOE ZIT HET MET AFLOSSEN? 

De feiten op een rij:

•  Terugbetalen begint pas twee jaar nadat uw kind zijn of haar diploma  

heeft behaald. 

•  Vanaf dat moment heeft een student 35 jaar de tijd om de lening af  

te betalen. Daarna nog een restschuld? Die wordt kwijtgescholden!

•  Aflossen hoeft alleen als de afgestudeerde minstens het minimumloon verdient.

•  Het maandelijkse aflosbedrag is naar draagkracht en nooit meer dan 4% van 

de inkomsten. 

•  Elke lener heeft recht op vijf jokerjaren: een periode waarin hij of zij ervoor  

kiest om tijdelijk niet af te lossen. 

•  Natuurlijk mag iemand ook altijd meer of sneller aflossen. 

•  Heeft uw zoon of dochter een handicap of chronische ziekte?  

Dan wordt na het afronden van zijn of haar studie € 1.200,- kwijtgescholden.

‘Ik heb nooit erg nauwkeurig op mijn uitgaven gelet en 

geniet nu liever zoveel mogelijk van het leven en van de 

vrijheid die ik heb. Dan koop ik liever wat later een huis, 

en misschien wat kleiner. Mijn studieschuld is, denk ik, 

gemiddeld voor studenten van mijn generatie. Ik maak 

me er eerlijk gezegd niet zoveel zorgen om.’

KIM, 

AFGESTUDEERD MSC BUSINESS ADMINISTRATION, 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
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LEENAVERSIE
Leenangst: studenten die geen geld lenen 

voor hun studie uit angst voor de uiteindelijke 

studieschuld. Een aversie die zo groot is dat 

sommige jongeren er zelfs helemaal niet door  

gaan studeren. Onderzoek van het Interstedelijk 

Studenten Overleg (ISO) wijst erop dat leners meer 

emotionele uitputting ervaren. Studenten met een 

lening benoemen vaker toegenomen prestatiedruk 

en stress. En leners zeggen vaak daarnaast te 

moeten werken om te kunnen rondkomen en zijn 

bang zijn voor de consequenties van een hoge 

studieschuld. Maar volgens het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) worden vooral mbo’ers 

afgeschrikt en neemt de leenangst verder juist af. 

Sinds het leenstelsel lenen steeds meer studenten: 

in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen Nederlanders 

een studieschuld - 388.000 meer dan in 2015. En 

ook het Nibud benoemt dat lenen steeds gewoner 

is geworden. 30% van de studenten zag in 2015 hun 

studieschuld als probleem, terwijl dat in 2017 nog 

maar 12% was (Nibud Studentenonderzoek 2017).

SPAREN VAN GELEEND GELD 

Sommige studenten hebben totaal geen last van 

leenaversie en maken dankbaar gebruik van de 

gunstige leenvoorwaarden en lage rente. Om te 

sparen of gewoon om wat meer uit te kunnen 

geven. Zoals studente Robyn in dit artikel van het 

NRC. Lenen tegen nul procent rente lijkt slim, 

maar besef wel dat uw zoon of dochter daarmee 

een langlopende financiële verplichting aangaat. 

En hoewel de rente nu laag is, kan dat in de 

35-jarige aflossingstermijn veranderen. 

Bovendien: mocht uw kind later een huis willen 

kopen, dan heeft de oorspronkelijke studieschuld 

invloed op de hypotheek. Hypotheekverstrekkers 

zien 0,45% van de gehele schuld als maandelijkse 

financiële verplichting, waardoor er per maand 

minder geld over is om een hypotheek te betalen 

(Nibud). Help uw kind daarom en kies bewust 

voor een lening die echt nodig is.

 MEER WETEN? 

  Lees voor meer details het artikel van het Nibud over ‘Een studieschuld terugbetalen’

TIP! 
Soms is lenen de beste optie. Probeer 
uw kind daarom geen leenangst aan te 
praten, maar bespreek samen eerlijk wat 
de mogelijkheden zijn. 
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OM TE BESPREKEN 

Financiële vragen om aan  
uw kind te stellen: 
•  Hoeveel geld denk je waarvoor  

nodig te hebben?

•  Waaraan vind je het belangrijk  
om geld uit te geven?

•  Hoe denk je over het combineren  
van studie en bijbaan?

•  Wil je een lening afsluiten?  
Hoe voel je je daar over?

