
Besparen. Hoe doe je dat? 
Bespaartips van studenten

Studeren is duur, en uitkomen met je geld is lastig. Maar studenten zijn ook 

experts in besparen. Lees de Gouden Tips van studenten!

“Veel vaste lasten zoals verzekeringen kun je als student een stuk goedkoper krijgen, hiermee kun je al gauw een 

paar tientjes per maand besparen. maar ook het abonnement op je mobiele telefoon kan waarschijnlijk stukken 

goedkoper. 6Gb internet heb je echt niet meer nodig als je gaat studeren. Waarschijnlijk ben je vaak op de uni 

voor colleges of om te studeren en over het ‘algemeen’ is daar een goeie wifi-verbinding. En bellen is sowieso niet 

meer van deze tijd.” - Thomas

“Let op bij het uitzoeken van je mobiele telefoonabonnement. Abonnementen zijn vaak heel erg duur en nemen 

elke maand weer een flinke hap uit je portemonnee. Waar je flink op kunt besparen zijn de internetkosten. Bijna 

alle studentenhuizen hebben wifi en Wageningen Campus heeft ook een goed en gratis wifi netwerk. Dan verbruik 

je minder internet uit je bundel en kun je een goedkoper abonnement afsluiten met minder Mb’s. Dat scheelt elke 

maand toch flink wat geld!” - Iris

Besparen op vaste lasten



Duurzaam omgaan met spullen

“Kijk naar facebook pagina’s tegen food waste, student 

plaza en weggeefhoeken!” - Carrie 

“Kijk op gratisophalen.nl. Er worden best veel meubels 

aangeboden. Scheelt jou heel veel geld en is ook nog eens 

beter voor het milieu.” - Suzanne 

“Leftovers van gisteravond meenemen als lunch voor de volgende dag of bewaren in de koelkast. Gooi het niet 

weg. Ook wanneer producten over datum zijn; gebruik je zintuigen voordat je het weggooit. Ruik en kijk of het er 

nog goed uit ziet.” - Yvonne 

“Houd al je uitgaven en inkomsten bij! Maak een excel bestand en werk het minimaal 1x per week bij. Zo weet je 

altijd waar je geld blijft én waar je op kunt besparen.” - Karen 

“Doe dit ook per maand, dan kun je dure maanden vergelijken.” 

- Idske

“Bedenk van te voren hoeveel geld je in de komende periode nodig 

gaat hebben, dan kun je daarna een afweging maken welke dingen 

het belangrijkst zijn.” - Jurriaan

“Online bankieren op je telefoon is ideaal, je kunt op elk moment je 

saldo checken. Dan kun je zien of je wel een bepaald bedrag uit kan 

geven, en heb je meer overzicht.” - Marlotte

“Download the Scoupy app! Met deze app komen er allerlei 

aanbiedingen van geld terug acties. Je koop het product van de 

aanbieding en maak met de app een foto van de kassabon. Hiermee 

bespaar je geld en kun je ook nog nieuwe producten uitproberen.” 

- Eva

“Als je krap zit met geld is het belangrijk prioriteiten te stellen. Koop 

dingen die echt nodig zijn eerst, het is dus ook belangrijk om goed 

overzicht te hebben van alle uitgaven die je in een maand moet 

doen, zodat je nog geld op het juiste moment.” - Tryntsje

“Bepaal een bepaald 

bedrag per week dat je uit 

mag/kan geven aan bijvoorbeeld eten. Pin dit bedrag en betaal hier je 

boodschappen van gedurende de week. Zo heb je inzicht in hoeveel je 

nog over hebt, shop je waarschijnlijk bewuster een geef je minder uit 

dan wanneer je alles pint!” - Judith 

“Zorg dat je een Knaekpas (= kortingspas voor studenten) bemachtigt 

tijdens de AID of op een andere manier. Je kan dan luxe dingen doen 

zoals uit eten gaan, voor studentikoze prijzen. Ook kan je flink besparen 

op dingen als kappersbezoeken en fietsreparaties.” - Niki

“Mijn gouden tip is ‘wiebetaaltwat’ 

