
Gewoon niet op de site van DUO kijken, dan weet 
je ook niet hoeveel schuld je hebt. Het is een 

 overlevingsstrategie van de leenstelselstudent. 
Hoe om te gaan met stress? Dat ligt ingewikkelder.  
Vox legde een panel een rijtje stellingen voor over 

studeren anno 2019. ‘Hoe meer je nu doet, hoe 
groter de kans dat je later een goede baan krijgt.’ 

Tekst: Stan van Pelt en Martine Zuidweg / Illustratie: JeRoen Murré

TE VEEL 
KEUS, TE 

WEINIG TIJD

STUDEREN ANNO 2019:
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MIKE VAN DIEMEN (20)
STUDENT POLITICOLOGIE 

EN RAADSLID VOOR 
 GROENLINKS IN CUIJK: 

‘Studeren is voor mij … 
vooral doen wat ik 

leuk vind.’

ARIE BOEL (21)
STUDENT RECHTEN, ACTIEF 
BIJ STUDIEVERENIGING JFV:

‘Studeren is voor mij … 
zo veel mogelijk uit 

mezelf halen en daar 
ook achter staan.’

SANDER VAN DER GOES (20)
STUDENT GEOGRAFIE, 

PLANOLOGIE EN MILIEU EN 
FRACTIEVOORZITTER VAN 

AKKURAATD:

‘Studeren is voor mij … 
mezelf voorbereiden 
op het vooruit helpen 
van de maatschappij.’ 

SARAH KARSTEN (20)
STUDENT RECHTEN EN 
VOORZITTER VAN DE 

 NIJMEEGSE STUDENTEN 
HONOURSVERENIGING: 

‘Studeren is voor mij … 
mezelf ontplooien  
en  ontwikkelen.’ 

HET PANEL

Het maakt nogal wat uit of je rechten  studeert of 
 biologie, zo blijkt. Een wereld van verschil als je het 
bijvoorbeeld hebt over prestatiedruk. Op tafel ligt de 
eerste stelling: 

STELLING 1

Succesvol  studeren is  
hoge cijfers halen 
Arie Boel, tweedejaarsstudent rechten, kan het alleen 
maar beamen. “Bij rechten word je geacht hoge cijfers te 
halen, zeker in de master. Ben je niet afgestudeerd met 
mooie cijfers, dan kom je bij de goede advocatenkantoren 
niet binnen. Of je moet op een andere manier uitblinken, 
met een dubbele master ofzo.” Zelf doet Boel ook zijn 
uiterste best om uit te steken boven de grote kudde 
 rechtenstudenten – de Radboud Universiteit alleen al telt 
er 3264. Want bij een groot advocatenkantoor werken is 
ook zijn ambitie. “Je kunt beter hoog mikken, je ambities 
bijstellen kan altijd nog.”

Hij is actief binnen studievereniging JFV, werkt bij de 
Rechtswinkel ’s-Hertogenbosch en is faculteitsmanager 
(een soort locatiemanager) van AthenaStudies, dat tenta-
mentrainingen verzorgt voor rechtenstudenten. “Zo kan 
ik straks aan mijn werkgever laten zien wat ik allemaal in 
huis heb. Dat is ook de instelling die veel andere studen-
ten op onze faculteit hebben. Daar word je toch in mee-
gesleept.”

Nee, dan Lars van Dijk, tweedejaars biologiestudent. 
“Ik studeer gewoon voor mezelf en ik denk dat de mees-

Het leenstelsel is 

 ingevoerd in het college-

jaar 2015-2016. Het aan-

deel studenten dat nog bij 

de ouders thuis woont, is 

sindsdien flink gestegen, 

vooral bij eerstejaars (van 

62 procent in 2014 tot 70 

procent vorig studiejaar). 

De  verwachting is dat dit 

 aandeel verder toeneemt. 

Radboud studenten wonen 

minder vaak thuis dan de 

 gemiddelde student in 

Nederland. 

