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Inleiding 
 
De democratisering van het universitair onderwijs is aan de Katholieke Universiteit Leuven een 
belangrijk aandachtspunt. Onder democratisering van het (universitair) onderwijs verstaan we 
het geven van alle kansen aan jongeren ‘tot vorming en intellectuele ontplooiing, ongeacht hun 
afkomst, financiële mogelijkheden of socio-cultureel milieu’ (De Vuyst, 1991), zodat niemand 
met de nodige intellectuele capaciteiten gehinderd wordt in het volgen van studies waarvoor ze 
bekwaam zijn. Deze democratisering heeft betrekking op gelijke kansen tot toegang, 
studievoortgang (studieduur, drop-out, studieresultaten) en uitkomst (tewerkstelling op de 
arbeidsmarkt) van een universitaire studie (Lammertyn, 1987).  
 
Hoewel er door de implementatie van allerhande maatregelen op diverse beleidsniveaus reeds 
grote vooruitgang is gemaakt, blijven desondanks een aantal risicogroepen structureel 
gemarginaliseerd. Het onderzoek dat hier wordt voorgesteld, concentreert zich op studenten die – 
ondanks hun financiële situatie – toch universitaire studies aanvangen. Kennis over de factoren 
die deze beslissing bepalen en bemoeilijken, kan dienen als een leidraad voor verdere 
democratiseringsmaatregelen.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de seminaries ‘Sociologie van Sociaal Beleid I 
en II’ met studenten uit de eerste en de tweede licentie sociologie, optie sociologie van sociaal 
beleid. Het onderzoek omvat twee luiken. In het kwantitatieve luik werden de gegevens van de 
korte vragenlijst die generatiestudenten bij hun eerste inschrijving aan de K.U.Leuven invullen, 
geanalyseerd. Zo proberen we in de breedte na te gaan wat bepaalt of iemand het al dan niet 
financieel moeilijk heeft om de universitaire studies te betalen. In het kwalitatieve luik werd, 
door middel van diepte-interviews met studenten die aangeven ernstige financiële problemen te 
kennen, in de diepte nagegaan wat de achtergrond van deze problemen is en hoe deze studenten 
daarmee omgaan.  
 

1.1 Profielen van de risicogroepen (kwantitatief luik) 
 
In het eerste onderzoeksluik werden de gegevens van de Dienst Studentenvoorzieningen van de 
academiejaren 1999-2000 en 2000-2001 geanalyseerd. Deze gegevens werden verzameld door 
middel van een schriftelijke bevraging van de generatiestudenten van de K.U.Leuven bij het 
inschrijven. Op deze manier kan een algemeen profiel worden geschetst van de groep studenten 
die aangeven dat hun ouders het financieel moeilijk hebben om hen te laten studeren. Bij deze 
bevraging zijn een aantal interessante variabelen inbegrepen: gezinssamenstelling, 
opleidingsniveau en beroepssituatie van de ouders en de mate waarin de ouders financiële 
moeilijkheden hebben om hun kind te laten studeren aan de K.U.Leuven (met inbegrip van de 
reden). Deze gegevens kunnen worden gelinkt aan andere variabelen, zoals geslacht, het 
gevolgde type van middelbaar onderwijs of het krijgen van een studiebeurs. Bovendien kan 
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worden vergeleken met de kenmerken van de groep die aangeeft géén financiële moeilijkheden 
te ondervinden.  
 
Uit voorgaande analyses van 1996 en 1997 door de Dienst Studentenvoorzieningen (Smedts, 
1998) kan reeds een eerste beschrijving van het profiel van ‘arme studenten’ aan de K.U.Leuven 
opgemaakt worden. De redenen die worden aangegeven voor de financiële moeilijkheden van de 
ouders om hun kinderen te laten studeren, zijn voornamelijk de kost van het studeren aan de 
universiteit op zich (ongeveer 30%) en de combinatie ervan met de huur van de studentenkamer 
(ongeveer 42%). Zoals verwacht kan worden, is er een samenhang tussen de beroeps- en 
gezinssituatie van de ouders en het al dan niet financieel moeilijk hebben. Studenten van wie de 
ouders (on)geschoolde arbeiders of land- en tuinbouwers zijn en studenten met een werkloze, 
overleden, gepensioneerde of langdurig zieke moeder en/of vader getuigen het meest van 
financiële moeilijkheden, evenals studenten van wie vader of moeder in het eigen huishouden 
werkzaam is. Ook studenten uit éénoudergezinnen geven meer aan dat het studeren financieel 
moeilijk is. Vooral alleenstaande moeders met kinderen en gezinnen waarin beide ouders niet 
werken hebben het moeilijk. Het geschetste beeld verduidelijkt een structureel patroon: lage- en 
één-inkomensgezinnen en gezinnen met een vervangingsinkomen zijn oververtegenwoordigd bij 
de gezinnen met financiële moeilijkheden om één of meerdere kinderen te laten studeren aan de 
K.U.Leuven. Het gebrek aan een tweede inkomen heeft dus een grote impact op het financiële 
draagvermogen van een gezin met één of meer studerende kinderen. Op basis van voorgaande 
analyses kunnen we concluderen dat de kans op financiële moeilijkheden – in volgorde van 
dalende invloed – afhankelijk is van de gezinssamenstelling, het beroepsniveau en de 
beroepssituatie van de vader, het beroepsniveau van moeder, het aantal kinderen ten laste en de 
beroepssituatie en het onderwijsniveau van de moeder. 
 
Bovenstaande analyses werden gerepliceerd en uitgebreid voor de generatiestudenten van de 
academiejaren 1999-2000 en 2000-2001. Het actuele socio-economisch profiel van financiële 
risicogezinnen is een belangrijke indicator voor de mate van democratisering van de 
K.U.Leuven. In termen van de democratisering van het hoger universitair onderwijs is het echter 
niet mogelijk om op basis van deze kwantitatieve macrogegevens zichtbaar te maken welke 
beweegredenen deze gezinnen hebben om het risico te nemen om hun kinderen ‘dure’ studies te 
laten aanvangen en welke gevolgen dit heeft. Daarvoor is verder onderzoek noodzakelijk, wat 
wordt uitgewerkt in het tweede kwalitatieve luik. 
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1.2. Contextualisering van het studiekeuzetraject (kwalitatief luik)  
 
Om na te gaan waarom de democratisering van het universitair onderwijs succesvol(ler) is bij  
bepaalde gezinnen en wat de gevolgen ervan zijn voor hun financiële situatie, werd bij een 
selectie van de schriftelijk bevraagde studenten een diepte-interview uitgevoerd. Daarin werden 
de oorzaken van de financiële problemen, de subjectieve perceptie van de studenten van deze 
problemen en hun gevolgen en drijfveren van deze studenten binnen hun specifieke context 
uitgediept. De selectie van de studenten werd gebaseerd op de resultaten van de kwantitatieve 
analyses.  
 
De meerwaarde van de kwalitatieve bevraging ligt in de contextualisering van de financiële 
problematiek. Het verhelderen van het persoonlijke studiekeuzetraject en de externe en interne 
invloeden erop, toont met andere woorden aan waarom deze studenten de stap naar het 
universitair onderwijs wagen, ondanks de gepercipieerde financiële last. Doordat de 
respondenten hun studies aanvingen in de academiejaren 1999-2000 en 2000-2001, zitten ook 
tweede-zitters, niet-geslaagden, bisstudenten en afvloeiers (studievoortgang) in de 
onderzoekspopulatie. Niet enkel de democratisering van de toegang tot universitair onderwijs, 
maar eveneens de democratisering van de doorstroming of studievoortgang kan (gedeeltelijk) 
worden onderzocht op haar relatie met de socio-economische gezinssituatie. In deze kwalitatieve 
bevraging kwamen ten eerste de redenen voor de financiële situatie en ten tweede de daaruit 
eventueel voortvloeiende problemen aan bod. Zo kan niet alleen de invloed van de samenstelling 
en de socio-economische status van het gezin op het gaan studeren van één of meerdere kinderen 
in kaart worden gebracht, het omgekeerde kan eveneens: de invloed van het uit studeren gaan 
van één of meerdere kinderen op het (financieel) welzijn van het gezin.   
 
We herhalen de centrale onderzoeksvragen: 
(1) Wat is het socio-economisch profiel van het milieu van herkomst van studenten die aangeven 

financiële moeilijkheden te kennen om te studeren? Welke familiale en socio-economische 
achtergrond hebben studenten met financiële problemen? Zijn zij terug te brengen tot één 
traditionele sociale klasse of komen zij van heterogene achtergronden en kennen zij 
heterogene of meervoudige problematieken? 

(2) Wat is de subjectieve beleving van het studiekeuzetraject van de studenten (gekaderd binnen 
hun sociale en familiale achtergrond) en welke factoren beïnvloeden deze keuze? Hoe 
beleven deze studenten dit? Hebben de financiële problemen invloed op de druk die deze 
studenten ervaren? 
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Deel 1: Het kwantitatieve luik 
 
Voor deze analyses namen wij de studenten uit de twee academiejaren 1999-2000 en 2000-2001 
samen. Analyses op de twee jaren apart lieten geen significante verschillen zien tussen de twee 
academiejaren. We concentreren ons bovendien op wie aangeeft het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk te hebben. Daarom nemen we in de analyses enkel die studenten op die op de vraag 
‘Duid hieronder aan in welke mate uw ouders het financieel moeilijk/gemakkelijk hebben om u 
te laten studeren’ antwoordden ‘zeer moeilijk’ of ‘moeilijk’. Zoals uit tabel 1 kan worden 
afgeleid, gaat het om ongeveer 8% van het totale aantal (615 generatiestudenten, uit de twee 
academiejaren samen)1. 
 
Tabel 1: Verdeling van de generatiestudenten volgens de mate waarin zij aangeven het financieel 

moeilijk of gemakkelijk te hebben (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Financieel moeilijk Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Zeer moeilijk 155 2.05% 155 2.05% 
Moeilijk 460 6.09% 615 8.14% 
Eerder moeilijk 1 841 24.38% 2 456 32.52% 
Eerder gemakkelijk 3 085 40.85% 5 541 73.37% 
Gemakkelijk 1 670 22.11% 7 211 95.48% 
Zeer gemakkelijk 341 4.52% 7 552 100% 
(missing: 1505) 
 
In de vragenlijst kon ook worden aangeduid wat de redenen waren voor het feit dat de ouders het 
financieel moeilijk hebben om de respondent te laten studeren. Bij de vraag staat aangeduid dat 
meerdere antwoorden mogelijk zijn, maar in het bestand werd bij elke respondent maximaal één 
reden ingevoerd. ‘Meerdere studerende kinderen’ is de reden die het meest werd ingevuld, 
gevolgd door ‘het lage gezinsinkomen’, ‘de gezinssamenstelling’ en ‘de beroepssituatie van één 
of beide ouders’ (zie tabel 2). Merk wel op dat een laag gezinsinkomen vaak zal samenhangen 
met de beroepssituatie van één of beide ouders. Ook de gezinssamenstelling kan oorzaak zijn van 
een laag gezinsinkomen. We kunnen bijgevolg niet echt veel afleiden uit de antwoorden op deze 
vraag. 
 
Kijken we enkel naar de studenten die ‘zeer moeilijk’ of ‘moeilijk’ hebben geantwoord, dan zien 
we dat de verdeling over de redenen enigszins anders ligt (tabel 3). Er wordt vaker geantwoord 
dat de gezinssamenstelling en het lage gezinsinkomen aan de basis liggen van de problematiek. 
Ook hier moeten we in het achterhoofd houden dat beide redenen samen kunnen hangen. Merk 
ook dat in beide tabellen ongeveer 8% ‘andere redenen’ aanduidde.  
 

                                                           
1 Merk wel het grote aantal missings op. 
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Tabel 2: Verdeling van de generatiestudenten die ‘zeer moeilijk’, ‘moeilijk’ of ‘eerder moeilijk’ 
antwoordden op de vraag of hun ouders het moeilijk hebben om hen te laten studeren, volgens 
de redenen die zij hiervoor aangeven (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Reden Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Geen reden ingevuld 71 2.89% 71 2.89% 
Meerdere studerende kinderen 991 40.35% 1 062 43.24% 
Het lage gezinsinkomen 497 20.24% 1 559 63.48% 
De gezinssamenstelling (b.v. éénoudergezin) 396 16.12% 1 955 79.60% 
De beroepssituatie van één of beide ouders (b.v. 
werkloos, gepensioneerd) 

284 11.56% 2 239 91.16% 

Andere redenen 217 8.84% 2 456 100% 
 
 
Tabel 3: Verdeling van de generatiestudenten die ‘zeer moeilijk’ of ‘moeilijk’ antwoordden op de vraag 

of hun ouders het moeilijk hebben om hen te laten studeren, volgens de redenen die zij hiervoor 
aangeven (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Reden Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Geen reden ingevuld 10 1.63% 10 1.63% 
Meerdere studerende kinderen 165 26.83% 175 28.46% 
Het lage gezinsinkomen 178 28.94% 353 57.40% 
De gezinssamenstelling (b.v. éénoudergezin) 130 21.14% 483 78.54% 
De beroepssituatie van één of beide ouders (b.v. 
werkloos, gepensioneerd) 

79 12.85% 562 91.38% 

Andere redenen 53 8.62% 615 100% 
 
 
In de volgende paragrafen gaan we eerst na in welke mate het financieel (zeer) moeilijk hebben 
om de studies te betalen, verband houdt met de gezinssamenstelling en het aantal kinderen ten 
laste. Vervolgens bekijken we het verband met het opleidingsniveau, de beroepssituatie en het 
beroep van de ouders. Daarna zoeken we een passend logistische regressiemodel om de 
financiële problemen te verklaren op basis van de variabelen uit de voorafgaande paragrafen. 
Ten vierde gaan we na welk verband er is tussen het al dan niet krijgen van een beurs en het 
eventuele beursbedrag en de financiële problematiek. Vervolgens onderzoeken we de relatie 
tussen financiële problemen en de slaagcijfers. We bestuderen ook de invloed van het 
beschikken over een kotnetaansluiting. Ten slotte bekijken we de verdeling van de studenten die 
het financieel (zeer) moeilijk hebben over de verschillende faculteiten.  
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1. De relatie tussen de gezinssituatie en het aantal kinderen ten laste en het al 
dan niet financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben om de studies van de 
kinderen te betalen 

1.1 Het aantal kinderen ten laste 
 
Het lijkt logisch dat gezinnen met meer kinderen ten laste, ook meer moeite zullen hebben met 
de kost die verbonden is met studeren aan een universiteit. Eerst kijken we hoe het aantal 
kinderen ten laste verdeeld is over de studenten. 
 
