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Wat zeggen scholieren:

• Studiekeuze.. (LAKS) hartstikke moeilijk: 
Wij worden het best geholpen door

• familie (43%) 

• decaan (22%)

• de mentor (8-9%)

• een student die de opleiding al volgt (8-9%)

• vrienden (8-9%) 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/laks-en-ouders/


Wat zeggen studenten:

• Mijn ouders zijn heel belangrijke raadgevers

• 55% eerstejaars universiteit

• 70%  eerstejaars hbo



Waar moet je op letten??

Er zijn grote verschillen... Wat past ?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-een-leuke-studie-de-nationale-studentenenquete/


Opbouw van de studie



Let op studiepunten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/


Studiesucces, 10 tips
1: Begin op tijd 

1. De beste manier om je eerste studiejaar te halen is een degelijk 
studiekeuzeproces. Begin hier op tijd mee. www.bit.ly/beginoptijd

2: Schakel netwerken in
1. Stimuleer uw zoon of dochter veel te praten over zijn of haar studiekeuze, ook met 

uw vrienden en bekenden.  www.bit.ly/succesennetwerken

3: Praat met studenten

Ouderejaars kunnen veel informatie geven 
aan aanstaande studenten. 
www.bit.ly/praatmetstudenten

http://www.bit.ly/beginoptijd
http://www.bit.ly/succesennetwerken
http://www.bit.ly/praatmetstudenten


Studiesucces, 10 tips
4: Introductie

De introductie kan de aanstaande student echt niet missen. 
www.bit.ly/succesintro

5: Focus op studie
Eerstejaars: volg de colleges, doe de zelfstudie en maak de 
tentamens. www.bit.ly/focusstudie

6: Iets naast de studie
Een student die zich goed kan ontspannen, 
kan ook beter studeren. 
www.bit.ly/naaststudie

http://www.bit.ly/succesintro
http://www.bit.ly/focusstudie
http://www.bit.ly/naaststudie


Studiesucces, 10 tips

7: Niet alles hoeft meteen goed te gaan
Vraag naar mogelijkheden om tentamens en projecten in te halen. 
Neem regie. www.bit.ly/nietallesgoed

8: Studieadviseur is vraagbaak
Studie te zwaar? Verkeerd gekozen? Twijfel? Belemmeringen? 
Neem regie. www.bit.ly/studieadviseur

9: Planning
Overzicht op studie? Huishouden? Reizen? 
www.bit.ly/succesplanning

http://www.bit.ly/nietallesgoed
http://www.bit.ly/studieadviseur
http://www.bit.ly/succesplanning


Studiesucces

10: Zijn ouders overbodig als je studeert?



Wat kost studeren (+/-)? (Nibud)
• € 163,- collegegeld 

• € 366,- huur (Maastricht € 350,-)

• € 161,- boodschappen

• €  57,- studieboeken (gemiddeld)

• €  55,- vervoer (naast de OV-kaart)

• € 144,- ontspanning, uitgaan en sport

• €  47,- kleding en schoenen

• €  97,- zorgverzekering

• €  26,- telefoon

• Ongeveer 1000 euro per maand voor uitwonende student. Schat 
uitgaven goed in!

• Meer informatie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studielening-en-studiekosten/


Wat kost studeren in Maastricht ?

Collegegeld:

• Voltijd bachelor studenten 2017-2018
€ 2.006 voor de 1e bacheloropleiding
€ 250,75 in 8 termijnen

• University College Maastricht (UCM)
€ 3.316

• Instellingscollegegeld: 2de opleiding 



Op kamers? Ja of nee?

• Niet op kamers... Reistijd niet onderschatten

• Ja/nee op kamers en relatie studiesucces?

• Voldoende kamers beschikbaar, maar ruim van tevoren inschrijven 
• Huurprijs gemiddeld €350,-

• Inschrijving kan via www.maastrichthousing.com (vanaf 17 jr.), 
ook gemeubileerde kamers 

• Alternatieve adressen (o.a. http://www.jules-maastricht.com/)

• Vraag ouderejaars

• Inschrijving Gemeente: Basisregistratie Personen 
binnen 5 dagen na verhuizing!

• ± 20% van de inwoners van Maastricht is student 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kamer-zoeken-belangrijk-voor-goede-start-weblezing-20-juni/
http://www.maastrichthousing.com/
http://www.jules-maastricht.com/


Inkomsten?

• Bijbaantje (gemiddeld €332 pm.)

• Zorgtoeslag, soms huurtoeslag

• Ouderbijdrage 

• Studielening

• Aanvullende beurs 

• Blog www.studiekeuzekind.nl
meer over financiën

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bijbaan-kun-je-zonder/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-kost-de-studie-van-mijn-kind-de-rol-van-ouders-bij-geldzaken/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Studiefinanciering

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

1: de aanvullende beurs
2: de studenten OV chipkaart
3: de lening en
4: het collegegeldkrediet

www.duo.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ per maand

1: aanvullende beurs: maximaal € 387,92 (hoogte omstandigheden, binnen 
10 jaar afstuderen)

2: ov, week of weekend (binnen 10 jaar afstuderen)

3: lening: maximaal € 867, 68 (terugbetalen)

4: collegegeldkrediet: € 167,17 (terugbetalen)

In totaal kan een student elke maand € 1034,85 lenen. (ev. aanvullende beurs 
gaat hiervan af)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/


Terug betalen

• 35 jaar voor terugbetalen

• Weinig verdienen = weinig terugbetalen (max 4% salaris)

• Afbetalen: jaartje overslaan mag

• Student is verantwoordelijk

• Rente laag (nu 0%)

• Hypotheek, onduidelijk

• Pas op



Ouderbijdrage

Gelijk aan de aanvullende beurs? € 387,92 per maand 

Gemiddeld betalen ouders van uitwonende studenten €216,- per maand 
Gemiddeld betalen ouders van thuiswonende studenten €82,-

Diverse filmpjes op www.studiekeuzekind.nl (tab. Financiën)

http://www.studiekeuzekind.nl/


Van ouderverantwoordelijkheid naar 
ouderbetrokkenheid

• Toon interesse
• Welke vakken zijn er in het eerste jaar? (site)

• Hoe studeer je? Bevalt dat?

• Vraag naar resultaten

• Vraag naar welzijn  
• Medestudenten

• Kamer

• Op bezoek gaan 

• (wel bellen)



Je kunt een paard naar de rivier brengen.... maar het 
niet dwingen te drinken



En... Het komt (bijna) altijd goed

• hermien.miltenburg@wur.nl

• 0317-484455

• www.wur.nl/ouders (presentatie)

• Meer over studiesucces

mailto:hermien.miltenburg@wur.nl
http://www.wur.nl/ouders
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/webinar-over-studiesucces/