Bron: Landelijke  
Studentenmonitor 2018

STUDENT ANNO 
NU WOONT  

VAKER THUIS

ten van ons die instelling hebben. Cijfers maken me hele-
maal niks uit. Ik ben heel tevreden met een 5,5, dat is een 
voldoende.” Zolang hij zelf maar weet dat hij de stof 
begrijpt. Als hij later het onderzoek ingaat, heeft hij ook 
niet veel aan boekenkennis, zo redeneert hij. “Wanneer je 
als onderzoeker als eerste een onbekend eiwit voor je neus 
krijgt, moet je uitvogelen wat het is. Dan gaat het om 
inzicht, niet om al die kleine feitjes.”

Zet acht studenten met verschillende achtergronden en 
interesses om tafel en je krijgt al snel een levendig 
gesprek. Het geeft een aardig beeld van wat het betekent 
om te studeren anno 2019. Over de altijd op de loer 
 liggende sociale media, over de onvermijdelijke studie-
schuld, over de voordelen van thuis wonen, de stress van 
het bindend studieadvies (“ik vind het juist motiverend”), 
de mate van idealisme van studenten anno 2019, de vele 
keuzemogelijkheden van nu en de inzinking die daarop 
soms volgt. 

Twee panelleden wonen nog bij hun ouders. 
Politicologie student Mike van Diemen (derdejaars) 
omdat hij als GroenLinks-raadslid in Cuijk ook in die 
plaats moet wonen. Intussen vindt hij het best fijn om 
zijn was gewoon in de wasmand te kieperen, om die 
weer gevouwen in zijn kast terug te vinden. Voor Arie 
Boel is er geen noodzaak om op kamers te gaan. “Ik 
woon in Arnhem en ben in een half uur van deur tot 
deur. Ik ken iemand in Nijmegen die er langer over 
doet.” Daar komt bij dat zijn buitenlandse reizen 
met  studievereniging JFV weinig euro’s overlaten voor 
kamerhuur. “Ik ga in mei naar Toronto en reken maar 
dat dat veel geld kost.”

62%

70%

2014

voor
leenstelsel

2017

na
leenstelsel
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WILLEMIJN SMIT (21)
STUDENT WISKUNDE EN 

RECHTEN: 

‘Studeren is voor mij … 
gewoon  

heel erg leuk.’

LARS VAN DIJK (22)
STUDENT BIOLOGIE: 

‘Studeren is voor mij … 
een ontwikkeling  

van mezelf.’

THOMAS KEULEMANS (24)
STUDENT FILOSOFIE EN 
ACTIEF BIJ CHANGING 

 PERSPECTIVE: 

‘Studeren is voor mij … 
mezelf en de wereld 

 ontdekken.”

ALI ALJARRAH (25)
STUDENT BESTUURSKUNDE 

EN TOPSPORTER 
 BRAZILIAANSE JIU-JITSU: 

‘Studeren is voor mij … 
het maximale uit 

mezelf halen, zowel 
op het gebied van 
 studie als sport.” 

STELLING 2

Studeren is van  
je vrijheid genieten 
Willemijn Smit, die zowel wiskunde als rechten studeert, 
onderschrijft de stelling. “Hoewel ik bij rechten wat meer 
verplichtingen heb, kan ik bij wiskunde echt mijn eigen 
tijd indelen. Alle colleges worden opgenomen en werk-
groepen zijn niet verplicht. Buiten de tentamenperiodes 
heb ik alle tijd om leuke dingen te doen.” 
Thomas Keulemans, actief bij Changing Perpective en 
filosofiestudent, geniet al zeven jaar met volle teugen van 
zijn vrijheid. “Voor mij is studeren één grote ontdekkings-
tocht. Ik wil het liefst zo veel mogelijk kennis vergaren 
om een eigen wereldbeeld te vormen.” Al gaat hij nu wel 
een punt achter zijn studie zetten en de wereld buiten de 
wetenschap verkennen.  