Tabel 4: Verdeling van de generatiestudenten volgens het aantal kinderen dat ten laste is in het gezin 

(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Aantal kinderen ten laste Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
0 52 0.68% 52 0.68% 
1 1 522 19.91% 1 574 20.59% 
2 3 372 44.11% 4 946 64.70% 
3 1 895 24.79% 6 841 89.50% 
4 620 8.11% 7 461 97.61% 
5 122 1.60% 7 583 99.20% 
6 42 0.55% 7 625 99.75% 
7 14 0.18% 7 639 99.93% 
8 3 0.04% 7 642 99.97% 
9 2 0.03% 7 644 100% 

(missing: 1 413) 
 
Het aantal studenten uit gezinnen met meer dan vijf kinderen is nogal klein, zodat we die best in 
één categorie plaatsen voor we het verband met het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben. 
Dit levert onderstaande tabel op2. Vanaf vijf kinderen ten laste lijkt het aandeel studenten met 
(ernstige) financiële moeilijkheden te stijgen. Opvallend, maar misschien aan het toeval te 
wijten, is het hogere aandeel studenten met problemen bij de gezinnen met slechts één kind ten 
laste. 
 
 

                                                           
2 Men zou zich kunnen afvragen of het gebruik van χ² hier wel mag. Het aantal kinderen ten laste kan inderdaad als 
een metrische variabele worden beschouwd en dan gebruikt men beter de Wilcoxon Two-Sample Test. Dit is echter 
een twijfelgeval: je kan het aantal kinderen ten laste ook als een ordinale variabele beschouwen. Voor de zekerheid: 
ook een Wilcoxon test toont aan dat er wel degelijk samenhang is tussen het aantal kinderen ten laste en het 
financieel (zeer) moeilijk hebben. 
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Tabel 5: Verdeling van de generatiestudenten volgens het aantal kinderen ten laste in het gezin en het al 
dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Aantal kinderen ten 
laste 

Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 

 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 
alg. tot. 

0 48 92.31% 4 7.69% 52 0.68% 
1 1 368 89.88% 154 10.12% 1 522 19.91% 
2 3 133 92.91% 239 7.09% 3 372 44.11% 
3 1 766 93.19% 129 6.81% 1 895 24.79% 
4 566 91.29% 54 8.71% 620 8.11% 
5 99 81.15% 23 18.85% 122 1.60% 

Meer dan 5 49 80.33% 12 19.67% 61 0.80% 
TOTAAL 7 029 91.95% 615 8.05% 7 644 100% 

(missing: 1413) (χ²=47.7292, df=6, p<0.0001) 
 

1.2 De gezinssamenstelling 
 
Bij de inschrijving voor het academiejaar 1999-2000 werd aan de aspirant-studenten de volgende 
vraag voorgelegd: 

Omcirkel het cijfer behorend bij de gezinssamenstelling die op het gezin waartoe u 
behoort van toepassing is. 
 Gezinssamenstelling 
1 een ouderpaar, samenwonend of gehuwd, én ongehuwd(e) kind(eren) 
2 vader en ongehuwd(e) kind(eren) 
3 moeder en ongehuwd(e) kind(eren) 
4 andere:______________________ 

 
Deze vraag werd aangepast en uitgebreid en de aspirant-studenten van het academiejaar 2000-
2001 kregen volgende vraag: 

Omcirkel het cijfer behorend bij de gezinssamenstelling die op het gezin waartoe u 
behoort van toepassing is. 
 Gezinssamenstelling 
1 een ouderpaar, samenwonend of gehuwd, én ongehuwd(e) kind(eren) 
2 vader zonder partner en ongehuwd(e) kind(eren) 
3 vader met partner (niet eigen moeder) en ongehuwd(e) kind(eren) 
4 moeder zonder partner en ongehuwd(e) kind(eren) 
5 moeder met partner (niet eigen vader) en ongehuwd(e) kind(eren) 
6 pleegouders en ongehuwd(e) kind(eren) 
7 andere: _____________________________ 
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Door deze verandering in de vraagstelling zijn de twee studentenpopulaties op deze vraag niet 
meteen vergelijkbaar. Bijgevolg hebben we de variabele ‘gezinssituatie’ gehercodeerd in drie 
categorieën: tweeoudergezinnen (ouderpaar, vader met partner of moeder met partner), 
éénoudergezin met vader en éénoudergezin met moeder. In onderstaande tabel zien we het 
verband met het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben. We zien dat de alleenstaande 
moeders met kinderen het veel moeilijker lijken te hebben. 
 
Tabel 6: Verdeling van de generatiestudenten volgens de gezinssituatie en het al dan niet financieel 

moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Gezinssituatie Niet financieel 
moeilijk 

Echt financieel 
moeilijk 

Totaal 

 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 
alg. totaal 

Tweeoudergezin 6 469 94.16% 401 5.84% 6 870 91.96% 
Eénoudergezin met vader 99 88.39% 13 11.61% 112 1.50% 
Eénoudergezin met moeder 324 66.26% 165 33.74% 489 6.55% 
TOTAAL 6 892 92.25% 579 7.75% 7 471 100% 
(missing: 1586) (χ²=499.59, df=2, p<0.0001) 
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2. De relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders, de beroepssituatie van 
de ouders, het beroep van de ouders en het al dan niet financieel moeilijk 
hebben met het betalen van de studies van de kinderen 

 
Klassiek in onderzoek naar de democratisering van het onderwijs is het zoeken naar het verband 
tussen socio-economische status en financiële problemen. Het systeem van toekenning van 
studiebeurzen is hier – samen met het aantal kinderen ten laste – op gebaseerd. We onderzoeken 
achtereenvolgens in welke mate het opleidingsniveau van de vader, het opleidingsniveau van de 
moeder, de combinatie van de opleidingsniveaus van beide ouders, de beroepssituatie van de 
vader, de beroepssituatie van de moeder, de combinatie van de beroepssituaties van beide 
ouders, het beroep van de vader, het beroep van de moeder en de combinatie van de beroepen 
van beide ouders verband houden met de financiële problemen van de student. 
 

2.1 Verband tussen het opleidingsniveau van de vader en het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk hebben 

 
We zien een zeer duidelijk verband. Hoe hoger het opleidingsniveau van de vader, hoe kleiner 
het aandeel studenten die aangeven dat het studeren financieel moeilijk of zeer moeilijk is. 
 
Tabel 7: De verdeling van de generatiestudenten volgens het onderwijsniveau van de vader en het al dan 

niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-
2001) 

Onderwijsniveau vader Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Leercontract 65 80.25% 16 19.75% 81 1.10% 
Geen volledig 
secundair onderwijs 

435 82.70% 91 17.30% 526 7.18% 

Volledig secundair 
onderwijs 

1 921 89.18% 233 10.82% 2 154 29.38% 

Hogeschool 1 882 93.73% 126 3.27% 2 008 27.36% 
Universitair 2 497 97.46% 65 2.54% 2 562 34.95% 
TOTAAL 6 800 92.76% 531 7.24% 7 331 100% 
(missing: 1726) (χ²=226.26, p<0.0001) 

 

2.2 Verband tussen het opleidingsniveau van de moeder en het financieel moeilijk of 
zeer moeilijk hebben 

 
Het verband is gelijkaardig aan dat met het onderwijsniveau van de vader. Het aantal moeders 
met enkel leercontract is zo klein dat we met die categorie niet echt rekening kunnen houden. 
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Tabel 8: De verdeling van de generatiestudenten volgens het onderwijsniveau van de moeder en het al 

dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Onderwijsniveau moeder Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Leercontract 18 90% 2 10% 20 0.27% 
Geen volledig secundair 
onderwijs 

597 83.73% 116 16.27% 713 9.68% 

Volledig secundair 
onderwijs 

2 096 89.42% 248 10.58% 2 344 31.82% 

Hogeschool 2 772 94.29% 168 5.71% 2 940 39.91% 
Universitair 1 314 97.33% 36 2.67% 1 350 18.32% 
TOTAAL 6 797 92.96% 570 7.74% 7 367 100% 
(missing: 1690) (χ²=164.87, p<0.0001) 
 

2.3 Verband tussen de combinatie van het onderwijsniveau van vader en moeder en 
het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben 

 
We kunnen veronderstellen dat het eerder de combinatie van de onderwijsniveaus van vader en 
moeder zal zijn die het verband met het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben zal bepalen. 
Daarom maken we een nieuwe variabele ‘onderwijsniveau ouders’, die als volgt verdeeld is over 
de studenten: 
 
Tabel 9: De verdeling van de generatiestudenten volgens het onderwijsniveau van beide ouders en het al 

dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Onderwijsniveau ouders Aantal Percentage Cum. Aantal Cum. Perc. 
Beiden leercontract 3 0.04% 3 0.04% 
Beiden geen volledig secundair onderwijs 198 2.75% 201 2.80% 
Beiden secundair onderwijs 1 164 16.19% 1 365 18.99% 
Beiden hogeschool 1 150 16% 2 515 34.99% 
Beiden universitair 1 053 14.65% 3 568 49.64% 
Eén ouder universitair, één hogeschool 1 253 17.43% 4 821 67.07% 
Eén ouder universitair of hogeschool en één 
ouder secundair onderwijs 

1 509 20.99% 6 330 88.06% 

Eén ouder universitair of hogeschool en één 
ouder geen volledig secundair of leercontract 

288 4.01% 6 618 92.07% 

Eén ouder secundair en één ouder geen 
volledig secundair of leercontract 

547 7.61% 7 165 99.68% 

Eén ouder geen volledig secundair en één 
ouder leercontract 

23 0.32% 7 188 100% 

(missing: 1869) 
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Om cellen met kleine aantallen te vermijden voegen we de categorieën ‘beiden leercontract’, 
‘beide geen volledig secundair onderwijs’ en ‘één ouder geen volledig secundair en één ouder 
leercontract’ samen tot een categorie ‘beide ouders leercontract of geen volledig secundair 
onderwijs’. Vervolgens gaan we het verband na tussen het onderwijsniveau van de ouders en het 
financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben. 
 
Tabel 10: De verdeling van de generatiestudenten volgens het onderwijsniveau van beide ouders (na 

hercodering)  en het al dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen 
(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Onderwijsniveau ouders Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Beide ouders leercontract 
of geen volledig secundair 
onderwijs 

173 77.23% 51 22.77% 224 3.12% 

Beide ouders secundair 
onderwijs 

1 027 88.23% 137 11.77% 1 164 16.19% 

Beide ouders hogeschool 1 091 94.87% 59 5.13% 1 150 16% 
Beide ouders universitair 1 033 98.10% 20 1.90% 1 053 14.65% 
Eén ouder universitair en 
één ouder hogeschool 

1 210 96.57% 43 3.43% 1 253 17.43% 

Eén ouder universitair of 
hogeschool en één ouder 
secundair onderwijs 

1 410 93.44% 99 6.56% 1 509 20.99% 

Eén ouder universitair of 
hogeschool en één ouder 
geen volledig secundair of 
leercontract 

263 91.32% 25 8.68% 288 4.01% 

Eén ouder secundair 
onderwijs en één ouder 
geen volledig secundair of 
leercontract 

467 85.37% 80 14.63% 547 7.61% 

TOTAAL 6 674 92.85% 514 7.15% 7 188 100% 
(missing: 1869) (χ²=244.43, p<0.0001) 
 
We zien dat het percentage studenten met financiële problemen een stuk hoger ligt wanneer 
beide ouders het secundair onderwijs niet afmaakten, wanneer slechts één ouder een diploma 
secundair onderwijs heeft en in iets mindere mate wanneer beide ouders ten hoogste een diploma 
secundair onderwijs behaalden. 
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2.4 Verband tussen de beroepssituatie van de vader en het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk hebben 

 
Studenten met een vader die werkloos is, of die langdurig ziek of invalide is, hebben het het 
moeilijkst. Het beroepsactief zijn van de vader blijkt zeer belangrijk te zijn. 
 
