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Meer zorgen, minder zelfstandig
Studenten zijn financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Ze blijven vaker
thuis wonen en hun ouders dragen gemiddeld meer bij. Ze maken zich zorgen over
hun studieschuld en proberen lenen te vermijden. Studenten beschouwen een
lening voor hun studie minder vaak als investering in hun toekomst.
Studenten die geld van hun
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Ouders thuiswonende studenten betalen vaker dan in 2017:
Reisverzekering 42% (was 33%)

Studieboeken 33% (was 25%)

Telefoon 29% (was 20%)

Studiespullen 21% (was 14%)

Telefoonverzekering 19% (was 11%)

Aansprakelijkheidsverzekering 50% (was 39%)

Het leenstelsel draagt bij aan
een te grote afhankelijkheid van
ouders. Dat is zorgelijk.

€211,-

Als ouders bijdragen, gaat
het gemiddeld om €211
per maand. Dit was 4 jaar
geleden nog €165.

Arjan Vliegenthart - directeur Nibud
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Inkomstenbronnen

2017 (%)

2017 (€)

2021 (%)

2021 (€)

Geld ouders

58

165

68

211

Studie nanciering

94

559

87

526

Bijbaan

70

409

72

508

Belastingteruggave

67

33

45

29

Overige inkomsten

91

191

87

171

Totaal

919

65%

Heeft een
studieschuld

Studenten weten minder
over de regels rondom
1. bijverdienen en aanvullende beurs
2. stopzetten studentenreisproduct
3. rente op studieschuld

943

49%

Heeft een schuld bij
DUO van meer dan

€10.000

56%
Van de studenten met een studieschuld
maakt zich zorgen over de gevolgen
daarvan voor latere financiële beslissingen

Studenten maken minder gebruik van
studiefinanciering. Ze maken zich zorgen over de
studieschuld en proberen een lening te vermijden.
Annette Groen - jongerenonderzoeker Nibud

Aanbevelingen Nibud
Zorg voor een inkomen voor studenten waardoor ze financieel zelfstandig kunnen zijn
Verbeter voorlichting aan (aankomende) studenten en ouders
Bevorder met financiële ondersteuning de financiële zelfstandigheid

Het Nibud Studentenonderzoek 2021 vond
plaats onder 1.500 hbo- en wo- studenten.
Meer info: nibud.nl/studentenonderzoek2021
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