
Financieel overzicht voor de toekomstige student 
 
Leuk dat je binnenkort gaat studeren! We horen van veel mensen dat het spannend is 
om op kamers te gaan. Vooral omdat de financiën  die daarbij komen kijken uit grote 
getallen bestaan. Voordat je je gek laat maken, heb ik even mijn persoonlijke financiële 
feiten voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee! 
 
In de tabel heb ik alle kosten op een rijtje gezet die ik gemiddeld in een maand maak. De 
volgende tabel laat zien welke inkomsten ik per maand heb. Ik heb elke kostenpost 
toegelicht, zodat je makkelijk voor jezelf kunt invullen waar jij misschien een ander 
bedrag kwijt zult zijn. De toelichting staat op de volgende pagina.  
 

Kosten per maand – uitwonende student 
 

Kostenoverzicht    
Vaste kosten    
Huur kamer incl. € 275,00   
Collegegeld  € 153,00   
Zorgverzekering € 91,90   
Mobiel abonnement € 25,00   
Contributie VGSR € 8,75   
Variabele kosten     
Boodschappen € 110,00   
Soosconsumpties € 15,00  
Kleding € 50,00  
Overig € 20,00  
   
TOTAAL KOSTEN/MAAND € 784,65  

Inkomsten per maand – uitwonende student 
Inkomstenoverzicht Studiefinanciering Leenstelsel  
Vaste inkomsten    
Studiefinanciering of 
lening 

€ 420,04 (=Incl. 
Aanvullende beurs en 
collegegeld-krediet.) 

Maximaal €862,50  

Bijdrage ouders € 250,00 € 250,00  
Zorgtoeslag € 89,00 € 89,00  
    
TOTAAL 
INKOMSTEN/MAAND 

€ 759,04 Afhankelijk van hoogte 
lening 

 

  



Toelichting uitgaven 
 
Huur kamer 
Omdat ik in een verenigingshuis woon (wij noemen dat een ‘kast’), betaal ik relatief erg 
weinig voor mijn kamer. Ik deel het huis met 5 anderen en we hebben een grote 
woonkamer, keuken en een tuin. De huurprijs is inclusief alles (gas, water, licht, internet 
enzovoorts). Als je zelf een kamer/appartement gaat huren in de stad moet je rekening 
houden met extra kosten, zoals afvalbelasting, elektriciteit, internet, onderhoudskosten. 
Ook huur je vaak bij een onbekende (huurbaas) en dat brengt met zich mee dat er geen 
vriendenprijs wordt gemaakt. In het geval van een verenigingshuis is dat vaak wel zo.  
 
Collegegeld 
Je kan ervoor kiezen om al je collegegeld aan het begin van het jaar te betalen. Misschien 
betalen je ouders het wel voor je. In ieder geval is het totaalbedrag uitgestreken over 12 
maanden €153,00 per maand. Hier valt helaas niks vanaf te snoepen. 
 
Zorgverzekering 
Je kan vanaf je 18e zelf je zorgverzekering gaan regelen en samenstellen. Ik heb overlegd 
met mijn huisgenoten, vader en zus, en ben tot een keuze gekomen over mijn 
zorgverzekering. Omdat ik veel reis en mijn spullen toch wel graag wilde verzekeren, 
heb ik een beetje extra op mijn basispakket genomen. Daarom wordt nét niet alles 
gedekt door de zorgtoeslag (die je vind in het inkomstentabelletje). Maar als je alleen het 
basispakket kiest, wordt alles vergoed door de overheid. Deze kostenpost kan je dus ‘als 
voldaan beschouwen’. 
 
Mobiel abonnement 
Spreekt voor zich  . Hier kan je je eigen kosten invoeren.  
 
Contributie VGSR 
De contributie die ik betaal voor mijn lidmaatschap maakt mogelijk dat we elke 
donderdag onze soos-ruimte kunnen huren en dekt een gedeelte van de kosten van een 
van de weekenden die we met de vereniging hebben.  
 