Tabel 11: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepssituatie van de vader en het al dan 

niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-
2001) 

Beroepssituatie vader Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Beroepsactief 6 574 93.57% 452 6.43% 7 026 93.41% 
Huishouder 13 81.25% 3 18.75% 16 0.21% 
Werkloos 44 59.46% 30 40.54% 74 0.98% 
Op rust 162 81.41% 37 18.59% 199 2.65% 
Langdurig ziek of invalide 57 67.06% 28 32.94% 85 1.13% 
Overleden 94 77.05% 28 22.95% 122 1.62% 
TOTAAL 6 944 92.32% 578 7.68% 7 522 100% 
(missing: 1413) (χ²=280.78, p<0.0001) 
 

2.5 Verband tussen de beroepssituatie van de moeder en het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk hebben 

 
Het beroepsactief zijn van de moeder blijkt iets minder belangrijk te zijn, maar toch hebben 
studenten wiens moeder werkloos, langdurig ziek of invalide is, het duidelijk moeilijker. 
 
Tabel 12: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepssituatie van de moeder en het al 

dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Beroepssituatie moeder Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Beroeps-actief 5 020 93.92% 325 6.08% 5 345 71.06% 
Huishouder 1 581 90.50% 166 9.50% 1 747 23.23% 
Werkloos 113 71.97% 44 28.03% 157 2.09% 
Op rust 89 95.70% 4 4.30% 93 1.24% 
Langdurig ziek of invalide 85 72.03% 33 27.97% 118 1.57% 
Overleden 56 90.32% 6 9.68% 62 0.82% 
TOTAAL 6 944 92.32% 578 7.68% 7 522 100% 
(missing: 1413) (χ²=189.37, p<0.0001) 
 



 19

2.6 Het verband tussen de combinatie van de beroepssituatie van vader en moeder en 
het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben 

 
We kijken eerst welke combinaties van beroepssituaties we vinden. 
 
Tabel 13: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepssituatie van beide ouders en het al 

dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Beroepssituatie van de ouders Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Beide ouders werken 5 095 66.88% 5 095 66.88% 
Vader werkt, moeder werkt niet 1 878 24.65% 6 973 91.53% 
Vader werkt niet, moeder werkt 175 2.30% 7 148 93.83% 
Vader werkt, moeder overleden 53 0.70% 7 201 94.53% 
Vader overleden, moeder werkt 75 0.98% 7 276 95.51% 
Vader werkt niet, moeder overleden 6 0.08% 7 282 95.59% 
Vader overleden, moeder werkt niet 44 0.58% 7 326 96.17% 
Beide ouders werken niet 193 2.53% 7 519 98.70% 
Beide ouders overleden 3 0.04% 7 522 99.17% 
Vader werkt, beroep moeder niet ingevuld 27 0.35% 7 549 99.09% 
Vader werkt niet, beroep moeder niet ingevuld 6 0.08% 7 555 99.17% 
Moeder werkt, beroep vader niet ingevuld 39 0.51% 7 594 99.68% 
Moeder werkt niet, beroep vader niet ingevuld 24 0.32% 7 618 100% 
 
Omdat we te veel kleine cellen hebben, voegen we een aantal cellen samen. ‘Beide ouders 
werken’ blijft een aparte categorie. We voegen de categorieën ‘vader werkt, moeder werkt niet’, 
‘vader werkt, moeder overleden’ en ‘vader werkt, beroep moeder niet ingevuld’ samen tot ‘enkel 
vader werkt’. De categorie ‘enkel moeder werkt’ is de combinatie van de cellen ‘vader werkt 
niet, moeder werkt’, ‘vader overleden, moeder werkt’ en ‘moeder werkt, beroep vader niet 
ingevuld’.  De overige categorieën vormen samen de categorie ‘geen van beide ouders werkt’. 
 
Bekijken we vervolgens het verband tussen het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben en de 
gecombineerde beroepssituatie van de ouders, dan vinden we opnieuw een sterk significant 
verband. Het belang van het beroepsactief zijn van vader blijkt nog maar eens, gezien het veel 
grotere aandeel van studenten bij wie geen van beide ouders werkt of enkel de moeder werkt in 
de groep die het financieel moeilijk heeft. 
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Tabel 14: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepssituatie van beide ouders (na 
hercodering) en het al dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen 
(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Beroepssituatie ouders Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Beide ouders werken 4 813 94.47% 282 5.53% 5 095 67.23% 
Enkel vader werkt 1 734 91.02% 1 771 8.98% 1 905 24.14% 
Enkel moeder werkt 207 82.80% 43 17.20% 250 3.30% 
Geen van beide ouders 
werkt 

229 69.60% 100 30.40% 329 4.34% 

TOTAAL 6 983 92.14% 569 7.86% 7 579 100% 
(missing: 1478) (χ²=301.99, p<0.0001) 
 

2.7 Het verband tussen het beroep van de vader en het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk hebben 

 
We hercoderen het beroep van vader in vier categorieën: lager (ongeschoolde en geschoolde 
arbeiders en land- en tuinbouwers), midden-lager (gekwalificeerde en uitvoeringsbedienden, 
ambachtslui en winkeliers met max. 2 werknemers en lesgevers in het lager of kleuteronderwijs), 
midden-hoger (leidinggevende bedienden, grote, middelgrote en kleine ondernemers en 
lesgevers in het secundair onderwijs) en hoger (directie, lesgevers aan een hogeschool, lesgevers 
aan een universiteit en vrije beroepen). 
 
Tabel 15: De verdeling van de generatiestudenten volgens het beroepsklasse van de vader 

(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Beroepsklasse vader Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Lager 1 097 14.93% 1 097 14.93% 
Midden-lager 1 643 22.36% 2 740 37.29% 
Midden-hoger 2 632 35.82% 5 372 73.11% 
Hoger 1 976 26.89% 7 348 100% 
(missing: 1709) 
 
Bekijken we vervolgens het verband tussen de beroepsklasse van vader en het financieel moeilijk 
of zeer moeilijk hebben, dan merken we dat het percentage studenten die het echt financieel 
moeilijk hebben daalt naarmate de beroepsklasse van de vader stijgt. 
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Tabel 16: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van de vader en het al dan 
niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-
2001) 

Beroepsklasse vader Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Lager 900 82.04% 197 17.96% 1 097 14.93% 
Midden-lager 1 501 91.36% 142 8.64% 1 643 22.36% 
Midden-hoger 2 499 94.95% 133 5.05% 2 632 35.82% 
Hoger 1 916 96.96% 60 3.04% 1 976 26.89% 
TOTAAL 6 816 92.76% 532 7.24% 7 348 100% 
(missing: 1709) (χ²=263.19, p<0.0001) 
 

2.8 Het verband tussen het beroep van de moeder en het financieel moeilijk of zeer 
moeilijk hebben 

 
We hercoderen het beroep van moeder op dezelfde manier als het beroep van vader in vier 
categorieën: lager (ongeschoolde en geschoolde arbeiders en land- en tuinbouwers), midden-
lager (gekwalificeerde en uitvoeringsbedienden, ambachtslui en winkeliers met max. 2 
werknemers en lesgevers in het lager of kleuteronderwijs), midden-hoger (leidinggevende 
bedienden, grote, middelgrote en kleine ondernemers en lesgevers in het secundair onderwijs) en 
hoger (directie, lesgevers aan een hogeschool, lesgevers aan een universiteit en vrije beroepen). 
 
Tabel 17: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van de moeder 

(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Beroep moeder Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Lager 756 12.11% 756 12.11% 
Midden-lager 2 970 47.57% 3 226 59.67% 
Midden-hoger 1 607 25.74% 5 333 85.41% 
Hoger 911 14.59% 6 244 100% 
(missing: 2813) 
 
Op deze manier krijgen we echter zeer veel missings op het beroep van de moeder. Het lijkt 
mogelijk dat veel studenten deze vraag niet invulden als hun moeder huisvrouw is. We 
hercoderen dus nogmaals en stellen dat het beroep van moeder ook lager is, wanneer zij 
huisvrouw is. Uit onderstaande tabel blijkt dat we zo inderdaad het aantal missings beduidend 
kunnen doen dalen. 
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Tabel 18: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van de moeder (na 
hercodering) (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Beroep moeder Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Lager 1 841 25.12% 1 841 25.12% 
Midden-lager 2 970 40.52% 4 811 65.64% 
Midden-hoger 1 607 21.93% 6 418 87.57% 
Hoger 911 12.43% 7 329 100% 
(missing: 1728) 
 
Bekijken we vervolgens het verband tussen de beroepsklasse van moeder en het financieel 
moeilijk of zeer moeilijk hebben. Ook hier vinden we een dalend percentage dat het financieel 
echt moeilijk heeft naarmate de beroepsklasse van de moeder stijgt. 
 
Tabel 19: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van de moeder en het al dan 

niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-
2001) 

Beroepsklasse moeder Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Tov 

alg. tot. 
Lager 1 609 87.40% 232 12.60% 1 841 25.12% 
Midden-lager 2 721 91.62% 249 8.38% 2 970 40.52% 
Midden-hoger 1 546 96.20% 61 3.80% 1 607 21.93% 
Hoger 884 97.04% 27 2.96% 911 12.43% 
TOTAAL 6 760 92.24% 569 7.76% 7 329 100% 
(missing: 1728) (χ²=126.41, p<0.0001) 
 

2.9 Het verband tussen de combinatie van de beroepen van vader en moeder en het 
financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben 
 
We kijken eerst welke combinaties van beroepsklassen we vinden. 
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Tabel 20: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van beide ouders 
(academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Beroepsklasse van de ouders Aantal Perc. Cum. 
Aantal 

Cum. 
Perc. 

Beiden lager 569 8.02% 569 8.02% 
Beiden midden-lager 922 13% 1 491 21.02% 
Beiden midden-hoger 793 11.18% 2 284 32.21% 
Beiden hoger 531 7.49% 2 815 39.69% 
Eén ouder hoger, één ouder midden-hoger 664 9.36% 3 479 49.06% 
Eén ouder hoger, één ouder midden-lager 644 9.08% 4 123 58.14% 
Eén ouder hoger, één ouder lager 430 6.06% 4 553 64.20% 
Eén ouder midden-hoger, één ouder midden-lager 1 270 17.91% 5 823 82.11% 
Eén ouder midden-hoger, één ouder lager 573 8.08% 6 396 90.19% 
Eén ouder midden-lager, één ouder lager 696 9.81% 7 092 100% 
(missing: 1965) 
 
Vervolgens gaan we het verband na met het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben. Het 
aandeel studenten met financiële problemen is het hoogst in de categorieën waarin beide ouders 
tot de lagere beroepsklasse behoren en waarin één ouder tot de lage en één ouder tot de midden-
lage beroepsklasse behoort. 
 
Tabel 21: De verdeling van de generatiestudenten volgens de beroepsklasse van beide ouders en het al 

dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Beroepsklasse ouders Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Beiden lager 452 79.44% 117 20.56% 569 8.02% 
Beiden midden-lager 843 91.43% 79 8.57% 922 13% 
Beiden midden-hoger 766 96.60% 27 3.40% 793 11.18% 
Beiden hoger 522 98.31% 9 1.69% 531 7.49% 
Eén ouder hoger, één 
ouder midden-hoger 

654 98.49% 10 1.51% 664 9.36% 

Eén ouder hoger, één 
ouder midden-lager 

612 95.35% 32 4.97% 644 9.08% 

Eén ouder hoger, één 
ouder lager 

410 95.35% 20 4.65% 430 6.06% 

Eén ouder midden-hoger, 
één ouder midden-lager 

1 207 95.04% 63 4.96% 1 270 17.91% 

Eén ouder midden-hoger, 
één ouder lager 

525 91.62% 48 8.38% 573 8.08% 

Eén ouder midden-lager, 
één ouder lager 

598 85.92% 98 14.08% 696 9.81% 

TOTAAL 6 589 92.91% 503 7.09% 7 092 100% 
(missing: 1965) (χ²=301.08, p<0.0001) 
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3. Op zoek naar een passend logistische regressiemodel 
 
Uit het voorgaande blijkt de sterke invloed van het onderwijsniveau van vader en moeder, van 
hun beroep en van hun beroepssituatie. Het lijkt vanzelfsprekend dat deze variabelen onderling 
sterk samenhangen. De vraag is dan ook of deze variabelen in een model wel allemaal een 
significante invloed uitoefenen op het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben. Dit gaan we 
na aan de hand van een logistische regressie. Via deze techniek berekenen we de verandering in 
log odds voor een bepaalde onafhankelijke variabele onder controle van de andere 
onafhankelijke variabelen. Op die manier onderzoeken we de afzonderlijke invloed van elke 
onafhankelijke variabele. We kunnen ons bijvoorbeeld ook afvragen wie het meest invloed heeft 
op de financiële moeilijkheden: de vader of de moeder. Logistische regressie3 laat bovendien toe 
om de kans op financiële moeilijkheden te voorspellen gegeven een bepaalde beroepscategorie, 
beroepssituatie en opleidingsniveau van de ouders.  
 