De gezamenlijke 

 studieschuld van 

 afge studeerden loopt 

elk jaar op. Zeven op de 

tien  studenten hebben 

een studieschuld. 

 Gemiddeld heeft een 

 student na afstuderen 

een studieschuld van 

13.621 euro. Pas volgend 

jaar zal de impact van 

het leenstelsel  

(ingevoerd in 2015)  

goed te zien zijn.

STUDENT ANNO 
NU HEEFT  

STEEDS MEER 
SCHULD

’TOEN IK NET 
GING STUDEREN 
VOND IK DAT IK 
ALLES AAN 
MOEST PAKKEN’

6,3

11,2

2012

miljard euro

miljard euro

Totale studieschuld:

2017

Maar voor Mike van Diemen is al die vrijheid wel een 
dingetje. “Ik kan moeilijk nee zeggen”, zegt hij een beetje 
beschaamd. Dat uitte zich een jaar terug in een hele sta-
pel nevenactiviteiten, te veel eigenlijk. “Toen na de ver-
kiezingen bleek dat ik in de gemeenteraad zou komen, 
moest ik echt prioriteiten stellen. Raadslid zijn staat 
sindsdien bij mij bovenaan.”

“Op de universiteit heb je veel kansen om dingen 
naast je studie te doen, dat is een hele mooie vrijheid”, 
zegt Sarah Karsten, voorzitter van de Nijmeegse Studenten 
Honoursvereniging. “Je kunt je bij allerlei verenigingen 
aansluiten, je kunt je op allerlei manieren ontplooien. Ik 
vind Honours erg leuk. Je komt in aanraking met andere 
vakgebieden en mensen die je anders niet zou ontmoeten. 
Maar de keerzijde van al die mogelijkheden is dat je het 
heel erg druk kunt krijgen. Het is de vraag of je je dan 
nog wel vrij voelt.”

Zelf vindt ze het sowieso moeilijk om keuzes te maken, 
dan doe je al snel te veel tegelijk. “Soms denk ik: wat doe 
ik mezelf eigenlijk aan?” 

Ali Aljarrah, student bestuurskunde en topsporter 
 Brazilaanse Jiu-Jitsu, zit naast Sarah al een poosje heftig 
te knikken. “Precies zoals je zegt: je hebt zo veel vrijheid 
en je wilt overal bij zijn. Maar als je dat doet heb je 
natuurlijk ook overal verplichtingen. Je studententijd is 
het deel van je leven met de meeste vrijheid. Daarvóór 
heb je de middelbare school, erna een baan. Nu ben je 
vrij en mag je al die leuke dingen doen. Toen ik net ging 
studeren vond ik dat ik alles aan moest pakken.”  
En dat deed hij ook, met beide handen. Een bestuursjaar 
bij de studentensportraad NSSR, terwijl hij gewoon verder 
studeerde en bleef trainen als topsporter, brak hem in 
zijn derde jaar op. Toch is het achteraf ergens goed voor 
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Het Bindend Studie Advies 

(BSA) in het eerste jaar 

zorgt ervoor dat studie-

uitval zich in dat jaar 

 concentreert. Studenten 

die het BSA halen, preste-

ren daarna gemiddeld 

beter dan in de situatie 

voor invoering van 

de BSA. Een peiling 

van de Nijmeegse 

 studentenvakbond AKKU 

wijst uit dat eerstejaars 

door het BSA wel meer 

stress ervaren.

Bron: BSA-onderzoek  
Radboud Universiteit 2019

STUDENT  
ANNO NU  

PRESTEERT BETER  
DANKZIJ BSA

25%

19,5%

VOOR BSA

NA BSA

geweest: “Na zo’n jaar ga je een zelfreflectiemomentje 
houden, zo van: wat is nou echt belangrijk voor mij? Dus 
ga je prioriteiten stellen. Zo groei je als student en ook als 
mens.”

