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In opdracht van het ISO heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd naar de financiële bijdrage 
van ouders aan hun studerende kinderen. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar de relatie tussen 
het verzamelinkomen van de ouders en de hoogte van dit bedrag. In het onderzoek is gevraagd naar 
zowel structurele als incidentele bijdragen, en zowel directe (waarbij de bijdrage direct op de 
rekening van het kind wordt gestort) als indirecte (waarbij de ouders een kostenpost van het kind 
direct betalen zonder tussenkomst van het kind, bijvoorbeeld het overmaken van de huur). Voor het 
onderzoek heeft I&O Research ouders van studerende kinderen ondervraagd. De ouders zijn 
ingedeeld in vijf verschillende groepen, gebaseerd op de hoogte van hun gezamenlijke 
verzamelinkomen.  
 

Op basis van deze cijfers heeft het ISO per groep de gemiddelde hoogte van de aanvullende beurs 
berekend. Zo kan een beeld worden gevormd van de totale financiële bijdrage die studenten 
ontvangen van ouders en staat, gedifferentieerd naar inkomensgroep van de ouders. Figuur 1 geeft 
deze totalen weer. Hierin is duidelijk zichtbaar dat studenten met ouders in de middeninkomens - de 
groep met een gezamenlijk inkomen tussen € 49.000 en € 69.000 – substantieel slechter af zijn dan 
hun medestudenten. Studenten uit deze groep worden het hardst geraakt: zij ontvangen slechts een 
zeer beperkte aanvullende beurs en de hoogte van de ouderbijdrage is niet afdoende om dit op te 
vangen. Wat niet zichtbaar is in deze tabel is dat 8 procent van de ouders in de groep € 49.000-
69.000 helemaal geen financiële bijdrage levert aan de studie van hun kinderen. Deze 8 procent 
ontvangt dus alleen een zeer beperkte aanvullende beurs. In de rest van dit document gaan wij nader 
in op de berekening en achterliggende aannames van figuur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 – Gemiddelde bijdrage ouders en aanvullende beurs per jaar. 
 



   

   
 

Uitkomsten onderzoek I&O research 
De resultaten uit het I&O-onderzoek worden hieronder weergegeven. ‘Exclusief 0’ betekent dat 
alleen die ouders zijn meegenomen die hebben aangegeven bij te dragen. Bijvoorbeeld: in een 
scenario waarin de helft van de ouders niks bijdraagt, en de andere helft € 100 per maand, is de 
bijdrage excl. 0 (exclusief de ouders die niet bijdragen) € 100, terwijl de gemiddelde bijdrage per 
student € 50 is (50% ontvangt € 100, 50% ontvangt € 0).  
 

Groep Structureel Incidenteel Niet  Str. per jaar 
(excl. 0) 

Inc. per jaar 
(excl. 0) 

Gemiddelde 
bijdrage 

Tot € 31.000 30% 62% 28% € 3.459,00 € 968,00 € 1.637,86 
€ 31.000 - 49.000 53% 74% 9% € 4.302,00 € 1.391,00 € 3.309,40 
€ 49.000 - 69.000 69% 74% 8% € 4.924,00 € 1.389,00 € 4.425,42 
€ 69.000 - 100.000 80% 81% 2% € 6.407,00 € 1.827,00 € 6.605,47 
Meer dan € 100.000 80% 82% 1% € 8.110,00 € 2.028,00 € 8.150,96 

 
Tabel 1 - Percentage ouders dat bijdraagt en hoogte gemiddelde bijdrage. 
 

Berekenen gemiddelde aanvullende beurs o.b.v. uitkomsten I&O-onderzoek 
Op basis van de getallen in tabel 1 kan, met enkele additionele aannames, een schatting worden 
gemaakt van de gemiddelde hoogte van de aanvullende beurs per groep. Studenten met minder 
draagkrachtige ouders hebben recht op een aanvullende beurs. De hoogte van deze aanvullende 
beurs hangt af van:  
 

1) Hoeveel broers of zussen studeren;  
2) Hoeveel broers of zussen naar school gaan;  
3) Of de ouders nog een studieschuld terugbetalen aan DUO; 
4) Het inkomen van de ouders van 2 jaar geleden.  

 

Momenteel is het maximale bedrag dat een student per maand kan ontvangen € 403,17.  
 