Voor een logistische regressie moeten alle variabelen dichotoom (0 en 1) of metrisch (een 
hiërarchische orde in de scores, score 5 is bijvoorbeeld hoger dan score 4) zijn. De afhankelijke 
variabele ‘het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben’ is dichotoom. Een student scoort er 0 
op als hij of zij het niet financieel moeilijk heeft en 1 als dat wel het geval is. Het beroep van 
vader en moeder hercodeerden we tevoren al in vier beroepsklassen die hiërarchisch geordend 
zijn. De beroepssituatie van vader en moeder maken we dichotoom door de score 1 toe te kennen 
wanneer vader of moeder beroepsactief (werkend) is en de score 0 te geven wanneer vader of 
moeder niet beroepsactief is. Het onderwijsniveau van de ouders is reeds metrisch: een hogere 
score impliceert een hoger onderwijsniveau. 
 
Uit de bovenstaande tabellen kon al opgemaakt worden dat er behoorlijk veel missing values 
zijn. Observaties die één of meer missing values hebben op de variabelen in het model, worden 
uit de analyse weggelaten. Bijgevolg worden in de analyse 6 793 van de oorspronkelijke 9 057 
observaties gebruikt. 
 

                                                           
3 Waarom kiezen we voor een logistische regressie in plaats van voor een gewone, klassieke regressieanalyse? In 
een klassieke regressieanalyse hanteren we een aantal assumpties (o.a. de normale verdeling van de foutenterm) die 
problematisch worden als we met categorische variabelen werken. De variabelen die we hier hanteren zijn bijna 
uitsluitend categorisch. Een logistische regressie vormt dan een goed alternatief. 
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Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3319.759 3010.143 
SC 3326.582 3057.909 
-2 Log L 3317.759 2996.143 

 
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 321.6154 6 <.0001
Score 358.9466 6 <.0001
Wald 304.0804 6 <.0001

 
 
Uit bovenstaande output blijkt dat de Likelihood Ratio-test, de Score- en de Waldtest aantonen 
dat een model met beta’s (en dus een model met onafhankelijke variabelen) significant beter fit 
dan een model met enkel het intercept. We verwerpen de nulhypothese dat de beta’s gelijk zijn 
aan nul (significantieniveau alpha=0.05). Zowel het Akaike’s informatie criterium en het 
Schwartz’s criterium vertonen lagere waarden bij het model waarbij naast het intercept ook de 
onafhankelijke variabelen opgenomen zijn. Dit wijst op een betere fit van een model met de 
onafhankelijke variabelen, want lagere waarden op deze statistieken impliceren een betere fit.  
 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 1.3657 0.2464 30.7295 <.0001
BVKLAS 1 -0.3540 0.0617 32.8619 <.0001
BMKLAS 1 -0.2173 0.0748 8.4486 0.0037
BACTIEFV 1 -1.0391 0.1598 42.2670 <.0001
BACTIEFM 1 -0.3111 0.1179 6.9581 0.0083
OWV 1 -0.2954 0.0652 20.5210 <.0001
OWM 1 -0.1330 0.0727 3.3478 0.0673

 
Kijken we naar de parameterschattingen, dan zien we dat de variabele OWM (onderwijsniveau 
van de moeder) niet significant is4. We kunnen deze variabele dus beter weglaten. We maken dus 

                                                           
4 Vanuit methodologisch standpunt is het misschien niet oninteressant om te vermelden dat een stepwiseanalyse net 
hetzelfde resultaat oplevert. 
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een nieuw model, zonder de variabele OWM dit keer. Daardoor verandert ook het aantal missing 
values lichtjes. Nu nemen we 6892 observaties mee. 
 

Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3386.203 3067.201 
SC 3393.041 3108.230 
-2 Log L 3384.203 3055.201 

 
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 329.0018 5 <.0001
Score 369.3767 5 <.0001
Wald 311.5867 5 <.0001

 
Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 1.1794 0.2196 28.8453 <.0001
BVKLAS 1 -0.3584 0.0608 34.6836 <.0001
BMKLAS 1 -0.2636 0.0703 14.0451 0.0002
BACTIEFV 1 -1.0510 0.1560 45.3740 <.0001
BACTIEFM 1 -0.3150 0.1172 7.2267 0.0072
OWV 1 -0.3397 0.0600 32.0991 <.0001

 
Het model fit nog steeds prima en uit de parameterschattingen blijkt dat alle variabelen nu een 
coëfficiënt hebben die significant verschilt van nul. Bijgevolg komen we tot de volgende 
regressievergelijking: 
 
ln (p/1-p) = 1.1794-0.3584*bvklas-0.2636*bmklas-1.0510*bactiefv-0.3150*bactiefm-0.3397*owv 
 
De log van de odds financiële moeilijkheid neemt af naarmate het onderwijsniveau van de vader 
toeneemt, naarmate vader tot een hogere beroepscategorie behoort, naarmate moeder tot een 
hogere beroepscategorie behoort, als vader beroepsactief is en als moeder beroepsactief is. 
Zowel bij beroepscategorie, beroepsactiviteit als onderwijsniveau heeft de vader een grotere 
invloed op het feit of het financieel moeilijk of zeer moeilijk is om te studeren, dit is zichtbaar 
aan de hogere coëfficiënten bij de variabelen van de vader. Vooral het feit of de vader al dan niet 
beroepsactief is lijkt een grote invloed te hebben. In onderstaande tabel zien we dat de oddsratio 
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van bactiefv 0.350 is. Dit betekent dat de kans op het hebben van financiële moeilijkheden 
gedeeld door de kans van het niet hebben van financiële moeilijkheden bij studenten van wie de 
vader beroepsactief is 35% is van die kansverhouding bij studenten van wie de vader niet 
beroepsactief is. Of nog: die kansverhouding is drie keer groter bij studenten van wie de vader 
niet beroepsactief is (1/ 0.35 = 2.857).  
 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

BVKLAS 0.699 0.620 0.787 
BMKLAS 0.768 0.669 0.882 
BACTIEFV 0.350 0.257 0.475 
BACTIEFM 0.730 0.580 0.918 
OWV 0.712 0.633 0.801 

 
 
Interessant is dat met behulp van een kleine omrekening van de regressievergelijking ook kansen 
berekend kunnen worden. Aangezien kansen iets makkelijker te interpreteren zijn zullen we er 
enkele bekijken.  
 
p =  1/(1 + e-(1.1794-0.3584*bvklas-0.2636*bmklas-1.0510*bactiefv-0.3150*bactiefm-0.3397*owv)) (e = de natuurlijke 
logaritme gelijk aan 2,71828) 
 
De kans op (ernstige) financiële moeilijkheden voor iemand wiens vader aan de universiteit 
studeerde, wiens ouders beiden beroepsactief zijn en tot de hoogste beroepscategorie behoren is 
1,25%. Voor iemand wiens vader ten hoogste een leercontract behaalde, wiens ouders niet 
beroepsactief zijn en voor wie het laatst uitgeoefend beroep tot de laagste beroepscategorie 
behoorde is die kans 55,42%.  
 
We geven nog een ander voorbeeld om de invloed van de beroepsactiviteit van vader aan te 
tonen. Stel dat moeder niet beroepsactief is en dat haar laatste beroepsactiviteit tot de laagste 
categorie behoorde, vader heeft een diploma hoger onderwijs, is beroepsactief en heeft een 
midden-hoog beroep. Voor iemand in dat geval is de kans op financiële moeilijkheden 6,54%. 
Als we nu dezelfde situatie nemen, maar als ook de vader niet beroepsactief is dan is de kans op 
financiële moeilijkheden 16,68%. Op die manier kunnen we nog heel wat situaties bedenken en 
kansen berekenen.   
 
Aan de hand van de hierboven gegeven formule kan voor elk van de observaties de kans op 
financiële moeilijkheid voorspeld worden. Nu ware het interessant om te zien in hoeverre die 
voorspelling overeenkomt met de werkelijke situatie. Hoe beter de voorspellingen zijn, hoe beter 
ons model is. Aan de hand van het percentage concordante, discordante en geknoopte paren 
kunnen we een oordeel vellen over de associatie tussen voorspelde kansen en geobserveerde 
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antwoorden. Paren  bestaan telkens uit twee observaties: een event (= student met financiële 
moeilijkheden) en een no-event (= geen financiële moeilijkheden). We spreken van een 
concordant paar als de voorspelde kans op succes (= financiële moeilijkheden) bij het event 
groter is dan de voorspelde kans bij het no-event. Een discordant paar wordt gevormd wanneer 
de voorspelde kans bij het event kleiner is dan bij het no-event. Het is duidelijk dat hoe meer 
concordante paren er zijn en hoe minder discordante, hoe beter de associatie tussen voorspelde 
kansen en geobserveerde antwoorden. Uit onderstaande tabel blijkt dat in dit model 72.4 % van 
de paren concordant zijn en 24.9% discordant, wat wijst op een redelijk goede associatie tussen 
voorspelde kansen en geobserveerde antwoorden.  
 

Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 
Percent Concordant 72.4 Somers' D 0.476
Percent Discordant 24.9 Gamma 0.489
Percent Tied 2.7 Tau-a 0.059
Pairs 2 964 691 C 0.738

 
 
We kunnen nu een frequentietabel opstellen waarbij we zien of de voorspelde waarde voor de 
observaties overeenkomt met de geobserveerde waarde. Uit de SAS-output halen we daarvoor de 
gegevens met cutoff-value 0.08. We weten immers dat ongeveer 8% van de studenten effectief 
ernstige financiële problemen hebben. Hieronder presenteren we een deel van de SAS-output, 
enkel de vetgedrukte lijn voor cutoff-value van 0.08 is voor ons relevant. 
 

Classification Table 
Correct Incorrect Percentages 

Prob 
Level Event 

Non- 
Event Event 

Non-
Event Correct

Sensi-
tivity

Speci- 
ficity 

False 
POS 

False
NEG 

0.000 461 0 6 431 0 6.7 100.0 0.0 93.3 .
0.020 451 824 5 607 10 18.5 97.8 12.8 92.6 1.2
0.040 408 2 740 3 691 53 45.7 88.5 42.6 90.0 1.9
0.060 303 4 282 2 149 158 66.5 65.7 66.6 87.6 3.6
0.080 242 5 006 1 425 219 76.1 52.5 77.8 85.5 4.2
0.100 218 5 288 1 143 243 79.9 47.3 82.2 84.0 4.4
0.120 175 5 685 746 286 85.0 38.0 88.4 81.0 4.8
0.140 139 5 946 485 322 88.3 30.2 92.5 77.7 5.1
0.160 115 6 055 376 346 89.5 24.9 94.2 76.6 5.4
0.180 80 6 080 351 381 89.4 17.4 94.5 81.4 5.9
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VOORSPELD 

GEOBSERVEERD Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

Totaal 

Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk 

242 1 425 1 667 

Eerder financieel moeilijk of 
niet financieel moeilijk 

219 5 006 5 225 

Totaal 461 6 431 6 892 
 
Dit betekent dat 76,1% van de observaties juist werd geclassificeerd ([(242+5006)/6892]*100) op 
basis van de voorspelde kansen.  
 
Het is echter misschien niet zo verstandig om de beroepsklasse en het onderwijsniveau op deze 
wijze op te nemen. Uit de bivariate analyses die in de voorgaande paragrafen werden 
beschreven, blijkt immers dat het verband tussen het al dan niet financieel moeilijk hebben en de 
beroepsklassen en het onderwijsniveau niet lineair is. Bijvoorbeeld, het percentage studenten met 
ernstige financiële problemen daalt sterker wanneer men van een lager naar een midden-lager 
beroepsniveau overgaat, dan wanneer men van een midden-lager naar een midden-hoger 
beroepsniveau migreert (zie tabel 14). We kunnen bijgevolg ook met een referentiecategorie en 
meerdere dichotome variabelen werken. Zo maken we een dummy die 1 is als de beroepsklasse 
‘midden-lager’ is en 0 als de beroepsklasse niet ‘midden-lager’ is. We maken ook een dummy 
die 1 is als de beroepsklasse ‘midden-hoger’ is en een dummy die 1 is als de beroepsklasse 
‘hoger’ is. Wanneer die drie dummies 0 zijn, dan is de beroepsklasse ‘lager’ (de 
referentiecategorie). Een dergelijk model is wel moeilijker te interpreteren, maar juister dan het 
voorgaande. Dit levert volgend model op. 6793 observaties worden in de analyse opgenomen. 

