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S tudenten zijn steeds meer en vaker gaan lenen. De totale Nederland-
se studieschuld van oud-studenten en huidige studenten bedroeg 
17,5 miljard euro in 2018, bijna 5 miljard meer dan in 2015. 

In september 2015 is het sociale leenstelsel ingevoerd. Dit verving de 
basisbeurs als sociale voorziening, maar in het nieuwe stelsel bleef de 
aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders met een smalle 
beurs wel overeind. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen 
van 12.400 euro (2015) naar 13.100 euro in 2018 (figuur). Ook het aan-
tal studenten met een schuld is opgelopen: in 2018 hadden 1,3 miljoen 
mensen een studieschuld, 316.000 meer dan begin 2015. 
Zowel de jongere als de oudere studenten zijn de laatste jaren vaker en 
meer gaan lenen. Ruim 190.000 jongeren tot twintig jaar hebben in 
2018 geleend om hun studie te bekostigen, bijna vier keer zoveel als in 
2015. Gemiddeld leenden zij 5.300 euro, meer dan twee keer zo veel als  
in 2015. Ook de 20- tot 25-jarigen zijn steeds vaker en meer gaan lenen. 
In 2015 hadden 340.000, merendeels studerende 20- tot 25-jarigen, een 
studieschuld uitstaan van gemiddeld 7.600 euro. In 2018 was het aantal 
al opgelopen tot 460.000 met een gemiddelde studieschuld van 10.600 
euro. 
De figuur geeft een goed beeld van de gemiddelde studieschuld, maar 
er bestaan grote individuele verschillen in omvang van de studieschuld. 
Bijna 38 procent van de studenten had een studieschuld lager dan 5.000 
euro, 16 procent kwam uit op een studieschuld van meer dan 25.000 
euro. Een klein deel van de studenten (3,4 procent) had een schuld van 
meer dan 50.000 euro. 

Verder hebben meer mannen dan vrouwen een studieschuld: 51 tegen 
49 procent. In 2018 bedroeg de gemiddelde studieschuld van mannen 
13.400 euro. Met 12.700 euro lag dit bij vrouwen iets lager.
  ■ Noortje Pouwels-Urlings (CBS)

I n de huidige krappe arbeidsmarkt komen werkzoekenden makke-
lijker aan het werk. Dit blijkt uit de stijgende arbeidsdeelname van 
mensen van wie de WW-uitkering is afgelopen.

Bij 36 procent van de personen bij wie in de eerste helft van 2018 de WW-
uitkering afliep, was dit vanwege het bereiken van de maximale duur van 
de uitkering. Deze groep heeft mogelijk meer moeite om een nieuwe baan 
te vinden dan andere WW’ers. 
De figuur toont hoeveel van deze WW’ers een maand na het aflopen 
van de uitkering aan het werk zijn, ofwel doordat zij snel werk vonden 
ofwel omdat zij al tijdens de WW-periode weer aan het werk gingen maar 
onvoldoende verdienden om de uitkering volledig te beëindigen. Het 
blijkt dat in de eerste helft van 2018 meer mensen werk vanuit de WW 
vonden dan in voorgaande jaren. 
De toename in arbeidsdeelname is met name sterk onder veertigplussers. 
Oudere WW’ers hebben typisch meer moeite om vanuit de uitkering een 
nieuwe baan te vinden. In de eerste helft van 2016 had bijvoorbeeld bijna 
de helft van de dertigminners uiterlijk een maand na het aflopen van de 
WW-uitkering betaald werk, terwijl dit voor slechts ongeveer een derde 
van de vijftigers gold en voor slechts een zesde van de zestigplussers. 
De afgelopen twee jaar is de achterstand van oudere WW’ers ten opzich-
te van jongere echter ingelopen. Veertigers waren in de eerste helft van 
2018 zelfs even vaak aan het werk als dertigminners. Voor vijftigers is 
de arbeidsdeelname nog maar vijf procentpunt lager dan die van dertig-
minners. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt lijken werkgevers dus 
eerder bereid om werkzoekenden met een hogere leeftijd aan te nemen. 

Het aandeel werkenden ligt lager bij personen van zestig jaar en ouder. 
Van hen is minder dan een kwart uiterlijk een maand na uitstroom uit de 
WW weer aan het werk. Hierbij kan meespelen dat een deel van de zes-
tigplussers binnen afzienbare tijd na uitstroom de AOW-gerechtigde leef-
tijd bereikt en de periode tot pensionering financieel kan overbruggen, al 
dan niet dankzij de speciale IOW-uitkering voor zestigplussers. Ook voor 
de groep zestigplussers geldt echter dat de uitstroom naar werk vanuit de 
WW sinds 2016 is gestegen. ■ Erica Maurits (UWV)

Studieschuld loopt verder op sinds invoering leenstelsel

Steeds vaker werk als WW afloopt
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Aandeel personen met werk een maand na 
verlopen maximale duur WW-uitkering 
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