•  Hoe denk je goed bij te houden wat 
er inkomt en wat er uitgaat, zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan?

•  Help het je om een financiële 
planning maken voor het komende 
studiejaar?

https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2019/01/Onderzoek-Impact-leenstelsel-op-welbevinden-studenten-Motivaction-definitief.pdf
https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2019/01/Onderzoek-Impact-leenstelsel-op-welbevinden-studenten-Motivaction-definitief.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/studenten-lenen-vaker-en-meer
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/studenten-lenen-vaker-en-meer
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/31/geld-lenen-voor-een-luxer-leven-a1614966
https://www.nibud.nl/consumenten/een-studieschuld-bij-duo/
https://www.nibud.nl/consumenten/een-studieschuld-bij-duo/
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VIJF AFWIJKENDE FINANCIËLE 
SITUATIES EN MOGELIJKHEDEN
Dan zijn er nog situaties die net een beetje anders zijn, zoals wanneer uw kind via 

een uitwisselingsprogramma een tijdje in het buitenland gaat studeren. Ook voor 

dit soort situaties zijn er allerlei financiële oplossingen te vinden. We zetten de 

belangrijkste voor u op een rij.

1. Over de grenzen studeren

2. Twee studies tegelijk

3. Zelf het onderwijs in?

4. Bijzondere omstandigheden, bestuursjaar of topsporter?

5. Stoppen of switchen

TIP!

VINDT U HET PRETTIG ALS ER IEMAND  
MET JULLIE SITUATIE MEEDENKT? 

Studentendecanen helpen bij financiële 
vragen of problemen. 
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1. OVER DE GRENZEN STUDEREN
Internationale ervaring opdoen is tijdens de meeste opleidingen mogelijk. 

Bijvoorbeeld door een semester vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. 

Of stage te lopen bij een bedrijf in een ander land. Veel universiteiten bevelen dit 

soort ervaringen van harte aan. Uw zoon of dochter komt zo in aanraking met andere 

culturen, groeit in zelfstandigheid en maakt wellicht ook kennis met een andere 

manier van studeren of een andere kijk op het vakgebied. 

Om de financiën hoeft hij of zij het in elk geval niet te laten. Er zijn verschillende 

beurzen en fondsen die een deel van de kosten kunnen dekken, zoals de Erasmus 

Beurs, het Holland Scholarship of het Twente Mobility Fund. Gaat uw kind via een 

uitwisselingsprogramma van zijn of haar onderwijsinstelling? Dan is het prettig om 

te weten dat hij of zij geen extra collegegeld hoeft te betalen. En uw jongere kan de 

studenten-OV-chipkaart tijdelijk stop zetten, waarvoor hij of zij een ov-vergoeding 

krijgt. Dat scheelt weer! 

Voor UT-studenten is alles rondom studeren of stagelopen in het buitenland centraal 

geregeld via Mobility Online. Denk aan beursaanvragen, een reisverzekering, en andere 

nodige informatie. Deze link kan uw kind openen als het een UT-toegangscode heeft.
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2. TWEE STUDIES TEGELIJK
Kiest uw zoon of dochter voor extra uitdaging door twee studies te combineren? 

Studenten betalen geen extra collegegeld wanneer ze een tweede bachelor- of 

masteropleiding beginnen voordat hun eerste opleiding is afgerond. Start uw kind 

pas met een andere opleiding na het behalen van het eerste diploma, dan betaalt het 

aanzienlijk meer: in plaats van het wettelijk collegegeld, betaal je in deze situatie het 

instellingsgeld. En dat varieert van tien- tot twintigduizend euro per jaar. Voor een tweede 

studie kunnen studenten wel langer lenen. Bekijk alle voorwaarden daarvoor bij DUO. 

Voor studenten die na hun bachelor twee masters willen combineren, heeft UT een 

speciaal Double Degree Programme. 

3. ZELF HET ONDERWIJS IN?
Weet uw kind nu al dat hij of zij docent wil worden in het voortgezet of hoger 

onderwijs? Daarvoor kan hij of zij na een bachelor- of masteropleiding een 

lerarenopleiding volgen, de zogeheten Educational Master. De overheid moedigt 

studenten die leraar worden aan door halvering van het collegegeld in het eerste 

masterjaar of een extra jaar studiefinanciering. Financieel voordeel voor een 

toekomstig docent dus!
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4.  BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, 
BESTUURSJAAR OF TOPSPORTER?