 
 

Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3319.759 3019.349 
SC 3326.582 3135.351 
-2 Log L 3317.759 2985.349 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 332.4097 16 <.0001
Score 383.1089 16 <.0001
Wald 301.6721 16 <.0001
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 0.0653 0.8215 0.0063 0.9366
BVKLASA 1 -0.4446 0.1429 9.6863 0.0019
BVKLASB 1 -0.7840 0.1516 26.7417 <.0001
BVKLASC 1 -0.9872 0.2096 22.1853 <.0001
BMKLASA 1 0.0267 0.1369 0.0382 0.8451
BMKLASB 1 -0.4994 0.1970 6.4252 0.0113
BMKLASC 1 -0.5305 0.2731 3.7734 0.0521
BACTIEFV 1 -1.0325 0.1605 41.4004 <.0001
BACTIEFM 1 -0.3940 0.1237 10.1400 0.0015
OWVA 1 -0.3058 0.3402 0.8078 0.3688
OWVB 1 -0.5581 0.3232 2.9824 0.0842
OWVC 1 -0.6733 0.3392 3.9399 0.0472
OWVD 1 -1.3164 0.3643 13.0593 0.0003
OWMA 1 0.0890 0.7879 0.0128 0.9101
OWMB 1 0.00911 0.7828 0.0001 0.9907
OWMC 1 -0.2108 0.7874 0.0717 0.7889
OWMD 1 -0.2683 0.8126 0.1090 0.7413

 
Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

BVKLASA 0.641 0.485 0.848 
BVKLASB 0.457 0.339 0.615 
BVKLASC 0.373 0.247 0.562 
BMKLASA 1.027 0.785 1.343 
BMKLASB 0.607 0.413 0.893 
BMKLASC 0.588 0.344 1.005 
BACTIEFV 0.356 0.260 0.488 
BACTIEFM 0.674 0.529 0.859 
OWVA 0.737 0.378 1.435 
OWVB 0.572 0.304 1.078 
OWVC 0.510 0.262 0.992 
OWVD 0.268 0.131 0.547 
OWMA 1.093 0.233 5.121 
OWMB 1.009 0.218 4.680 
OWMC 0.810 0.173 3.791 
OWMD 0.765 0.156 3.760 

 
We zien echter dat de vier variabelen die met het onderwijsniveau van de moeder te maken 
hebben niet significant zijn, net als het behoren tot de ‘midden-lager’ beroepsklasse 
(BMKLASA) van de moeder en het geen volledig secundair onderwijs hebben gevolgd van de 
vader (OWVA). We maken een nieuw model zonder deze variabelen. Nu worden 6892 
observaties opgenomen. Het model fit prima en alle variabelen hebben nu een coëfficiënt die 
significant verschilt van nul. We komen tot de volgende regressievergelijking: 
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ln (p/1-p) = -0.1369-0.4670bvklasa-0.7964bvklasb-0.9981bvklasc-0.5701bmklasb-0.6332bmklasc-
1.0338bactiefv-0.4193bactiefm-0.3523owvb-0.5263owvc-1.2315owvd 
 
De log van de odds financiële moeilijkheid neemt af als de vader tot de midden-lage 
beroepsklasse behoort, maar neemt nog meer af als de vader tot de midden-hoge of tot de hoge 
beroepsklasse behoort. Deze log neemt tevens af als de moeder tot de midden-hoge 
beroepsklasse behoort, en nog iets meer als de beroepsklasse van de moeder hoog is. Ook het 
beroepsactief zijn van de vader (vooral) en van de moeder zorgen voor een daling. Naarmate het 
onderwijsniveau van de vader stijgt (hoger secundair onderwijs, hoger onderwijs of universitair 
onderwijs) daalt de log van de odds financiële moeilijkheid. De sterkste dalingen worden teweeg 
gebracht door het beroepsactief zijn van de vader en door een universitair diploma van de vader. 
 
p = 1/(1 + e-0.1369-0.4670bvklasa-0.7964bvklasb-0.9981bvklasc-0.5701bmklasb-0.6332bmklasc-1.0338bactiefv-0.4193bactiefm-

0.3523owvb-0.5263owvc-1.2315owvd) 

 

Dit impliceert dat de kans op ernstige financiële moeilijkheden voor iemand wiens 
beroepsactieve vader aan de universiteit studeerde en van de hoge beroepscategorie deel 
uitmaakt en wiens moeder beroepsactief is (eveneens in de hoge beroepscategorie) 1,16% is. 
Voor iemand wiens ouders niet beroepsactief zijn, wiens vader ten hoogste een leercontract 
behaalde en voor wie het laatst uitgeoefende beroep van beide ouders tot de lage categorie 
behoorde, is die kans 46,58%.  
 

Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3386.203 3067.490 
SC 3393.041 3142.710 
-2 Log L 3384.203 3045.490 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 338.7129 10 <.0001
Score 390.2879 10 <.0001
Wald 307.7009 10 <.0001
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 -0.1369 0.1804 0.5759 0.4479
BVKLASA 1 -0.4670 0.1382 11.4125 0.0007
BVKLASB 1 -0.7964 0.1479 28.9932 <.0001
BVKLASC 1 -0.9981 0.2055 23.5792 <.0001
BMKLASB 1 -0.5701 0.1615 12.4647 0.0004
BMKLASC 1 -0.6332 0.2445 6.7087 0.0096
BACTIEFV 1 -1.0338 0.1559 43.9690 <.0001
BACTIEFM 1 -0.4193 0.1072 15.3059 <.0001
OWVB 1 -0.3523 0.1432 6.0489 0.0139
OWVC 1 -0.5263 0.1715 9.4214 0.0021
OWVD 1 -1.2315 0.2131 33.3841 <.0001

 
 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

BVKLASA 0.627 0.478 0.822 
BVKLASB 0.451 0.337 0.603 
BVKLASC 0.369 0.246 0.551 
BMKLASB 0.565 0.412 0.776 
BMKLASC 0.531 0.329 0.857 
BACTIEFV 0.356 0.262 0.483 
BACTIEFM 0.658 0.533 0.811 
OWVB 0.703 0.531 0.931 
OWVC 0.591 0.422 0.827 
OWVD 0.292 0.192 0.443 

 
 

Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 
Percent Concordant 72.6 Somers' D 0.479
Percent Discordant 24.7 Gamma 0.492
Percent Tied 2.7 Tau-a 0.060
Pairs 2 964 691 c 0.739
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Classification Table 

Correct Incorrect Percentages 
Prob 

Level Event 
Non- 

Event Event 
Non-

Event Correct
Sensi-
tivity

Speci- 
ficity 

False 
POS 

False
NEG 

0.000 461 0 6 431 0 6.7 100.0 0.0 93.3 .
0.020 449 1 101 5 330 12 22.5 97.4 17.1 92.2 1.1
0.040 389 2 990 3 441 72 49.0 84.4 46.5 89.8 2.4
0.060 323 3 787 2 644 138 59.6 70.1 58.9 89.1 3.5
0.080 272 4 722 1 709 189 72.5 59.0 73.4 86.3 3.8
0.100 226 5 247 1 184 235 79.4 49.0 81.6 84.0 4.3
0.120 186 5 480 951 275 82.2 40.3 85.2 83.6 4.8
0.140 141 5 948 483 320 88.3 30.6 92.5 77.4 5.1
0.160 130 5 970 461 331 88.5 28.2 92.8 78.0 5.3
0.180 65 6 246 185 396 91.6 14.1 97.1 74.0 6.0
0.200 59 6 261 170 402 91.7 12.8 97.4 74.2 6.0
0.220 56 6 285 146 405 92.0 12.1 97.7 72.3 6.1
0.240 38 6 350 81 423 92.7 8.2 98.7 68.1 6.2
0.260 35 6 358 73 426 92.8 7.6 98.9 67.6 6.3
0.280 32 6 370 61 429 92.9 6.9 99.1 65.6 6.3
0.300 29 6 382 49 432 93.0 6.3 99.2 62.8 6.3
0.320 29 6 382 49 432 93.0 6.3 99.2 62.8 6.3
0.340 29 6 382 49 432 93.0 6.3 99.2 62.8 6.3
0.360 24 6 387 44 437 93.0 5.2 99.3 64.7 6.4
0.380 13 6 393 38 448 92.9 2.8 99.4 74.5 6.5
0.400 13 6 416 15 448 93.3 2.8 99.8 53.6 6.5
0.420 13 6 416 15 448 93.3 2.8 99.8 53.6 6.5
0.440 13 6 416 15 448 93.3 2.8 99.8 53.6 6.5
0.460 13 6 416 15 448 93.3 2.8 99.8 53.6 6.5
0.480 0 6 431 0 461 93.3 0.0 100.0 . 6.7

 
 
72,6% van de paren zijn concordant en 24,7% zijn discordant. We vinden bijgevolg opnieuw een 
redelijk goede associatie tussen voorspelde kansen en geobserveerde antwoorden. In de 
frequentietabel zien we bij de 0.08 cut-off value dat we als volgt juist of fout voorspellen: 
 

VOORSPELD 

GEOBSERVEERD Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

Totaal 

Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk 

272 1 709 1 981 

Eerder financieel moeilijk of 
niet financieel moeilijk 

189 4 722 4 911 

Totaal 461 6 431 6 892 
 
Dit impliceert dat 72,5% van de observaties juist werd geclassificeerd ([(272+4722)/6892]*100) 
op basis van de voorspelde kansen.  



 34

Dit model werkt dus behoorlijk, maar we kunnen het nog verbeteren. Uit voorgaande analyses 
blijkt dat de gezinssituatie en het aantal kinderen ten laste ook belangrijke variabelen zijn. 
Waarschijnlijk horen zij dus ook in het model thuis. Het aantal kinderen ten laste is een 
metrische variabele, maar de gezinssituatie moeten we hercoderen tot tweeouder of 
éénoudergezin. We maken dus een nieuwe dichotome variabele ‘tweeoud’ die de waarde 1 krijgt 
wanneer de student uit een tweeoudergezin komt en de waarde 0 als het om een éénoudergezin 
gaat. Dit levert het volgende op (we houden 6883 observaties over): 
 

Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3374.410 2842.733 
SC 3381.247 2931.611 
-2 Log L 3372.410 2816.733 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 555.6775 12 <.0001
Score 676.0617 12 <.0001
Wald 477.2431 12 <.0001

 
 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 0.6167 0.2261 7.4395 0.0064
KTL 1 0.3196 0.0484 43.5414 <.0001
TWEEOUD 1 -1.9017 0.1294 216.0432 <.0001
BVKLASA 1 -0.5178 0.1433 13.0512 0.0003
BVKLASB 1 -0.8158 0.1511 29.1529 <.0001
BVKLASC 1 -1.0578 0.2108 25.1712 <.0001
BMKLASB 1 -0.6358 0.1654 14.7830 0.0001
BMKLASC 1 -0.7410 0.2506 8.7394 0.0031
BACTIEFV 1 -0.7580 0.1644 21.2630 <.0001
BACTIEFM 1 -0.4589 0.1110 17.0977 <.0001
OWVB 1 -0.2883 0.1483 3.7773 0.0520
OWVC 1 -0.6722 0.1774 14.3561 0.0002
OWVD 1 -1.4562 0.2217 43.1423 <.0001

 
 

Het model fit goed en uit de parameterschattingen blijkt dat alle variabelen een coëfficiënt 
hebben die significant verschilt van nul. Let vooral op het grote belang en de grote coëfficiënt 
van de variabele tweeoud. We komen tot de volgende regressievergelijking: 
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ln (p/1-p) = 0.6167+0.3196kt-1.9017tweeoud-0.5178bvklasa-0.8158bvklasb-1.0578bvklasc-
0.6358bmklasb-0.7410bmklasc-0.7580bactiefv-0.4589bactiefm-0.2883owvb-0.6722owvc-1.4562owvd 
 
De log van de odds financiële moeilijkheid neemt toe naarmate het aantal kinderen te laste 
toeneemt, en neemt af als het gaat om een tweeoudergezin. De log van de odds financiële 
moeilijkheid neemt af als de vader tot de midden-lage beroepsklasse behoort, maar neemt nog 
meer af als de vader tot de midden-hoge of tot de hoge beroepsklasse behoort. Deze log neemt 
tevens af als de moeder tot de midden-hoge beroepsklasse behoort, en nog iets meer als de 
beroepsklasse van de moeder hoog is. Ook het beroepsactief zijn van de vader (vooral) en van de 
moeder zorgen voor een daling. Naarmate het onderwijsniveau van de vader stijgt (hoger 
secundair onderwijs, hoger onderwijs of universitair onderwijs) daalt de log van de odds 
financiële moeilijkheid.  
 
In onderstaande tabel zien we dat de oddsratio van tweeoud 0.149 is. Dit betekent dat de kans op 
het hebben van financiële moeilijkheden gedeeld door de kans van het niet hebben van financiële 
moeilijkheden bij studenten die tot een tweeoudergezin behoren 14,9% is van die 
kansverhouding bij studenten die deel uitmaken van een éénoudergezin. Of nog: die 
kansverhouding is bijna zeven keer groter bij studenten uit een éénoudergezin (1/ 0.149 = 6.71).  
 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

KTL 1.377 1.252 1.514 
TWEEOUD 0.149 0.116 0.192 
BVKLASA 0.596 0.450 0.789 
BVKLASB 0.442 0.329 0.595 
BVKLASC 0.347 0.230 0.525 
BMKLASB 0.530 0.383 0.732 
BMKLASC 0.477 0.292 0.779 
BACTIEFV 0.469 0.340 0.647 
BACTIEFM 0.632 0.508 0.786 
OWVB 0.750 0.560 1.002 
OWVC 0.511 0.361 0.723 
OWVD 0.233 0.151 0.360 

 
 

De kans op het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben, ziet er in dit model als volgt uit: 
 
p = 1/(1 + e-(0.6167+0.3196kt-1.9017tweeoud-0.5178bvklasa-0.8158bvklasb-1.0578bvklasc-0.6358bmklasb-0.7410bmklasc-

0.7580bactiefv-0.4589bactiefm-0.2883owvb-0.6722owvc-1.4562owvd) (e = de natuurlijke logaritme gelijk aan 2,71828) 
 
De kans op (ernstige) financiële moeilijkheden voor iemand uit een tweeoudergezin met twee 
kinderen te laste, waar de vader aan de universiteit studeerde, waar beide ouders  beroepsactief 
zijn en tot de hoogste beroepscategorie behoren is 0,6%. Voor iemand uit een éénoudergezin, 
met drie kinderen ten laste, wiens vader ten hoogste een leercontract behaalde, wiens ouders niet 
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beroepsactief zijn en voor wie het laatst uitgeoefend beroep tot de laagste beroepscategorie 
behoorde is die kans 82,9%! 
 