(app). Uiteraard eet je vaak samen 

met je gezellige medestudenten! Als je 

elke keer nadat je boodschappen hebt 

gehaald, dit meteen op ‘wiebetaaltwat’ 

zet, heb je aan het einde van de 

maand een goed overzicht hoeveel je 

kwijt was aan boodschappen. Zit je 

een keer krap bij kas? Kies dan een 

gerecht uit welke je toen goedkoop 

kon aanschaffen of ga na welke 

boodschappen niet nodig waren, zoals 

die extra fles frisdrank of die reep 

chocolade.” - Anouschka

“Word lid van de Facebook pagina Weggeefhoek 

Wageningen. Mensen plaatsen hier spullen die 

ze gratis weggeven, van shampoo die nog over 

is tot een heel bankstel.” - Winnie

Goed plannen is het halve werk

“Altijd vragen naar studentenkorting. 

Zelfs in het buitenland kun je flink wat 

geld besparen met je Nederlandse 

studentenkaart!” - Marjolein



“Automatisch een gedeelte van je inkomsten naar je spaar rekening 

laten schrijven. Wat niet op je standaard rekening staat kun je niet 

uitgeven en heb je wel buffer!” - Annelieke

“Als je begint met studeren is het belangrijk om je geld goed in 

de gaten te houden. Wat ik je als tip wil geven is dat je de vaste 

kosten goed in de gaten moet houden. Zorg er dus voor dat je 

telefoonrekening, zorgverzekering en je huis niet hoger is dan nodig. 

Het kan lijken alsof het weinig is maar als je per maand €10,- bespaart is dat op een jaar toch mooi €120,-! Leuk 

meegenomen toch?” - Fijke

“Vraag op tijd je studiefinanciering aan, ook als je geen lening nodig hebt. Als je het te laat doet, betaal je de 

eerste maand(en) veel onnodig geld aan OV.” - Camiel

“Overal in je kamer geld verstoppen. Wanneer je dan weer eens je kamer opruimt vind je ineens geld wat je dan 

gelijk in je spaarvarken moet stoppen. (dronken het geld verstoppen zorgt er beter voor dat je vergeet waar je je 

geld verstopt hebt)” - Gijs 

“Een onverwacht bezoek aan je ouders is handig, zeker als je mee-eet.” - Loes

“Koop geen snacks voor tussendoor, maar maak thuis alvast je lunch klaar. Probeer 

zo veel mogelijk te kopen wat in de aanbieding is.” - Sofie

“Als je vaak boodschappen doet net vóórdat je avondeten gaat maken, kijk in 

de Albert Heijn naar -35% producten! Zo bespaar je een hoop geld, en als je het 

meteen opeet maakt het niet uit wat de houdbaarheidsdatum is.” - Jolijn 

“Eet veel samen met mensen. Hierdoor deel je de kosten en heb je ook nog eens 

een hele gezellige avond!” - Saskia

“Maak aan het begin van de week een lijst met 

wat je elke dag gaat eten aan de hand van het 

aanbiedingenboekje van de supermarkt en haal dit 

allemaal tegelijk in de supermarkt. Op den duur 

scheelt dit heel veel.” - Kelly 

“Wanneer je onder in het schap kijkt, kom je producten tegen die soms 

de helft van de prijs goedkoper zijn. Een andere tip is om af en toe bij 

de Aldi of Lidl te gaan kijken, dit zijn prima winkels die alleen net wat 

minder reclame maken dan de duurde supermarkten.” - Tijn

“In de AH magazine staan studenten gerechten die als je het verdeelt 

met je huisgenoten onder de 3 euro blijven en toch ontzettend lekker zijn! Je eet veel verschillende soorten 

dingen met veel groente, dat is goedkoop en gezond en goed voor de weerstand. Als student heb je dat hard 

nodig!! Wij eten hier bijna elke dag uit, aanrader!” - Lieke

“Met gaas een kippenren maken op het dak van je studentenhuis: gratis eieren, en voor kerst: gratis vlees.” - Floris