Sander van der Goes, fractievoorzitter van AKKUraatd 
in de universitaire studentenraad en student geografie, 
planologie en milieu, weet er alles van. Ook hij liep tegen 
zijn grenzen aan. De oorzaak was bestuurswerk in combi-
natie met voetballen op hoog niveau. Een jaar geleden zat 
hij er goed doorheen. “Ik kon niet meer slapen, had last 
van mijn maag en kreeg geen hap meer door mijn keel. 
Mijn hoofd tolde. Het was echt een nare periode.”
Hij stootte activiteiten af en dwingt zichzelf nu om rustiger 
aan te doen. “Het idee is dat je studenten moet behoeden 
voor fouten. Ook mijn ouders zeggen vaak dat ik mezelf 
niet te veel op de hals moet halen. Maar het is niet 
 verkeerd om een keer flink tegen de muur te lopen. Als je 
ambitieus bent en veel wilt, is het goed eens te ervaren 
wat je níét kan. Juist in je studententijd moet je je grenzen 
leren kennen, omdat je van adolescentie naar volwassen-

heid gaat. En dat is wat bij mij gebeurde.” Nuchter: 
“Ik denk dat ik in die zin nu al geslaagd ben voor mijn 
studie.”

STELLING 3 

Een studieschuld  
vind ik niet erg
Studeren staat tegenwoordig bijna gelijk aan je in de 
schulden steken. “Er is niet veel keus”, zegt wiskundige in 
spe Willemijn Smit. “Als je studeert, gaat dat gepaard met 
lenen. Bij wiskunde maken de meesten zich daar niet zo 
druk om. Ze hebben het gevoel dat ze later wel een baan 
krijgen waarmee ze de studieschuld terug kunnen beta-
len”, zegt ze, “maar ze maken zich wel zorgen over de 
hoogte ervan. Ik zal zelf ook niet snel maximaal gaan 
lenen.”

Bij rechten is de schuld ook geen issue, is Boels indruk. 
“Je moet gewoon zo min mogelijk op de site van DUO 
kijken, is bij ons het credo, dan weet je ook niet hoeveel 
schuld je hebt.” De andere studenten barsten in lachen 
uit. De jurist: “Nou, zo is het wel. Ik sprak laatst iemand 
met tachtigduizend euro schuld. Maakte hem helemaal 
niks uit.” 

Zelf vindt hij dat je vooral zo veel mogelijk uit je 
 studententijd moet halen, zelfs als je daarvoor veel moet 
lenen. “Hoe meer je nu doet, hoe groter de kans dat je 
later een goede baan krijgt.” 

Thomas Keulemans maakt zich wel zorgen. Het leen-
stelsel vermindert de toegankelijkheid van een universitaire 
studie, zegt hij. “Heel wat mensen kunnen überhaupt 
niet studeren, omdat hun ouders financieel niet kunnen 

Oud-rector Bas Kortmann waar-

schuwde bij zijn afscheid als rector 

al voor plofstudenten. Is zijn voor-

spelling werkelijkheid geworden?

Van mei 2007 tot oktober 2014 was 

Bas Kortmann rector magnificus van 

de Radboud Universiteit. In die hoe-

danigheid maakte de hoogleraar 

 Burgerlijk recht zich al zorgen over 

de teloorgang van het actieve studen-

tenleven. Die zorgen lijken vandaag 

meer dan ooit gegrond. “Net zoals je 

kippen niet heel snel heel veel moet 

voeren om ze geschikt te maken 

voor consumptie, is het ook slecht 

om studenten zo snel mogelijk 

klaar te stomen voor hun diploma”, 

vindt hij. 

Het leenstelsel en bindend studie-

advies jutten studenten te veel op, 

constateert Kortmann. Studenten 

komen daardoor steeds minder toe 

aan zaken waar ze ook veel van leren. 

“Door actief te zijn in sociale gremia 

buiten een opleiding leer je hoe je 

met elkaar moet omgaan en hoe 

je anderen kunt helpen. Daarnaast is 

het gewoon heel leuk om in het 

bestuur van een sportclub, in de 

faculteitsvereniging of bij het studen-

tenorkest te zitten. Ik heb er heel 

mijn leven plezier van gehad dat ik 

naast mijn studie actief was bij stu-

dentenvereniging Albertus Magnus 

in Groningen.”