Uit onderstaande tabel blijkt bovendien dat in dit model 79.9 % van de paren concordant zijn en 
19.1% discordant, wat wijst op een behoorlijk goede associatie tussen voorspelde kansen en 
geobserveerde antwoorden.  
 

Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 
Percent Concordant 79.9 Somers' D 0.608
Percent Discordant 19.1 Gamma 0.615
Percent Tied 1.1 Tau-a 0.076
Pairs 2948616 c 0.804

 
 
Kijken we nu nog eens naar de classificatietabel5, dan zien we dat we beter voorspellen of 
iemand het financieel zeer moeilijk zal hebben. We hebben dus een beter model. 

 
 

Classification Table 
Correct Incorrect Percentages 

Prob 
Level Event 

Non- 
Event Event 

Non-
Event Correct

Sensi-
tivity

Speci- 
ficity 

False 
POS 

False
NEG 

0.000 459 0 6 424 0 6.7 100.0 0.0 93.3 .
0.020 442 2 024 4 400 17 35.8 96.3 31.5 90.9 0.8
0.040 399 3 528 2 896 60 57.1 86.9 54.9 87.9 1.7
0.060 347 4 361 2 063 112 68.4 75.6 67.9 85.6 2.5
0.080 299 5 081 1 343 160 78.2 65.1 79.1 81.8 3.1
0.100 258 5 372 1 052 201 81.8 56.2 83.6 80.3 3.6
0.120 229 5 713 711 230 86.3 49.9 88.9 75.6 3.9

 
 

VOORSPELD 

GEOBSERVEERD Financieel moeilijk of 
zeer moeilijk 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

Totaal 

Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk  

299 1 343 1 642 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

160 5 081 5 241 

Totaal 459 6 424 6 883 
 
We hebben echter veel missing values. Veel observaties vallen weg omdat niet alle variabelen 
werden ingevuld. Het valt bijvoorbeeld te verwachten dat wie uit een éénoudergezin komt en b.v. 
bij moeder woont, misschien het beroep, het onderwijsniveau en/of de beroepssituatie van vader 
                                                           
5 Uit de oorspronkelijke output werden een aantal lijnen weggelaten omdat de tabel te groot was en we uiteindelijk 
toch maar aan één lijn belang hechten. 
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niet invult. Een eenvoudige blik werpen op de data toont meteen dat dit klopt. Daarvoor zouden 
we dus moeten corrigeren, zodanig dat die studenten toch in het model worden opgenomen. Nu 
verdwijnen deze observaties omwille van de ontbrekende waarden. Dat kan echter niet zo maar.  
 
We kunnen nieuwe variabelen maken voor het onderwijsniveau, het beroepsactief zijn en het de 
beroepsklasse van de ouders. Wanneer er twee ouders zijn, worden deze nieuwe variabelen gelijk 
gesteld aan het onderwijsniveau, het beroepsactief zijn en de beroepsklasse van de vader. Uit 
voorgaande analyses bleek immers de grotere invloed van de vader dan van de moeder. Wanneer 
er slechts één ouder is, stellen we de variabelen gelijk aan onderwijsniveau, beroepsactiviteit en 
beroepsklasse van de ene aanwezige ouder. Zo kunnen we misschien vermijden dat te veel 
studenten uit éénoudergezinnen uit de dataset worden verwijderd wegens missing values op 
variabelen die over de afwezige ouder gaan.  
 
Door missing values verliezen we 1952 observaties. We houden er 7105 over. Bij het 
onderwijsniveau van de significante ouder is echter alleen het hebben van een universitair 
diploma (owd) significant.  
 

Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3640.517 3024.764 
SC 3647.386 3100.318 
-2 Log L 3638.517 3002.764 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 635.7533 10 <.0001
Score 828.7782 10 <.0001
Wald 543.2004 10 <.0001
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 0.3550 0.4046 0.7699 0.3803
KTL 1 0.3486 0.0482 52.2238 <.0001
TWEEOUD 1 -1.8343 0.1229 222.6064 <.0001
BKLASA 1 -0.4836 0.1346 12.9112 0.0003
BKLASB 1 -0.9365 0.1478 40.1211 <.0001
BKLASC 1 -1.3902 0.2196 40.0808 <.0001
BACTIEF 1 -1.0608 0.1497 50.2448 <.0001
OWA 1 0.0385 0.3932 0.0096 0.9220
OWB 1 -0.2288 0.3807 0.3613 0.5478
OWC 1 -0.6229 0.3930 2.5123 0.1130
OWD 1 -1.4866 0.4171 12.7012 0.0004

 
We maken dus nog een nieuw model, zonder owa, owb en owc. We houden dit keer 7 105 
observaties over.  

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 3640.517 3034.659 
SC 3647.386 3089.607 
-2 Log L 3638.517 3018.659 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 619.8585 7 <.0001
Score 811.1512 7 <.0001
Wald 533.7276 7 <.0001

 
 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 0.2164 0.1848 1.3722 0.2414
KTL 1 0.3218 0.0476 45.6303 <.0001
TWEEOUD 1 -1.7858 0.1216 215.8381 <.0001
BKLASA 1 -0.6753 0.1262 28.6163 <.0001
BKLASB 1 -1.1725 0.1363 73.9573 <.0001
BKLASC 1 -1.6481 0.2092 62.0872 <.0001
BACTIEF 1 -1.0831 0.1490 52.8228 <.0001
OWD 1 -1.0567 0.1749 36.5206 <.0001

 
Het model fit heel goed en uit de parameterschattingen blijkt dat alle variabelen een coëfficiënt 
hebben die significant verschilt van nul. Bijgevolg komen we tot de volgende regressievergelij-
king: 
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ln (p/1-p) = 0.2164+0.3218klt-1.7858tweeoud-0.6753bklasa-1.1725bklasb-1.6481bklasc-1.0831bactief-
1.0567owd 
 
De log van de odds financiële moeilijkheid neemt toe naarmate het aantal kinderen ten laste stijgt 
en neemt af als het om een tweeoudergezin gaat, als de significante ouder een universitair 
diploma heeft en als die beroepsactief is. De log neemt ook af als de significante ouder tot de 
midden-lager beroepsklasse behoort, maar nog meer als het de midden-hoger beroepsklasse is en 
nog meer als het de hoge beroepsklasse is.  
 
In onderstaande tabel zien we dat de oddsratio van tweeoud 0.168 is. Dit betekent dat de kans op 
het hebben van financiële moeilijkheden gedeeld door de kans van het niet hebben van financiële 
moeilijkheden bij studenten uit een tweeoudergezin 16,8% is van die kansverhouding uit een 
éénoudergezin. Of nog: die kansverhouding is bijna zes keer groter bij studenten uit een 
éénoudergezin (1/ 0.168 = 5.95).  

 
Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

KTL 1.380 1.257 1.515 
TWEEOUD 0.168 0.132 0.213 
BKLASA 0.509 0.397 0.652 
BKLASB 0.310 0.237 0.404 
BKLASC 0.192 0.128 0.290 
BACTIEF 0.339 0.253 0.453 
OWD 0.348 0.247 0.490 

 
De kans op het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben, ziet er in dit model als volgt uit: 
 
p = 1/(1 + e-(0.2164+0.3218klt-1.7858tweeoud-0.6753bklasa-1.1725bklasb-1.6481bklasc-1.0831bactief-1.0567owd)) (e = de 
natuurlijke logaritme gelijk aan 2,71828) 
 
De kans op (ernstige) financiële moeilijkheden voor iemand uit een tweeoudergezin met twee 
kinderen ten laste, waar de vader aan de universiteit studeerde, beroepsactief is en tot de hoogste 
beroepscategorie behoort is 0,89%. Voor iemand uit een éénoudergezin, met twee kinderen ten 
laste, waar de aanwezige ouder ten hoogste een leercontract behaalde, niet beroepsactief is en 
voor wie het laatst uitgeoefend beroep tot de laagste beroepscategorie behoorde is die kans niet 
minder dan 70,3%. 
 
Uit onderstaande tabel blijkt bovendien dat in dit model 78.8 % van de paren concordant zijn en 
18.6% discordant, wat wijst op een behoorlijk goede associatie tussen voorspelde kansen en 
geobserveerde antwoorden.  
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Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 
Percent Concordant 78.8 Somers' D 0.601
Percent Discordant 18.6 Gamma 0.618
Percent Tied 2.6 Tau-a 0.079
Pairs 3326904 c 0.801

 
 

Classification Table 
Correct Incorrect Percentages 

Prob 
Level Event 

Non- 
Event Event 

Non-
Event Correct

Sensi-
tivity

Speci- 
ficity 

False 
POS 

False
NEG 

0.000 504 0 6 601 0 7.1 100.0 0.0 92.9 .
0.020 484 2 010 4 591 20 35.1 96.0 30.4 90.5 1.0
0.040 426 3 690 2 911 78 57.9 84.5 55.9 87.2 2.1
0.060 386 4 352 2 249 118 66.7 76.6 65.9 85.4 2.6
0.080 351 5 060 1 541 153 76.2 69.6 76.7 81.4 2.9
0.100 299 5 574 1 027 205 82.7 59.3 84.4 77.5 3.5
0.120 237 5 995 606 267 87.7 47.0 90.8 71.9 4.3
0.140 227 6 041 560 277 88.2 45.0 91.5 71.2 4.4
0.160 197 6 211 390 307 90.2 39.1 94.1 66.4 4.7
0.180 191 6 237 364 313 90.5 37.9 94.5 65.6 4.8
0.200 183 6 270 331 321 90.8 36.3 95.0 64.4 4.9

 
 
 

VOORSPELD 

GEOBSERVEERD Financieel moeilijk of 
zeer moeilijk 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

Totaal 

Financieel moeilijk of zeer 
moeilijk 

351 1 541 1 892 

Eerder financieel moeilijk 
of niet financieel moeilijk 

153 5 060 5 213 

Totaal 504 6 601 7 105 
 
 
Kijken we naar de classificatietabel, dan zien we dat we het event niet echt beter voorspellen dan 
in het voorgaande. We plaatsen ongeveer 76% van onze observaties juist. We kunnen 
veronderstellen dat een aantal variabelen die niet werden gemeten in de vragenlijst, ook van 
belang zullen zijn. Dit kunnen we verder uitdiepen in het kwalitatieve gedeelte van het 
onderzoek.  
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4. De relatie tussen het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben, het verkrijgen 
van een beurs en het beursbedrag 

 
We verwachten een sterke samenhang tussen het verkrijgen van een studiebeurs en het aangeven 
het financieel moeilijk of zeer moeilijk te hebben. Dat blijkt ook uit onderstaande tabel. Men ziet 
wel dat veel studenten met beurs niet aangeduid hebben dat hun studies financieel moeilijk of 
zeer moeilijk liggen. Dat zou kunnen impliceren dat de beurs helpt. Het zou tevens kunnen 
betekenen dat ze de beurs niet nodig hebben. Het aandeel ‘echt financieel moeilijk’ is in elk 
geval wel een stuk groter bij de beursstudenten. 
 
Tabel 22: De verdeling van de generatiestudenten volgens het al dan niet krijgen van een studiebeurs en 

het al dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 
en 2000-2001) 

Studiebeurs Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. tov alg. 

totaal 
Wel 1 352 78.51% 370 21.49% 1 722 19.01% 
Niet 7 090 96.66% 245 3.34% 7 335 80.99% 
TOTAAL 8 442 93.21% 615 6.79% 9 057 100% 
(χ²=725.5755, df=1, p<0.0001) 
 
Laat ons vervolgens eens kijken naar de relatie met het beursbedrag. We delen de beurzen in in 
categorieën van 10 000 fr. We merken echter dat wie meer dan 110 000 fr. krijgt, meteen de 
maximale beurs of bijna de maximale beurs van 156 700 fr. krijgt (er worden geen 
tussenbedragen gevonden), zodat we de laatste categorie ‘meer dan 110 000 fr.’ maken. 
 