“Maak een spaardoel en denk 

hier elke aan keer als je geld wilt 

uitgeven. In plaats van het geld te 

besteden zet je hetzelfde bedrag 

opzij voor je spaardoel.” - Britt

Boodschappen en eten

“Eet seizoensproducten.” 

- Anneloes

“Voorgesneden groenten zijn vaak 

superduur en er zit vaak alleen ui 

en prei in die los veel goedkoper 

zijn.” - Pieter-Paul

“Download de WURpp. Zo kan je leuke WUR spullen kopen
zonder geld uit te geven.” - Lotte



“Kijk voordat je naar de winkel gaat wat je nodig hebt. Stel je wilt yoghurt; kijk in de winkel welke er in de 

aanbieding is. Dit kun je ook van te voren op internet opzoeken voor meerdere winkels als je wat meer tijd hebt. 

Heb je alles gekocht? meestal zijn de porties te groot voor 1 persoon. Maak het gerecht in geheel klaar en bewaar 

het deel dat teveel is voor die dag in koelkast of diepvries.” - Laura 

“Ga na 17.00 naar de Hema en koop daar allerlei (voedsel)producten met korting. Vries brood en restjes in. Koop 

goedkope groenten op de markt en maak daar soep van (die je vervolgens weer in kunt vriezen).” - Yu-Sha

“Doe je boodschappen op de markt. Zeker als je aan het eind van de dag gaat is er veel te koop voor heel weinig 

geld!” - Alice

“Sla meteen flink in als er korting is op houdbare 

producten, je weet nooit wanneer er weer een 

aanbieding op is. Koop zo bijvoorbeeld i.p.v. 2 blikjes 

Bonduel meteen 10 blikjes (als je plaats hebt) want ze 

gaan toch nooit over de datum.” - Gwendolyn

“Eet weinig vlees (vlees is duur en teveel is nooit goed)” - Mariel

“Koop geen lunch op de uni. Je kunt beter thuis al een lekkere lunch 

maken (bijv couscous/pasta salade) en die meenemen.” - Saskia 

“Ga naar de flatkroegen of andere studenten pubs als je met vrienden 

een drankje wilt doen in plaats van naar de normale cafés.” - Jelske

“Breng zelf koffie mee in een thermoskan in plaats van koffie te kopen 

op de universiteit.” - Nick

“Ben een beetje creatief wanneer je een 

verkleed-outfit nodig hebt. Dat is nogal eens op thema feestjes. Kijk eens in je 

eigen kast wat je al hebt en hoe je daar gemakkelijk iets van zou kunnen maken 

met wat knip, plak en verf frutsels erbij en kijk eens wat de ander nog heeft 

liggen van een eerder feestje en wissel outfits uit. Ik heb altijd outfits gehad voor 

maximaal €2,50!” - Nina

“Ik bespaar geld door hard te lopen in de natuur in plaats van andere sportactiviteiten waar ik voor moet betalen. 

Voor hardlopen heb je geen dure attributen nodig dus je bespaart dubbel! Daarnaast kan je op elk willekeurig 

moment van de dag hardlopen en is frisse buitenlucht gezond.” - Radka

“Niet te veel geld pinnen als je uit gaat/naar de kroeg gaat. Hoe meer je pint, hoe meer je uitgeeft, zeker als je al 

wat hebt gedronken. Als je minder geld bij je hebt, geef je ook minder snel al je geld uit in een rondje en geef je 

ook echt uit wat je drinkt. Mocht je echt nog heel hard geld nodig hebben, dan is de pinautomaat nooit ver weg. 