Hij begrijpt heel goed dat overheden 

en universiteiten willen dat studenten 

niet eindeloos studeren. Tegelijkertijd 

mag het systeem niet te streng wor-

den. “Je moet het mogelijk maken 

dat studenten langer doen over hun 

studie. Veel nieuwe studenten hebben 

lang thuis gewoond en moeten op 

eigen benen leren staan. Ze moeten 

gewend raken aan hun nieuwe leven. 

Dat gaat nu eenmaal met vallen en 

opstaan.” / KL

‘LAAT STUDENTEN LANGER STUDEREN’

‘IK KREEG 
GEEN HAP 
MEER DOOR 
MIJN KEEL, 
MIJN HOOFD 
TOLDE’

Studie-uitval na  
het eerste jaar:
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57 procent van de studen-

ten geeft aan ‘veel’ of ‘zeer 

veel’ stressklachten te 

ervaren. Vrouwelijke stu-

denten hebben beduidend 

vaker stressklachten dan 

mannelijke. Het gevoel van 

druk heeft een negatief 

effect op zowel studie als 

privésituatie. Bij 34 procent 

heeft de stress (heel) veel 

invloed op de studie en 

bij 43 procent op hoe 

gelukkig ze zich voelen. 

Meer dan een kwart van de 

studenten (26 procent) 

ervaart naar eigen zeggen 

leegte en ruim een vijfde 

(22 procent) mist mensen 

om zich heen. 

Bron: Welzijnsenquête,  
Radboud Universiteit 2017

STUDENT  
ANNO NU ERVAART 

STRESS

21%
zeer eens 

21%
neutraal 

36%
eens

5%
zeer 
oneens 

18%
oneens 

bijspringen.” Je krijgt zo een steeds homogenere groep 
studenten op de universiteit, is zijn overtuiging, en daar 
is de samenleving uiteindelijk niet bij gebaat.

Sarah Karsten ziet een tweede gevolg. Zij merkt dat 
studenten minder snel iets naast hun studie gaan doen. 
“Je wilt geen uitloop, want dan moet je extra lenen.” Smit 
vult aan: “Bij FNWI (de bètafaculteit, red.) hebben we al 
jaren moeite om kandidaten voor de facultaire studenten-
raad te vinden. Studenten hebben volop ideeën over wat 
beter kan op de faculteit, maar durven zich niet een jaar 
lang ervoor in te zetten. Dat vind ik jammer.” Sander 
van der Goes: “Veel verenigingen krijgen hun besturen 
en commissies niet gevuld. Dat is inderdaad jammer, 
want juist de verenigingen binden de studenten aan de 
universiteit.”

STELLING 4

Het BSA is ook een Fijne 
stok  achter de deur
Ook het bindend studieadvies (BSA) weerhoudt studen-
ten om veel naast hun studie te ondernemen, denkt de 
AKKUraatd-voorman. “Terwijl je jezelf daarmee juist zo 
goed ontwikkelt.” En het BSA geeft eerstejaars extra stress, 
weet hij. “We hebben een enquête gehouden bij 
AKKUraatd. Een derde van de eerstejaars bleek in de 
 eerste periode al stress te hebben door het vooruitzicht 
van het BSA. Daar schrokken we van. Het is gewoon 
geen goed middel om studenten te stimuleren.”

Bij jurist Arie Boel vindt onze stelling wél weerklank. 
“Bij ons ligt het BSA op 45 studiepunten. Dan denk je: ik 
moet meteen laten zien wat ik kan. Dus ga je vanaf het 
begin hard aan de studie. Zo werkt het BSA motiverend.” 
Boel zag door het BSA snel een tweedeling ontstaan: 
 “Tussen degenen die het halen en degenen die het niet 
aankunnen of die de motivatie missen.” 