De resultaten zijn niet eenduidig. Zeker in de hoogste categorieën treffen we veel meer studenten 
aan die aangeven dat hun studies financieel moeilijk of zeer moeilijk liggen, maar we zien ook 
een soort knip rond de 50 000 fr. Misschien zijn die beurzen hoog genoeg om het studeren 
financieel wat comfortabeler te maken, in combinatie met de inbreng uit het loon van de ouders. 
Dit zijn echter louter speculatieve opmerkingen. 
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Tabel 23: De verdeling van de beursstudenten volgens het bedrag van hun studiebeurs en het al dan niet 
financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 2000-2001) 

Bedrag van de 
studiebeurs 

Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 

 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. tov 
alg. totaal 

Minder dan 10000 fr. 132 87.42% 19 12.58% 151 8.77% 
10000<x<=20000 151 84.36% 28 15.64% 179 10.39% 
20000<x<=30000 128 83.12% 26 16.88% 154 8.94% 
30000<x<=40000 136 83.44% 27 16.56% 163 9.47% 
40000<x<=50000 132 82.5% 28 17.5% 160 9.29% 
50000<x<=60000 93 75% 31 25% 124 7.20% 
60000<x<=70000 154 78.17% 43 21.83% 197 11.44% 
70000<x<=80000 98 85.22% 17 14.78% 115 6.68% 
80000<x<=90000 65 81.25% 15 18.75% 80 4.65% 
90000<x<=100000 52 78.79% 14 21.21% 66 3.83% 
100000<x<=110000 201 64.42% 111 35.58% 312 18.12% 
Meer dan 110000fr. 10 47.62% 11 52.38% 21 1.22% 
TOTAAL 1 352 78.51% 370 21.49% 1 722 100% 
(χ²=69.4454, df=11, p<0.0001) 
 
Het is waarschijnlijk niet oninteressant om te zien hoe het krijgen van een studiebeurs wordt 
voorspeld door de gezinssituatie en de beroepssituatie van de ouders. We maken opnieuw een 
logistisch regressiemodel, waarin we het behoren tot een één- of tweeoudergezin, het aantal 
kinderen ten laste en de beroepssituatie, de beroepsklasse en het onderwijsniveau van de 
significante ouder onafhankelijke variabelen maken. 7 105 observaties worden opgenomen in de 
analyse, 1 952 verdwijnen wegens missing values. 
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 6721.986 5282.604 
SC 6728.854 5358.158 
-2 Log L 6719.986 5260.604 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 1459.3819 10 <.0001
Score 1532.1924 10 <.0001
Wald 1030.4303 10 <.0001
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 1.7221 0.3125 30.3608 <.0001
KTL 1 0.7203 0.0371 375.9565 <.0001
TWEEOUD 1 -1.7089 0.1095 243.6618 <.0001
BKLASA 1 -0.8946 0.1034 74.8410 <.0001
BKLASB 1 -1.1738 0.1063 122.0527 <.0001
BKLASC 1 -1.0268 0.1352 57.6722 <.0001
BACTIEF 1 -1.7583 0.1356 168.0694 <.0001
OWA 1 0.0668 0.2905 0.0530 0.8180
OWB 1 -0.3878 0.2782 1.9431 0.1633
OWC 1 -1.1262 0.2866 15.4433 <.0001
OWD 1 -2.1097 0.2975 50.2972 <.0001

 
 
De variabelen owa (enkel een diploma van het lager secundair onderwijs) en owb (enkel een 
diploma van het hoger secundair onderwijs) zijn niet significant. Die laten we dan ook weg.  
 

Model Fit Statistics 

Criterion 
Intercept

Only 

Intercept 
and  

Covariates 
AIC 6721.986 5294.113 
SC 6728.854 5355.930 
-2 Log L 6719.986 5276.113 

 
 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 1443.8730 8 <.0001
Score 1511.3366 8 <.0001
Wald 1023.1600 8 <.0001

 
 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq
Intercept 1 1.4982 0.1696 78.0407 <.0001
KTL 1 0.7164 0.0371 373.7236 <.0001
TWEEOUD 1 -1.7111 0.1093 245.1010 <.0001
BKLASA 1 -0.9565 0.1019 88.1527 <.0001
BKLASB 1 -1.2411 0.1046 140.7411 <.0001
BKLASC 1 -1.0879 0.1340 65.8739 <.0001
BACTIEF 1 -1.7722 0.1351 172.0512 <.0001
OWC 1 -0.8171 0.0918 79.3032 <.0001
OWD 1 -1.7959 0.1223 215.4994 <.0001
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Dit model fit prima en alle ingevoerde variabelen hebben coëfficiënten significant verschillend 
van nul. Vooral het al dan niet behoren tot een tweeoudergezin en het al dan niet beroepsactief 
zijn van de significante ouder lijken belangrijk om te bepalen of iemand een studiebeurs krijgt of 
niet. We komen tot de volgende regressievergelijking: 
 
ln (p/1-p) = 1.4982+0.7164ktl-1.7111tweeoud-0.9565bklasa-1.2411bklasb-1.0879bklasc-1.7722bactief-
0.8171owc-1.7959owd 

 
De log van de odds krijgen van een studiebeurs neemt toe naarmate het aantal kinderen ten laste 
stijgt en neemt af als het om een tweeoudergezin gaat. De log neemt af als de significante ouder 
een hogeschooldiploma heeft en nog meer als het een universitair diploma is. De log neemt ook 
af als de beroepsklasse van die ouder midden-lager is, nog meer als ze midden-hoger is en nog 
meer als ze hoger is. 
 
In onderstaande tabel zien we dat de oddsratio van tweeoud 0.181 is. Dit betekent dat de kans op 
het krijgen van een studiebeurs gedeeld door de kans op het niet krijgen van een studiebeurs bij 
studenten uit een tweeoudergezin 18,1% is van die kansverhouding uit een éénoudergezin. Of 
nog: die kansverhouding is vijf en een half keer groter bij studenten uit een éénoudergezin (1/ 
0.181 = 5.52). De oddsratio van bactief is 0.170. De kans op het krijgen van een studiebeurs 
gedeeld door de kans op het niet krijgen van een studiebeurs is bij studenten van wie de 
significante ouder beroepsactief is 17% van die kans bij studenten bij wie de significante ouder 
niet beroepsactief is. Anders gezegd, die kansverhouding is bijna zes keer groter bij studenten 
van wie de significante ouder niet beroepsactief is (1/0.17=5.89). 

 
Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate
95% Wald 
Confidence Limits 

KTL 2.047 1.904 2.201 
TWEEOUD 0.181 0.146 0.224 
BKLASA 0.384 0.315 0.469 
BKLASB 0.289 0.235 0.355 
BKLASC 0.337 0.259 0.438 
BACTIEF 0.170 0.130 0.221 
OWC 0.442 0.369 0.529 
OWD 0.166 0.131 0.211 

 
 

De kans op het krijgen van een studiebeurs, ziet er in dit model als volgt uit: 
 
p = 1/(1 + e-(1.4982+0.7164ktl-1.7111tweeoud-0.9565bklasa-1.2411bklasb-1.0879bklasc-1.7722bactief-0.8171owc-1.7959owd)) (e = 
de natuurlijke logaritme gelijk aan 2,71828) 
 
De kans op het krijgen van een studiebeurs voor iemand uit een tweeoudergezin met twee 
kinderen te laste, waar de vader aan de universiteit studeerde, beroepsactief is en tot de hoogste 
beroepscategorie behoort is 3,11%. Voor iemand uit een éénoudergezin, met twee kinderen ten 
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laste, waar de aanwezige ouder ten hoogste een leercontract behaalde, niet beroepsactief is en 
voor wie het laatst uitgeoefend beroep tot de laagste beroepscategorie behoorde is die kans 
94,94%.  
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat in dit model 79.8 % van de paren concordant zijn en 18.2% 
discordant, wat wijst op een behoorlijk goede associatie tussen voorspelde kansen en 
geobserveerde antwoorden.  

 
Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 
Percent Concordant 79.8 Somers' D 0.616
Percent Discordant 18.2 Gamma 0.629
Percent Tied 2.0 Tau-a 0.183
Pairs 7483234 c 0.808

 
Als we veronderstellen dat ongeveer 25% van de studenten een studiebeurs ontvangt6, dan 
kunnen we in de classificatietabel gaan kijken hoe goed we voorspellen. 

 
Classification Table 

Correct Incorrect Percentages 
Prob 

Level Event 
Non- 

Event Event 
Non-

Event Correct
Sensi-
tivity

Speci- 
ficity 

False 
POS 

False
NEG 

0.120 1 074 3 464 2 355 212 63.9 83.5 59.5 68.7 5.8
0.140 1 050 3 688 2 131 236 66.7 81.6 63.4 67.0 6.0
0.160 980 4 090 1 729 306 71.4 76.2 70.3 63.8 7.0
0.180 944 4 316 1 503 342 74.0 73.4 74.2 61.4 7.3
0.200 889 4 632 1 187 397 77.7 69.1 79.6 57.2 7.9
0.220 819 4 880 939 467 80.2 63.7 83.9 53.4 8.7
0.240 801 4 934 885 485 80.7 62.3 84.8 52.5 8.9
0.260 761 5 020 799 525 81.4 59.2 86.3 51.2 9.5
0.280 744 5 046 773 542 81.5 57.9 86.7 51.0 9.7
0.300 703 5 114 705 583 81.9 54.7 87.9 50.1 10.2
0.320 661 5 204 615 625 82.5 51.4 89.4 48.2 10.7
0.340 646 5 226 593 640 82.6 50.2 89.8 47.9 10.9
0.360 618 5 263 556 668 82.8 48.1 90.4 47.4 11.3
0.380 479 5 537 282 807 84.7 37.2 95.2 37.1 12.7
0.400 468 5 567 252 818 84.9 36.4 95.7 35.0 12.8
0.420 446 5 584 235 840 84.9 34.7 96.0 34.5 13.1
0.440 442 5 590 229 844 84.9 34.4 96.1 34.1 13.1
0.460 425 5 605 214 861 84.9 33.0 96.3 33.5 13.3
0.480 405 5 609 210 881 84.6 31.5 96.4 34.1 13.6
0.500 400 5 638 181 886 85.0 31.1 96.9 31.2 13.6

 
 
 

                                                           
6 Dit is echter louter een veronderstelling. Eind januari 2003 zullen exacte cijfers bekend zijn over het aantal 
studenten uit deze academiejaren die effectief een beurs ontvingen. Op dat moment zullen we dit ook kunnen 
verfijnen. 
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VOORSPELD 

GEOBSERVEERD Beurs Geen beurs Totaal 

Beurs 801 485 1 286 

Geen beurs 885 4 934 5 819 

Totaal 1 686 5 419 7 105 
 
We voorspellen in 80,7% van de gevallen juist of iemand al dan niet een beurs zal krijgen 
([(801+4934)/7105]*100). Dit lijkt een goed resultaat. 
 



 47

5. De relatie tussen het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben en de 
slaagcijfers 

 
We beperken deze analyses tot de studenten van het academiejaar 1999-2000 omdat we van hen 
ook weten of ze een bisjaar begonnen zijn. We gaan eerst na welke resultaat de studenten 
behaalden in de eerste zittijd. Deze variabele wordt in vijf categorieën ingedeeld:  
(1) groot (geslaagd met grootste, grote onderscheiding & felicitaties jury) 
(2) ondersch (geslaagd met onderscheiding) 
(3) voldoen (geslaagd met voldoening) 
(4) nt_gesl (niet geslaagd) 
(5) nt_deelg (niet deelgenomen, onwettig afwezig, gewettigd afwezig) 
Om een beter zicht te krijgen op de aantallen geslaagden en niet-geslaagden en tevens voor 
verdere analyse naar tweede zittijd toe, wordt nog een variabele aangemaakt die aangeeft of 
iemand geslaagd was, niet geslaagd was of niet heeft deelgenomen. 
 
Tabel 24: De verdeling van de generatiestudenten volgens hun resultaat in de eerste zittijd 

(academiejaar 1999-2000) 

Resultaat in de eerste zittijd Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc. 
Niet deelgenomen 990 21.88% 990 21.88% 
Niet geslaagd 2 088 46.14% 3 078 68.02% 
Toegelaten tot het volgende deel van hetzelfde 
programma 

5 0.11% 3 083 68.13% 

Geslaagd op voldoende wijze 852 18.83% 3 935 86.96% 
Geslaagd met onderscheiding 400 8.84% 4 335 95.80% 
Geslaagd met grote onderscheiding 161 3.56% 4 496 99.36% 
Geslaagd met grootste onderscheiding 20 0.44% 4 516 99.80% 
Geslaagd met grootste onderscheiding en 
gelukwensen van de jury 

9 0.20% 4 525 100% 

 
Vatten we even samen, dan zien we dat 990 studenten niet deelnamen aan de examens in de 
eerste zittijd (21.9%), 2 088 waren niet geslaagd (46.19%) en 1 442 waren wel geslaagd 
(31.90%). In onderstaande tabel zien we de samenhang met het echt financieel moeilijk hebben. 
We merken dat er zich minder studenten die het echt financieel moeilijk hebben, onder de 
geslaagden bevinden. 
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Tabel 25: De verdeling van de generatiestudenten volgens hun resultaat in de eerste zittijd en het al dan 
niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaar 1999-2000) 

Resultaat in de eerste zittijd Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Niet deelgenomen 902 91.11% 88 8.89% 990 21.9% 
Niet geslaagd 1 935 92.67% 153 7.33% 2 088 46.19% 
Geslaagd 1 379 95.63% 63 4.37% 1 442 31.90% 
TOTAAL 4 216 93.27% 304 6.73% 4 520 100% 
(χ²=21.3577, df=2, p<0.0001) 
 
We kunnen vervolgens nagaan wat het resultaat in de tweede zittijd was voor de studenten die 
niet deelnamen of niet geslaagd waren in de eerste zittijd.  
 
