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STUDENTEN

Weet je wanneer geldzaken niet leuk zijn? Als je er geen controle over hebt. Heb je wel controle, dan ontdek je dat het
een gereedschap is waarmee jij jouw doelen en dromen kunt waarmaken. Kleine doelen. Zoals regelmatig gezellige
uitjes met vrienden plannen. Grote doelen. Zoals een wereldreis na je studie of doorstuderen in het buitenland. 
 
Controle over jouw geldzaken, geeft rust. En dat is heerlijk. Dan hoef je je daar in ieder geval niet druk over te maken.
Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Dus ben slimmer dan de rest. Plan een moment. En ga aan de slag. 
Kom je er niet uit? Zoek in jouw omgeving iemand die je hierbij kan helpen. 

Stap 1. Welke doelen of dromen heb jij?

Komende maand:

Komende 5 jaar:

Komend jaar:
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STUDENTEN

Studiekosten
 
De hoogte van de studiekosten is afhankelijk van
het onderwijs. Tussen MBO, HBO, WO en
particulier vervolgonderwijs zitten verschillen. 
 
Belangrijkste onderdelen om naar te kijken zijn
het jaarlijkse collegegeld. de studieboeken en
eventuele extra studie specifieke kosten.

Overzicht krijg je door alle inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Er zijn standaard richtlijnen beschikbaar,
maar geldzaken zijn persoonlijk. Misschien geef jij liever geld uit aan kleding dan aan sporten. Of vind je vakanties
belangrijker dan abonnementen. Dat is allemaal niet goed of fout. Maar maakt het wel noodzakelijk om naar jouw
eigen geldzaken te kijken. 
 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven waar je mee rekening moet houden staan hier:

Verzekeringen
 
Vanaf 18 jaar ben je verplicht om een
zorgverzekering af te sluiten. Er is enorm veel
aanbod en er zijn veel verschillende
voorwaarden. Bespreek samen met je ouders
welke zorgverzekering het beste bij jou past. 
 
Tip! Controleer of een WA verzekering,
inboedel- en/of aansprakelijkheidsverzekering
nodig is. 

Abonnementen
 
Abonnementen zijn een kostenpost waar snel
overheen gekeken wordt. Het zijn vaste
lasten ongeacht het verbruik. Goed om hier
regelmatig naar te kijken.
 
Tip! Vergelijk ieder jaar de prijzen van
abonnementen. En kijk of er misschien mede
studenten zijn waarmee je een abonnement
kan delen.

Steun ouders
 
Dragen je ouders bij aan de kosten van jouw
studie? Maak duidelijke afspraken over het
bedrag en vooral wat het inhoud. Zijn dit alleen
studiekosten of valt hier ook kleedgeld onder.
Hoe duidelijker je de afspraken omschrijft, hoe
fijner het is.  
 
Blijf je thuiswonen? Bespreek dan of kostgeld
nodig is. En om welk bedrag het gaat. 

Studiefinanciering
 
Heb je alle inkomsten en uitgaven op een
rijtje gezet? Kom je tekort? Dan kan je er voor
kiezen om een vorm van studiefinanciering
aan te vragen. Op duo.nl vind je een
rekenhulp. 
 
Tip! Ga je lenen? Houd overzicht over je
studieschuld. Dan weet je precies hoeveel je
na je studie moet terugbetalen. 

Huur
 
Weet je in welke stad je gaat studeren? De
volgende keuze is wel of niet op kamers gaan.
Per stad zijn er grote verschillen in aanbod en
ook in prijzen. 
 
Kijk bij het vergelijken van huurprijzen naar de
basis huur, de kosten van gas, water, licht en
wifi. 

Bijbaantje
 
Een belangrijke inkomstenbron voor studenten is
een bijbaantje. Zorg voor een bijbaantje dat bij je
past. Zowel in tijd (overdag, avond, weekend) als
plezier. Werken waar je een glimlach van krijgt
houd je langer vol. 
 
Tip! Zwart werken is niet verstandig. Je hebt geen
recht op uitkering bij ziekte of vakantiegeld. En
nog belangrijker. Zwart werken is verboden.

Toeslagen
 
Controleer of je recht hebt op toeslagen. Denk
aan zorgtoeslag, huurtoeslag. Op toeslagen.nl
kan je toeslagen aanvragen en wijzigen.
 
Let op! Zet een toeslag tijdig stop als je situatie
verandert. Als je ten onrechte een toeslag krijgt,
moet je dit op een later moment terugbetalen. 

https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel
http://www.toeslagen.nl/
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Dit zijn de Nibud richtlijnen
van de kosten per maand. 
Per opleiding zijn er
verschillen. En thuiswonend
of uitwonend maakt ook een
verschil. Zie de bedragen als
richtlijn. Kijk vooral naar jouw
eigen persoonlijke uitgaven.

De uitkomst
 
Heb je een positieve uitkomst? 
Bedenk wat je hiermee wil. Sparen, beleggen,
staat er nog iets op je verlanglijstje.
 
Heb je een negatieve uitkomst?
Bekijk of het mogelijk is om jouw kosten te
verminderen. Of kijk naar de inkomstenkant. 
Je kan een duo lening aanvragen. 

-/-

Reken alle bedragen uit per
maand, zodat je een eerlijke
som krijgt.

Stap 2. Maak jouw eigen overzicht

Tip! Zet iedere maand een
bedrag opzij voor je
reservepotje. Voor
bijvoorbeeld vervanging van
je mobiel, laptop of een
onverwachte kostenpost. 

Reservepotje