Boodschappen 
Omdat ik standaard 1 keer in de week kook, ben ik relatief weinig geld kwijt aan eten. 
Mijn huisgenoten en ik zijn in totaal met 6 personen en daarom kunnen we dankbaar 
gebruik maken van alle voordeelverpakkingen en gezinsaanbiedingen van de Appie. Ik 
heb een aantal mensen gevraagd die op zichzelf (alleen) wonen hoeveel ze aan 
boodschappen kwijt zijn. Het gemiddelde van de door hen genoemde bedragen is €185,- 
per maand. Dat is twee keer zoveel als de kosten die ik maak in een studentenhuis!  
 
Soosconsumpties 
Deze kosten horen bij de VGSR. Elke week kan je gezellig een drankje doen op de Soos, 
maar je hoeft niet altijd je portemonnee mee te nemen. Uitgaven worden op de lijst 
gezet, en aan het eind van de maand wordt alles geïncasseerd wat je hebt besteed. De 
consumptie-uitgaven verschillen van persoon tot persoon en variëren van €0,00 tot 
€60,00. Het ligt eraan hoeveel jij eraan uit wilt geven. 
 
 



Kleding 
Ik geef de laatste tijd bijna niks meer uit aan kleding, omdat er creatievere manieren zijn 
te verzinnen om een nieuwe garderobe samen te stellen. Zo hebben alle vrouwen van de 
VGSR afgelopen jaar bedacht om een ‘kledingruil’ te houden. Iedereen wordt blij van 
zo’n actie, want zonder geld te verliezen ga je toch naar huis met nieuwe vintage items. 
En je bent ook nog van je eigen afdankertjes af. Verder is het heel leuk om tweedehands 
te shoppen (er zijn chille adresjes in Rotterdam te vinden!). Vaak is de kleding nog 
origineler ook. Maar voor deze kostenpost geldt dat je het zelf waarschijnlijk het beste in 
kan vullen.  
 
Overig 
Onder overig valt bij mij bijvoorbeeld reiskosten die ik in het weekend maak. Misschien 
ben je wel lid van een sportvereniging, of ga je elke maand twee keer naar de 
zonnebank. Dat soort kosten kan je zelf toevoegen aan je tabel met maandelijkse 
uitgaven. Ook als je een ‘grote uitgave’ in het vooruitzicht hebt, kan je het bedrag 
spreiden over 12 maanden (=1 jaar). Zo heb ik bijvoorbeeld twee jaar geleden gespaard 
voor een festival waar ik al lang van tevoren van wist dat ik er naartoe wilde gaan. De 
kosten waren €250,00, dus €21,00 per maand.  

Toelichting inkomsten 
Ik heb geen baantje, maar als je dat wel hebt, kan je dat er natuurlijk bij schrijven.  
Verder hebben mijn ouders besloten me te steunen met €250,- per maand. Ze hebben 
gebruik gemaakt van de website NIBUD.nl. Hier vind je trouwens heel veel tips over hoe 
je met geld om kunt gaan en hoeveel andere ouders bijdragen. Dat is handig om te weten 
bij onderhandelingen ;-) Dit is de link: 
http://www.nibud.nl/consumenten/themas/studeren-themas/ 
Daarnaast hebben veel studenten een baantje, waarmee je met gemak de kloof tussen 
inkomsten en uitgaven kunt dichttimmeren. Op deze website krijg je meer inzicht in je 
minimumloon en hoeveel je per maand zou kunnen verdienen. 
 
Ik hoop dat dit document je iets meer inzicht geeft in de financiën in het studentenleven. 
Het gaat je helpen als je voor jezelf ook zo’n soort schema maakt waarin alles op een 
rijtje staat. Dan weet je waar je aan toe bent, waar je evt. Op kan bezuinigen en waar je 
misschien extra geld vandaan kunt halen. Succes met de worsteling!  
En als je hulp nodig hebt, kan je altijd een lot-genoot vragen hoe hij/zij ermee om is 
gegaan.  
 

Tip! 
Gisteren hoorde ik op spotify een extra tip, namelijk een hele handige site waar je je 
eigen financien super eenvoudig op een rij kan zetten. Het kan via deze link: 
https://www.startstuderen.nl/rekenhulp 
 

http://www.nibud.nl/consumenten/themas/studeren-themas/
https://www.startstuderen.nl/rekenhulp