De scheidslijn is nu veel te hard, vindt Van der Goes: 
“Haal je het BSA niet, dan mag je gewoon niet verder. Ik 
zou liever zien dat een studieadviseur je in een gesprek 
een dringend advies geeft: ‘Hé, je mist twee vakken, waar 
komt dat door’?” 

Bestuurskunde heeft beide opvattingen met elkaar 
 verenigd, zegt Aljarrah. “Als in januari blijkt dat je je BSA 

niet lijkt te gaan halen, dan krijg je een gesprek met de 
studieadviseur.”

“Klopt”, reageert Van der Goes. “Maar stel, je haalt 
het uiteindelijk nét niet? Dan moet je gewoon weg. Hoe 
jammer is dat?”

Het BSA en het leenstelsel maken de student van nu 
“onverschillig en apolitiek”, meent Thomas Keulemans. 
Welnee, reageert Mike van Diemen. “We doen bij politi-
cologie wel eens zetelpeilingen voor de Tweede Kamer, en 
dan gaan er vijftig zetels naar zowel GroenLinks als D66. 
Dus dat links-activistische is er nog steeds. Alleen, de 
meeste studenten doen er niks mee. Uit tijdgebrek, denk 
ik.” Bij biologie merkt Lars van Dijk eenzelfde activisme. 
“Genoeg studenten bij ons zijn begaan met het milieu en 
laten dat ook héél duidelijk merken.”

STELLING 5

Sociale media houden me  
van mijn studie
Instagram, Snapchat, Whatsapp. Sociale media zijn net 
zo normaal voor hedendaagse studenten als fietsen en 
tentamens maken. Maar ze hebben er ook een haat- 
liefdeverhouding mee. “Je vergelijkt jezelf continu met 
anderen”, vertelt Ali Aljarrah. “Al je vrienden laten zich 
op Instagram van hun beste kant zien. De feesten die ze 
bezoeken, de reizen die ze maken maar ook de cijfers 
die ze halen. Dan denk je: waarom kan ík me geen 
vakantie naar Thailand veroorloven?” Zelf deed Aljarrah 
er overigens net zo hard aan mee, geeft hij toe. “Je wilt 
delen wat je meemaakt en bent daarna benieuwd naar 
de reacties.” 

Erg herkenbaar, beaamt Willemijn Smit. “Veel vrien-
dinnen van de middelbare school zijn nu klaar met hun 
bachelor. Zij nemen een tussenjaar of gaan naar het bui-
tenland. Als je die foto’s ziet voorbijkomen is het lastig je 
daar niet mee te vergelijken.”

Pas als ze bewust offline gaat, merkt Sarah Karsten 
voor hoeveel stress sociale media kunnen zorgen. “Soms 
zet ik de wifi gewoon uit, bijvoorbeeld als ik moet leren 
voor tentamens. Dat heb ik echt nodig.” 

Raadslid Van Diemen is wel altijd bereikbaar, zegt hij, 
vanwege zijn politieke functie. “Als er iets gebeurt, moet 
de krant mij als raadslid om een reactie kunnen vragen. 
Je wilt voorkomen dat ze iemand anders gaan bellen.”

Bioloog Van Dijk lijkt de enige van het gezelschap 
die geen last heeft van FOMO ofwel fear of missing out 
(dixit Karsten). Zijn telefoon laat hij regelmatig op zijn 
kamer achter. “Waarom zou ik hem in ’s hemelsnaam 
meenemen als ik boodschappen ga doen?” Zelfs van 
Instagram is de bioloog afgestapt. “Ik werd er helemaal 
gek van.” Het exhibitionistische van de app is niet aan 
hem besteed. “Wat maakt mij het nou uit wat jij eet?” 
Maar ja, hij heeft weer een andere tijdrovende hobby: 
gamen. *

‘SOMS ZET IK  
DE WIFI  
GEWOON UIT, 
DAT HEB IK  
ECHT NODIG’

STELLING: 
IK HEB REGEL MATIG  
STRESSKLACHTEN
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