
Studiekosten

Doctorandus 
 vermogen

Vier jaar studie aan hogeschool of universiteit kost 
een slordige halve ton. Vanaf september geheel zelf 
op te brengen. Voorsorteren is het devies.

DOOR LIEN VAN DER LEIJ  

E
r ging een hoop gesteggel 
aan vooraf, maar nu is de 
kogel door de kerk. Wie 
aanstaande september 
voor het eerst in de college-

banken schuift kan geen aanspraak 
meer maken op de basisbeurs. Dat 
scheelt zo’n € 3350 per jaar voor een 
uitwonende student in het hoger on-
derwijs, oftewel zo’n € 13.400 over de 
gehele studieperiode voor wie rap zijn 
mastersbul haalt. Dat geld zal voortaan 
moeten worden geleend – tegen mo-
menteel zeer gunstige rentes, dat wel – 
bijverdiend of van de ouders komen.

Verwacht wordt dan ook dat de ge-
middelde studieschuld zal stijgen. Nu 
nog schommelt die rond de € 15.000, 
maar minister Jet Bussemaker van  
Onderwijs houdt rekening met een  
toename tot € 21.000. Dan nog is er 
geen man overboord, vindt de over-
heid. Immers hoger opgeleiden ver-
dienen anderhalf tot twee keer zo veel 
als leeftijdsgenoten zonder hbo of wo-
diploma. Bovendien krijgen studenten 
voortaan veel langer de tijd om hun 
schulden af te lossen: de termijn wordt 
opgerekt van 15 naar 35 jaar.

Toch zullen ouders zich zorgen ma-
ken. Betere verdienmogelijkheden of 
niet, feit is dat een studieschuld aardig 
inteert op het leenvermogen als je een 
huis wilt gaan kopen. Als vuistregel 
kunt u bij de nieuwe systematiek een 
verhouding studieschuld versus verla-
ging hypotheekbedrag van ongeveer 
een op een aanhouden, zegt Hendrik 
Schakel, financieel planner bij Viisi.  
 
Vroeg beginnen 
Maar wat kost een studie? Volgens het 
Nibud kost een vierjarige studie voor 
een uitwonende student momenteel 
rond de € 53.000, alles inbegrepen. 
Wordt er ook nog gekozen voor een 
uitwisseling met het buitenland, dan 
zullen de kosten nog verder oplopen. 
Ouders die een noemenswaardige bij-
drage willen maken in de kosten zullen 
dan ook vroeg moeten beginnen met 
geld opzijleggen.

Kersverse ouders die nu al begin-
nen met sparen zouden bij de huidige 
spaarrentes van rond de 1 à 1,25% 
maandelijks € 206 tot € 211 moeten 
inleggen om over achttien jaar op een 
doelbedrag van € 50.000 uit te komen. 
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Na rekening te hebben gehouden met 
inflatie en de vermogensrendements-
heffing van 1,2% over het box 3 ver-
mogen dat boven de € 21.330 uitkomt 
(€ 42.660 voor fiscale partners) is er 
natuurlijk meer nodig. Alleen ieder 
kwartaal de kinderbijslag opzijleggen 
volstaat dus niet. Wel zijn er bepaalde 
spaarproducten die meer rendement 
bieden; te denken valt aan deposito’s 
of bijvoorbeeld spaarverzekeringen. 
Laatstgenoemde zijn echter alleen in-
teressant als u het geld minimaal tien 
jaar laat staan en kennen vaak bijko-
mende kosten. 

Veelgehoorde vraag 
Bij de veelal jonge academici die Viisi 
bedient, is het opbouwen van een stu-
diepotje voor de kinderen vrijwel een 
standaardvraag. Beleggen biedt dan in 
veel gevallen uitkomst. Wie vroeg be-
gint heeft een lange beleggingshorizon 
en kan zich dus wat risico permitteren. 
‘En valt het doelbedrag uiteindelijk 10 

of 20% lager uit dan gewenst, dan is dat 
te overzien’, aldus Schakel. ‘Een beleg-
ging die minder rendeert − stel 4% in 
plaats van de gehoopte 6% − doet het 
nog altijd beter dan sparen à 1,5%.’

Inmiddels zijn er meerdere aanbie-
ders van laagdrempelige beleggings-
producten met een periodieke inleg, 
waardoor de stap van sparen naar be-
leggen wordt vergemakkelijkt. Zo bie-
den Robeco, Van Lanschot, ABN Amro 
en ING periodiek beleggen aan, waarbij 
u een profielfonds kiest aan de hand 
van uw beleggingshorizon en -doel en 
de mate van risico die u bereid bent te 
lopen. Voorwaarden (minimale inleg) 
en kosten verschillen, dus enig huis-
werk is wel geboden. Wie passief wil 
beleggen kan via Meesman Indexbeleg-
gen periodiek inleggen of een (kind)re-
kening openen bij Brand New Day. Wel 
geldt in alle gevallen dat naarmate de 
studiedatum nadert, u het risico moet 
afbouwen door over te stappen op een 
ander profielfonds of fondsselectie. Er 
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zijn ook targetfondsen op de markt die 
het risico automatisch afbouwen naar-
mate de eindstip dichterbij komt. 

Wie belegt of spaart op naam van 
het kind ontloopt schenkingsbelasting 
als het zover is. Maar loopt ook het 
risico dat het kind wanneer het acht-
tien jaar wordt heel anders omspringt 
met het opgebouwde vermogen dan de 
bedoeling was. ‘Wij adviseren ouders 
meestal om het vermogen in eigen 
hand op te bouwen’, aldus Schakel. 
‘Zeker bij ondernemers. Dat geeft 
hun de vrijheid om hun prioriteiten te 
verleggen, mochten zij er bijvoorbeeld 
niet helemaal uitkomen wat betreft 
pensioenopbouw. Het is zaak om het 
totaalplaatje voor ogen te houden en 
flexibel te blijven.’

Er zijn ook ouders die besluiten om 
hun kind juist volop te laten lenen. De 
spaarrente is laag, maar de rente op 
studieschuld is nog lager. ‘Als de nood 
aan de man is, kunnen ze altijd nog 
bijspringen.’ 
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