Sommige studenten beoefenen topsport naast hun studie. Anderen gaan een 

jaar in het bestuur van een studie- of studentenvereniging. Weer andere jongeren 

hebben te maken met omstandigheden waardoor ze studievertraging oplopen, zoals 

familieomstandigheden, ziekte of zwangerschap. Is een van deze situaties op uw 

jongere van toepassing? Ga dan goed de extra mogelijkheden na. 

Elke onderwijsinstelling heeft eigen financiële regelingen. Zo heeft UT het fonds 

FOBOS (financiële ondersteuning bijzondere omstandigheden), daaronder vallen ook 

de activismebeurs voor bestuurswerk en de topsportbeurs voor topsporters. 

‘Mijn ultieme tip: investeer in soft skills die je niet op de 

universiteit aangeleerd krijgt. Door het afschaffen van 

de basisbeurs voelen studenten zich gedwongen om 

zo snel mogelijk alles af te ronden. Hierdoor kiezen ze 

minder snel om andere (soft) skills te ontwikkelen zoals 

het managen van een grote groep mensen door een 

bestuursjaar. Terwijl juist dat soort skills cruciaal zijn om 

de aansluiting richting de arbeidsmarkt te vinden.’

FREDERIQUE 

AFGESTUDEERD MSC BUSINESS ADMINISTRATION, 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

MIJN ULTIEME TIP: INVESTEER IN  
SOFT SKILLS DIE JE NIET OP DE 
UNIVERSITEIT AANGELEERD KRIJGT.
Frederique
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5. STOPPEN OF SWITCHEN
Als ouder hoopt u het uiteraard niet, maar wat als de gekozen studie uw kind toch  

niet lukt of bevalt? Voor studenten die dat snel beseffen, en in het eerste studiejaar 

vóór 1 februari stoppen, is er de 1-februariregeling. Deze regeling houdt in dat je als 

student een aanvullende beurs of studentenreisproduct niet terug hoeft te betalen.  

De eventuele lening natuurlijk wel. Het aantal maanden studiefinanciering dat je 

intussen hebt ontvangen, wordt in mindering gebracht op het totaal waar je als  

student recht op heeft. 

AFHAKEN BETEKENT TERUGBETALEN

Stopt uw kind helemaal met studeren voordat hij of zij een bacheloropleiding heeft 

afgerond? En is hij of zij ook niet van plan om de komende tien jaar nog een studie af 

te ronden? Besef dan dat uw kind alles moet terugbetalen wat hij of zij als student aan 

studiefinanciering heeft ontvangen. 

 MEER WETEN? 

  Weten wat uw zoon of dochter moet regelen om van studie te kunnen wisselen 
of te kunnen stoppen met studeren? Vul de Wijzigingshulp Opleiding in.
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FINANCIEEL ZELFSTANDIG
Uw zoon of dochter woont nu nog thuis. Naast 

het beheren van inkomsten uit een bijbaantje en 

wellicht kleed- of zakgeld, heeft hij of zij weinig 

financiële verantwoordelijkheid. Dat verandert als 

de studententijd begint – en al helemaal als hij of 

zij op kamers gaat. In hoeverre gaat uw kind al 

verantwoord met geld om? Dat kunt u checken 

aan de hand van vijf vaardigheden. 

1. IN KAART BRENGEN 

Weet uw kind hoe het er financieel voor staat? Heeft 

hij of zij inzicht in zijn of haar financiële situatie? 

Dit kan bijvoorbeeld door een budget te maken of 

regelmatig zijn of haar bankrekening te checken. 

Veel banken hebben tegenwoordig een app waarbij 

uw kind per categorie kan zien hoeveel het uitgeeft. 

2. VERANTWOORD BESTEDEN

Hoe besteedt uw kind zijn of haar geld? Denkt uw 

kind bewust na voor het ergens geld aan uitgeeft? 

Studenten die goed kunnen rondkomen, maken 

vaak verstandige, financiële keuzes.

3. VOORUIT KIJKEN

Is uw student vooral bezig met de geldzaken 

voor deze week of kijkt hij of zij ook naar de 

langere termijn? Spaart uw kind nu al voor de 

zomervakantie en houdt hij rekening met die 

grotere uitgave over een paar maanden? Dat zijn 

tekenen dat uw kind goed vooruit kijkt. 

