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Toekomst financiën houdt studenten 

wakker 

Onderzoek StudeerSnel.nl: zorgeloze studententijd definitief 

verleden tijd 

67 Procent van de studenten maakt zich regelmatig of vaak zorgen over 

zijn/haar studieschuld. Dit zit vooral in de beperkingen voor een hypotheek en 

het rond moeten komen van minder geld. Bijna 40 procent verwacht dat de 

studieschuld twee keer zo hoog zal zijn dan gemiddeld. De impact van de 

schuld is groot, op de korte en lange termijn, maar een kwart geniet toch nog 

liever van het studentenleven dan bezig te zijn met financiën op lange termijn. 

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door StudeerSnel.nl onder 553 studenten.  

 

Marnix Broer, CEO van StudeerSnel.nl: “Studeren is meer dan alleen kennis opdoen. 

Het is ook vrienden maken en leren hoe om te gaan met de nieuw verworven 

vrijheden, bijvoorbeeld van op kamers wonen. Het zou zonde zijn als jongeren 

besluiten niet te gaan studeren uit angst voor een lagere hypotheek na de studie, of 

als de studenten wakker liggen vanwege hun financiële situatie.” 

 

Lagere hypotheek  

Slechts een derde van de studenten maakt zich geen zorgen om hun studieschuld. 

Vrijwel alle studenten zien negatieve gevolgen voor een hypotheek (90 procent). Om 

dit te omzeilen zou zelfs veertig procent zijn schulden niet melden bij het aanvragen 

van een hypotheek.  

 

Peter Davina, Manager Communicatie Stichting BKR: “Het aantal jongeren tot 25 jaar 

met geregistreerde betalingsproblemen is nog relatief laag, maar is afgelopen jaren 

wel gestegen. Het is daarom noodzakelijk dat we oog hebben voor de financiële 

positie van jongeren. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, een vaak 

forse studieschuld en worstelen met hun onzekere (financiële) positie. Wij vinden het 

daarom belangrijk om (studie)schulden en betalingsproblemen goed te registreren. 

Op deze manier kunnen we zorgen dat jongeren een lening krijgen die past bij hun 

portemonnee en problematische schulden worden voorkomen.” 

 

De eindjes aan elkaar knopen 

Ook zijn de studenten zich bewust van het feit dat hun uitgavenpatroon na de studie 

een probleem zal zijn (68 procent). Sparen lijkt er nu voor een meerderheid echter 
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niet in te zitten; 58 procent spaart niet of weinig. De helft van de studenten moet zich, 

zelfs met een lening, inhouden. Vijftig procent heeft te weinig geld om alles uit het 

studentenleven te halen. 

 

Studentenleven wordt bepaald door geld 

Ruim tweederde haalt niet alles uit het studentenleven om de schuld enigszins binnen 

de perken te houden. 24 November maakte het CBS bekend dat er meer personen 

zijn met een studieschuld en dat de gemiddelde studieschuld is gelijk gebleven 

(15.200 euro).* Uit het onderzoek van StudeerSnel.nl blijkt dat bijna veertig procent 

een twee keer zo hoge studieschuld dan gemiddeld verwacht (meer dan 33.600 euro). 

Ze hebben wel degelijk inzicht in hun financiën; slechts 5 procent van de studenten 

heeft geen idee van de hoogte van de studieschuld na afstuderen. Ze zijn zich bewust 

van de impact van schulden, maar toch geniet een kwart liever van het 

studentenleven dan bezig te zijn met financiën op de lange termijn. 

 

* Bron: CBS 24 november 2021 

 

Over StudeerSnel.nl  

StudeerSnel, in het buitenland actief onder de naam StuDocu, is een van origine 

Nederlands platform dat wereldwijd is uitgegroeid tot een community met 

internationale allure. Het behoort tot de top 2 van wereldwijde EdTech platformen. 

Momenteel gebruiken elke maand meer dan 15 miljoen studenten StudeerSnel om 

toegang te krijgen tot hoogwaardig studiemateriaal. Studenten van 2.000 

universiteiten stellen de beste documenten beschikbaar om te bekijken of te 

downloaden. De visie van StudeerSnel is alle studenten wereldwijd te helpen een 

eerlijk speelveld te creëren door iedereen toegang te geven tot dezelfde documenten, 

ook docenten, en het onderwijs naar een hoger te niveau tillen. www.studeersnel.nl  
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