
De inkomsten en uitgaven raken door het overheidsbeleid van de afgelopen jaren steeds sterker uit balans.  

Terwijl studeren alleen maar duurder is geworden door onder meer de verhoging van het collegegeld, is een 

grote inkomstenbron van de student weggevallen door het afschaffen van de basisbeurs. Voor de studenten die 

geen aanspraak maken op een aanvullende beurs, betekent dit onder meer het volgende:

Collegegeld 2014-2015, 
bij studiekosten en kamerhuur: 
Bron: Nibud Studentenonderzoek 2015

Resultaat 2014:

- €3716,32 

Resultaat 2016:

- €7756,- 

Resultaat 2018:

- €7917 

Kijkend naar deze inkomsten en uitgaven leidt dit 

tot een verlies van €4200,68 van 2014-2018. 

Het hoger onderwijs wordt minder toegankelijk
De instroom bij bepaalde groepen studenten neemt af door invoering van het leenstelsel. Zo is 
de instroom van mbo-doorstromers tussen 2011-2012 en 2016-2017 met 5% afgenomen1.

De gemiddelde studieschuld stijgt met 40%
Het Centraal Planbureau verwacht dat de gemiddelde studieschuld stijgt van €15.000 naar 
€21.000 door het leenstelsel3.

Het aantal studenten dat op kamers gaat wonen is met 17% gedaald.
Studenten kiezen ervoor niet meer op kamers te wonen, mede vanwege het afschaffen van de 
basisbeurs2. 

1 Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017 p. 31 & p. 170
2 In 2015 woonde 61% van de eerste- en tweedejaars studenten op kamers, in 2017, was dit slechts 44%
3 CPB Notitie ‘Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel’, 7 juni 2013

Interstedelijk Studenten Overleg     Bemuurde Weerd O.Z. 1     3514 AN Utrecht     Telefoon: 030-230 26 66

Landelijke Studentenvakbond    Drieharingstraat 6    3511 BJ Utrecht    Telefoon: 030-231 64 64

De gevolgen van het overheidsbeleid van de afgelopen 
jaren op de financiën van de Nederlandse student.

Studenten uit balans

Wat voor concrete gevolgen 
heeft dit overheidsbeleid?

€ 1906,- € 756,-

€ 3349,68

€ 4392,-

€ 1906,-

Studiekosten € 768,-

Studiefinanciering

Inkomsten

september 2014

Collegegeld 2018-2019, 

Studiekosten: ervan uitgaande dat de 
studiekosten niet verder stijgen, 

Kamerhuur: prognose op basis van 
gemiddelde huurlastenstijging van 1,7%
Bron: CBS
  

Gestegen t.o.v. 2016

prognose 2018

Collegegeld 2016-2017, 
bij studiekosten en kamerhuur:
Bron: Nibud Studentenonderzoek 2017
  

Gestegen t.o.v. 2014

september 2016

totale uitgaven

€ 7066,-
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Uitgaven
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Studiekosten € 768,-
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Inkomsten
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