Om de aanvullende beurs per inkomensgroep te kunnen berekenen moet het ISO aannames doen 
over de vier bovengenoemde punten. Het ISO is hierbij uitgegaan van het volgende scenario:  
 

1) Er zijn twee kinderen die beiden studeren en onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel vallen; 
2) Er zijn geen overige schoolgaande kinderen; 
3) De ouders betalen geen studieschuld terug aan DUO; 
4) Het inkomen is een schatting van het gemiddelde inkomen in de groep.  

I&O heeft de respondenten niet gevraagd wat hun verzamelinkomen is, maar in welke van de vijf 
groepen ze vallen. Daarom heeft het ISO zelf een schatting moeten maken van het gemiddelde 
inkomen per groep. Voor de groepen tot € 31.000, tussen € 69.000-100.000 en meer dan € 
100.000 maakt het niet uit wat precies als gemiddeld wordt genomen, want de kinderen met 
ouders uit deze inkomensgroepen ontvangen hoe dan ook ofwel een volledige ofwel überhaupt 
geen aanvullende beurs. Er moest dus alleen een schatting worden gemaakt voor de groepen € 
31.000-49.000 en € 49.000-69.000 Deze schatting is gemaakt op basis van het volgende: 



   

   
 

a) De (gestandaardiseerde) inkomensverdeling in Nederland volgens het CBS. 1 Als 
samenstelling van het huishouden is gekozen voor ‘Paar met kinderen’. De verdeling 
blijkt vrijwel symmetrisch. 

b) Het gemiddelde bruto-inkomen van huishoudens volgens het CBS.2 Dit was € 57.000 
in 2017.  

Voor de groep € 49.000-69.000 valt het ‘midden’ (€59.000) vrijwel samen met het 
gemiddelde bruto-inkomen van huishoudens volgens het CBS. Omdat ook bekend is dat de 
inkomensverdeling vrijwel symmetrisch is, kan €59.000 aan worden gehouden als 
gemiddelde van deze groep. Voor de groep € 31.000-49.000 wordt een gewogen 
gemiddelde berekend op basis van de gestandaardiseerde inkomensverdeling. Het CBS 
hanteert namelijk een fijnere verdeling en rapporteert hoeveel huishoudens er per groep te 
vinden zijn. Het gewogen gemiddelde inkomen van de groep € 31.000-49.000 blijkt 
ongeveer € 42.000 te zijn. Dit is het verzamelinkomen dat voor deze groep wordt gebruikt 
om de gemiddelde aanvullende beurs te berekenen.  

 

Bovenstaande aannames zijn ingevoerd in de Rekenhulp Studiefinanciering van DUO.3 De jaarlijkse 
totaalbedragen zijn te vinden in tabel 2: dit zijn dezelfde bedragen als in figuur 1. Tabel 2 bevat 
daarnaast nog twee kolommen genaamd ‘minimale aanvullende beurs’ en ‘maximale aanvullende 
beurs’. Dit zijn de extremen: in het geval van de groep € 31.000-49.000 geeft de kolom ‘maximale 
aanvullende beurs’ aan wat de gemiddelde aanvullende beurs voor deze groep zou zijn indien het 
verzamelinkomen voor elke ondervraagde ouder in deze groep € 31.000 is, wat natuurlijk zeer 
onwaarschijnlijk is.  
 

Groep Gemiddelde 
bijdrage ouders4 

Gemiddelde 
aanv. beurs 

Minimale 
aanv. beurs 

Maximale 
aanv. beurs 

Totaal per 
jaar5 

Tot € 31.000 € 1.600 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 6.400 
€ 31.000 - 49.000 € 3.300 € 3.600 € 2.600 € 4.800 € 6.900 
€ 49.000 - 69.000 € 4.400 € 1.300 € 0 € 2.600 € 5.700 
€ 69.000 - 100.000 € 6.600 € 0 € 0 € 0 € 6.600 
Meer dan € 100.000 € 8.200 € 0 € 0 € 0 € 8.200 

 
Tabel 2 – Gemiddelde bijdrage ouders en hoogte aanvullende beurs per jaar. 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/inkomensverdeling 
2 https://longreads.cbs.nl/welvaartinnederland-2019/inkomen-van-huishoudens/ 
3 https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel 
4 Dezelfde getallen als de laatste kolom in tabel 1, maar dan afgerond. 
5 ‘Gemiddelde bijdrage ouders’ + ‘Gemiddelde aanvullende beurs’ 
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