4. BEWUST FINANCIËLE PRODUCTEN KIEZEN

Studenten die zelf hun (zorg)verzekering of lening 

kiezen en regelen zijn bewuster met hun financiën 

bezig. Regelt u als ouder alles voor uw zoon of 

dochter, of zoekt uw kind het zelf uit?

5. BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE KENNIS

Kent uw zoon of dochter de mogelijkheden 

en voorwaarden van bijvoorbeeld de zorg- of 

huurtoeslag? Weet hij of zij hoe het zit met het 

terugbetalen van de studielening? Als jongeren 

die kennis in huis hebben, laten ze zien dat ze 

financiële zelfstandigheid aan kunnen. 

TIPS!

HOE KUNT U UW KIND VOORBEREIDEN 
OP FINANCIËLE ZELFSTANDIGHEID? 

•  Help hem of haar met het 
bijhouden van de uitgaven, 
bijvoorbeeld met een van deze vier 
apps om je geld te beheren.

•  Zoek de balans. Laat uw kind 
genieten van zijn of haar studententijd 
en leer hem of haar tegelijk om 
verstandig met geld om te gaan.

Interesse in meer tips over geldzaken 
voor uw zoon of dochter? Geldwijzer 
Bijna 18 is een (betaald) hulpmiddel 
van het Nibud met stappenplannen en 
nuttige informatie. Nibud en Wijzer in 
Geldzaken bieden ook op verschillende 
online pagina’s informatie hierover.
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BESPAARTIPS
Vaak noemen jongeren zichzelf ‘arme studenten’. Als dat tijdelijk is, is 

daar niets mis mee. Het leert hen goed omgaan met geld, tevreden 

zijn met minder – en het hoort gewoon een beetje bij het student zijn. 

Voor het geval uw kind straks echt op zwart zaad zit, bieden we een 

aantal tips die u aan hem of haar kunt doorgeven. 

 KOMT UW KIND FINANCIEEL IN DE KNEL? 

  Dan zijn deze tips niet genoeg en kan het slim zijn om eens te 
gaan praten met een financieel expert. Veel universiteiten 
en hbo-instellingen kunnen deze expertise bieden. Aan UT kan 
uw studerende zoon of dochter daarvoor terecht bij Student 
Affairs Coaching & Counselling (SACC).

10 BESPAARTIPS VAN STUDENTEN

01  Een kamer inrichten? Shop eens bij de plaatselijke kringloopwinkel voor 
meubels. Een stuk goedkoper en nog duurzaam ook.

02  Maak boodschappenlijstjes voordat je naar de winkel gaat, dan doe je 
minder snel impulsaankopen (ook handig als je gezonder wil gaan eten). 

03  Houd (studenten)kortingspassen en acties in jouw stad goed in de 
gaten. Daar kun je, bijvoorbeeld bij sportverenigingen of de bioscoop, 
echt leuke kortingen mee binnenslepen! 

04  Zijn de boodschappen zo duur? Ga eens naar de markt, of gebruik 
de Too good to go-app, waarmee je voor weinig geld restanten kunt 
ophalen bij supermarkten, bakkers, etc.

05  Kook en eet samen.  
Gezelliger en goedkoper! 

06  Als het gaat om kleding is vintage en tweedehands helemaal hip  
en het kost een stuk minder.

07  Pin contant geld voordat je uitgaat en geef niet meer geld uit dan dat, 
zo pin je niet je hele bankrekening onbewust leeg. 

08  Geef geen geld uit  
dat je niet hebt. 

09  Bedenk activiteiten die minder geld kosten maar die je wel heel  
leuk vindt! Spreek eerder thuis of buiten af, sport in de natuur of  
doe iets creatiefs! 

10  Let op de kleintjes door je eigen boterhammetjes mee te nemen  
naar de uni en niet elke dag een cappuccino te halen.
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INVESTEER IN DE TOEKOMST 
VAN UW KIND
De studententijd van uw kind is dé periode waarin hij of zij zich academisch 

en persoonlijk ontwikkelt. Bij UT staat die ontwikkeling voorop, niet voor 

niets zijn wij een mensgerichte, technische onderzoeksuniversiteit. Op onze 

campus bieden we meer dan vijftig opleidingen aan in een informele, veelal 

kleinschalige, setting. We kijken naar talenten en voorkeuren en willen in elke 

student het allerbeste boven brengen. 

Ja, de studie van uw zoon of dochter kost geld, maar u doet daarmee samen 

een enorme investering in zijn of haar toekomst – én in de toekomst van onze 

samenleving. 
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