Daarnaast is het zo dat bij de studentenverenigingen het bier zo goedkoop is dat je vaak voor een avond ook niet 

meer nodig hebt dan een tientje.” - Arjan

Buitenshuis eten, drinken en uitgaan

“Doe geen boodschappen als je honger hebt, 
want dan zijn je ogen groter dan je maag!” - Niek

“Mijn ultieme bespaartip is door naar de grond te 

kijken als je in de supermarkt boodschappen doet. 

Alle goedkope producten onderin de schappen zijn 

het bukken zeker waard!” - Marjolein

“Neem niet te veel geld 

mee als je uitgaat, zodat 

je ook niet meer kan 

uitgeven.” - Mark



“Ik drink gewoon niet. Snap dat dat lastig is als je dat graag doet, maar zorg dan dat je het op 1 avond per week 

houdt. Het lijkt misschien kill-joy, maar het scheelt een heleboel geld.” - Kayleigh

“Holger is het goedkoopste bier. Geef je een feestje maar zit je krap bij kas? Holger is the way to go!” - Martijn 

“Koop je studieboeken tweedehands, scheelt echt ontzettend veel! En lang leve de action voor al je collegeblokken 

en dergelijke.” - Monique 

“Mijn gouden tip: koop je studieboeken tweedehands. Ik moest in mijn 

eerste jaar per periode gemiddeld 3 studieboeken kopen met een gemiddelde 

nieuwprijs van 70 euro. Per boek kan je zo’n 30 euro besparen door een 

tweedehands exemplaar te kopen. Vraag vooral aan ouderejaars studenten 

of ze hun boek kwijt willen of kijk op facebook rond. Er is zelfs een speciale 

facebook groep, WURbooks, waar studieboeken worden aangeboden en waar 

je een oproep kunt plaatsen. Daarnaast kan je er natuurlijk voor kiezen om je boeken van een andere student te 

lenen, waardoor je jaarlijks nog veel meer bespaart. Let wel even op dat je de goede editie te pakken hebt; de 

meeste boeken worden na een aantal jaar weer vernieuwd en dan komen bijvoorbeeld de pagina nummers niet 

meer overeen met de nieuwe editie.” - Lara 

“Koop studieboeken tweedehands op bol.com” - Marnix

“Zorg dat je een bijbaantje bij de universiteit kunt regelen! Bij ‘voorlichting en werving’ of als student- assistent 

bij je vakken, er is van alles mogelijk. je leert meteen een hoop over je eigen vakgebied en het is nog hartstikke 

flexibel ook, dus mooi te combineren met je studie. win-win situatie!” - Hilde

“Meedoen met voedingsonderzoekjes. Je krijgt er geld voor en vaak mag je wat proeven, heb je meteen ontbijt/

lunch etc. Heb 1x er een heel dagmenu uitgehaald :P” - Iris

“Ga in een verenigingshuis gaan wonen, die zijn vaak allang 

aflost en daarom goedkoop qua huur. En het bier is sowieso 

goedkoop bij verengingen :)” - Florine

“Ga anti-kraak wonen! Het is heel erg goedkoop en de 

kamers zijn vaak erg ruim.” - Minella

Meer weten?

Er zijn verschillende handige hulpmiddelen van bijvoorbeeld van Nibud (www.Nibud.nl). 

Voor ouders van (aanstaande) studenten is er informatie op www.wageningenuniversity.nl/ouders 

en het blog www.studiekeuzekind.nl 

Studiespullen

“Koop geen boeken die je niet 

gebruikt! vraag ouderejaars of 

je wel echt die boeken nodig 

hebt!” - Luuk

Werken

Wonen

“Als je op kamers gaat, koop dan niet alles 

nieuw, maar kijk bij je ouders in de buurt in 

de kringloopwinkel ( niet in een studentenstad 

daar is alles vaak duurder).” - Anke