Tabel 26: De verdeling van de generatiestudenten volgens hun resultaat in de tweede zittijd 

(academiejaar 1999-2000) 

Resultaat in de tweede zittijd Aantal Perc. Cum. Aantal Cum. Perc.
Niet deelgenomen 714 23.20% 714 23.20% 
Niet geslaagd 1 613 52.40% 2 327 75.60% 
Toegelaten tot het volgende deel van hetzelfde 
programma 

1 0.03% 2 328 75.63% 

Geslaagd op voldoende wijze 700 22.74% 3 028 98.38% 
Geslaagd met onderscheiding 49 1.59% 3 077 99.97% 
Geslaagd met grote onderscheiding 1 0.03% 3 078 100% 
 
714 studenten namen niet deel aan de tweede zittijd (22,20%), 1 613 waren niet geslaagd 
(52,42%) en 750 waren wel geslaagd (24.37%). We vinden evenwel niet langer een significant 
verband tussen het al dan niet deelnemen/geslaagd zijn en het echt financieel moeilijk hebben.  
 
Voor de studenten die noch in eerste, noch in tweede zittijd slaagden, kunnen we vervolgens hun 
beslissing naar het volgende academiejaar toe bekijken. We vertalen de mogelijke beslissingen 
drie categorieën: 
(1) Zelfde (bissen in dezelfde richting) 
(2) Andere (bissen in een andere richting binnen de K.U.Leuven) 
(3) Gestopt (niet meer ingeschreven aan de K.U.Leuven – verder studeren aan andere 
onderwijsinstelling uiteraard mogelijk maar niet gekend) 
 
We zien dat 50.15% bist in dezelfde richting (809 studenten), 39.73% stopt aan deze universiteit 
(636 studenten) en 10.42% bist in een andere richting (168 studenten). We vinden ook hier 
echter geen significant verband met het echt financieel moeilijk hebben. 
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6. De invloed van het beschikken over een kotnetaansluiting 
 
43,28% van de studenten (3920 mensen) beschikt over een kotnetaansluiting. Aangezien we niet 
weten wie over een ander soort internetaansluiting beschikt thuis of op kot en aangezien we ook 
niet weten of er effectief een pc verbonden is aan de aansluiting, moeten we veel voorbehoud 
maken bij conclusies die we hieruit trekken. ‘Voor de sport’ bekijken we toch eens de 
samenhang met het al dan niet echt financieel moeilijk hebben. We vinden geen significante 
samenhang. 
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7. Samenhang tussen het financieel moeilijk of zeer moeilijk hebben en de 
faculteit waaraan men studeert 

 
We gaan na of er een significante samenhang is tussen de faculteit en het financieel moeilijk of 
zeer moeilijk hebben. De significante samenhang is er inderdaad en we zien dat de faculteiten 
Godgeleerdheid en Psychologie en Pedagogie negatieve uitschieters zijn, terwijl Geneeskunde, 
Farmaceutische Wetenschappen en ETEW in positieve zin opvallen. 
 
Tabel 27: De verdeling van de generatiestudenten volgens de faculteit waaraan zij studeren en 

het al dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 
1999-2000 en 2000-2001) 

Faculteit Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Godgeleerdheid 54 84.38% 10 15.63% 64 0.71% 
HIW 93 93% 7 7% 100 1.11% 
Rechtsgeleerdeheid 998 93.01% 75 6.99% 1073 11.92% 
ETEW 949 95.19% 48 4.81% 997 11.08% 
Sociale Wetenschappen 327 92.89% 48 7.11% 675 7.50% 
Letteren 1234 92.23% 104 7.77% 1338 14.86% 
Psychologie en Pedagogie 1091 89.94% 122 10.06% 1213 13.47% 
Wetenschappen 449 92.96% 34 7.04% 483 5.37% 
Toegepaste Wetenschappen 910 94.79% 50 5.21% 960 10.66% 
Landbouwkunde en 
Toegepaste Biologie 

447 94.30% 27 5.70% 474 5.27% 

Geneeskunde 717 95.35% 35 4.65% 752 8.35% 
Farmaceutische 
Wetenschappen 

179 95.72% 8 4.28% 187 2.08% 

FLOK 639 93.15% 47 6.85% 686 7.62% 
TOTAAL 8387 93.17% 615 6.83% 9002 100% 
(χ²=48.4581, df=12, p<0.0001) 
 
Ten slotte gaan we na of er een verband blijft wanneer we de faculteiten in de drie groepen 
samenvoegen. We merken dat dit inderdaad zo is en dat het aandeel studenten met (ernstige) 
financiële moeilijkheden groter is in de groep Humane Wetenschappen. 
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Tabel 28: De verdeling van de generatiestudenten volgens de groep waartoe hun faculteit behoort en het 
al dan niet financieel moeilijk hebben om de studies te betalen (academiejaren 1999-2000 en 
2000-2001) 

Groep Niet financieel moeilijk Echt financieel moeilijk Totaal 
 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. t.o.v. 

alg. totaal 
Humane Wetenschappen 5 046 92.42% 414 7.58% 5 460 60.65% 
Exacte Wetenschappen 1 806 94.21% 111 5.79% 1 917 21.30% 
Biomedische Wetenschappen 1 535 94.46% 90 5.54% 1 625 18.05% 
TOTAAL 8 387 93.17% 615 6.83% 9 002 100% 
(χ²=12.3705, df=2, p=0.0021) 
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8. Besluit uit de kwantitatieve analyses 
 
Uit deze analyses kunnen we een aantal besluiten trekken. Ten eerste stellen we vast dat de 
klassieke klassenvariabelen (opleidingsniveau, beroepssituatie en beroep) nog steeds van grote 
invloed zijn. Iemand die uit een gezin komt met bijvoorbeeld een werkende vader en een 
thuiswerkende moeder, waarbij de vader arbeider is en enkel secundair onderwijs volgde, maakt 
duidelijk nog steeds een veel grotere kans op financiële problemen dan iemand uit een gezin met 
twee werkende ouders die allebei een universitair diploma hebben en die in een hoge of midden-
hoge beroepsklasse werken.  
 
We zien echter ook dat het deel uitmaken van een éénoudergezin een grote impact heeft. Die 
impact is volgens onze logistische regressiemodellen groter dan de socio-economische status van 
de ouder(s).  
 
Een derde conclusie is dat de problematiek vaak multicausaal is: de student woont bijvoorbeeld 
in een éénoudergezin en die ouder is laaggeschoold en werkloos. Het is net het samen 
voorkomen van een aantal risicofactoren die de financiële problematiek ernstig maken. 
 
Ten vierde stellen we vast dat het ervaren van financiële problemen om de studies te betalen en 
het krijgen van een studiebeurs niet noodzakelijk samenvallen. Wie financiële problemen heeft, 
krijgt niet noodzakelijk een studiebeurs (maar heeft wel grotere kans om een beurs te 
ontvangen). Omgekeerd heeft wie een studiebeurs krijgt, niet noodzakelijk aan dat het studeren 
financieel moeilijk is (maar dat kan net het effect van de beurs zijn). 
 
In het kwalitatieve gedeelte van de studie werken we deze conclusies verder uit. Bovendien 
kunnen we een aantal leemtes – zoals het feit dat we wellicht een aantal oorzaken van de 
financiële problemen niet hebben gemeten via de vragenlijst – proberen in te vullen. 
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Deel 2: Het kwalitatieve gedeelte 
 
Om uit te diepen wat reeds in de breedte was onderzocht in het voorgaande deel, werden 
vijfenveertig studenten via een diepte-interview bevraagd. Alle respondenten werden 
geselecteerd uit de studenten die zich in het academiejaar 1999-2000 voor het eerst aan de 
K.U.Leuven inschreven. Zo werd het ook mogelijk na te gaan of zij geslaagd waren, en wat zij 
beslist hadden indien zij niet geslaagd waren. De topiclijst die daarbij werd gehanteerd, is 
opgenomen in bijlage. De interviews werden uitgevoerd door studenten van de 1ste en de 2de 
licentie Sociologie in het kader van hun seminaries Sociologie van Sociaal Beleid I en II.  
 
Vertrekkend uit de resultaten van de kwantitatieve analyses, werd beslist om een gestratificeerde 
steekproef te trekken. We wilden er zeker van zijn dat er voldoende studenten uit een 
éénoudergezin en voldoende niet-beursstudenten geïnterviewd zouden worden.  
 
Het was de bedoeling vierenvijftig interviews te realiseren, als volgt verdeeld: 
 
Tabel 29: Verdeling van de te interviewen studenten - intentie 

Aantal interviews Beurs Geen beurs 
Eénoudergezin 13 14 
Tweeoudergezin 13 14 
 
Uiteindelijk werden vijfenveertig interviews gerealiseerd, verdeeld zoals in tabel 29 is 
weergegeven. Enkele gecontacteerde respondenten weigerden omdat zij het eigenlijk niet echt 
financieel moeilijk hadden. Zij hadden dit ingevuld op de vragenlijst omdat zij dachten dat dit 
belangrijk was om een studiebeurs te kunnen krijgen. Enkele andere respondenten studeerden 
niet langer aan de K.U.Leuven en woonden niet langer op het aangegeven adres. Anderen bleven 
onbereikbaar ondanks herhaaldelijk telefoneren en aanbellen op hun kotadres.  Tevens bleek dat 
twee respondenten die volgens onze gegevens geen beurs ontvingen, wel degelijk een beurs 
hadden. Zij werden wel geïnterviewd, maar kwamen in een andere categorie terecht. 
 
Tabel 30: Verdeling van de geïnterviewde studenten - gerealiseerd 

Aantal interviews Beurs Geen beurs 
Eénoudergezin 15 9 
Tweeoudergezin 11 10 
 
Vierentwintig respondenten maken deel uit van een éénoudergezin. Twintig van hen hebben 
gescheiden ouders, bij vier van hen is één ouder overleden. Eenentwintig respondenten wonen in 
een tweeoudergezin. Zesentwintig respondenten hebben een beurs. Het bedrag varieert tussen de 
5.300 fr. en de 156.700 fr. Negentien respondenten hebben geen beurs. 
 



 54

De interviews duurden tussen de dertig en de zeventig minuten. Zij werden volledig uitgetikt en 
vervolgens geanalyseerd met het software-pakket NVivo 1.3. De interviews bevatten een schat 
aan informatie die we onmogelijk in één tekst samen kunnen vatten. We hebben ons bijgevolg 
geconcentreerd op een aantal thema’s. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de oorzaken die de 
studenten aangeven voor hun financiële situatie, op de gevolgen van deze situatie, op de redenen 
waarom zij – ondanks hun situatie – toch aan universitaire studies zijn begonnen, op de 
studietoelage en het dienstengebruik van de respondenten en op de verdeling van de financiële 
lasten voor hun studies. We eindigen met een aantal beleidsaanbevelingen. 
 
De volgende paragrafen zijn gevuld met veel uittreksels uit de interviews. De trends worden 
aangegeven, maar de verhalen van de respondenten vertellen vaak meer dan onze beschrijving 
ervan. 
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1. Hoe analyseert de student zelf de oorzaak van de financiële problematiek? 
 
In een eerste paragraaf gaan we na of we de voorspellende variabelen uit de analyses van het 
kwantitatieve gedeelte ook terugvinden in de interviews. We stellen daarbij de vraag of de 
bevraagde studenten spontaan ook de socio-economische status, de gezinssituatie en/of het aantal 
kinderen ten laste vermelden als reden voor de gestelde financiële problemen en of zij misschien 
andere redenen vermelden dan de redenen die in de vragenlijst aangeduid konden worden. Hoe 
evalueert en verklaart de student zelf de financiële situatie bij hem of haar thuis?  
 
Voor elke respondent werden de verschillende redenen voor de financiële problemen in kaart 
gebracht. Daarbij werd aandacht besteed aan de plaats waar die reden voor het eerst werd 
vermeld. De positie van de vermelde factor kan immers een indicatie geven van het subjectieve 
belang ervan. Dit impliceert evenwel niet dat we met zekerheid kunnen stellen dat de 
eerstgenoemde reden voor de respondent in kwestie ook daadwerkelijk de belangrijkste is. 
 

1.1 De gezinssituatie 
 
Ook uit de interviews blijkt dat de gezinssituatie een sterk verklarende factor is voor het al dan 
niet voorkomen van financiële problemen. Op twee na, halen alle studenten uit een 
éénoudergezin7 deze gezinssituatie als eerste reden aan voor hun financiële problemen. De twee 
respondenten die dit niet deden, zijn beiden van buitenlandse afkomst. Zij halen beiden het feit 
dat ze vreemdeling zijn en de daarmee verbonden problemen voor de ouder om werk te vinden, 
als eerste oorzaak voor het probleem aan. In de meeste interviews met studenten uit een 
éénoudergezin wordt aan deze factor ook meer aandacht besteed dan aan andere mogelijke 
redenen. Ook het woordgebruik van deze respondenten lijkt erop te wijzen dat zij hun 
gezinssituatie als de belangrijkste reden zien. Eén student uit een tweeoudergezin geeft 
relatieproblemen tussen de ouders en het feit dat één ouder daardoor niet meer bijdraagt aan de 
studies aan als eerste oorzaak. Hoewel de ouders in dit gezin niet gescheiden zijn, is de 
problematiek van de student in kwestie in feite gelijkaardig. 
 

“Ja dat is vooral een éénoudergezin. Dat is een bekend probleem, een eenoudergezin. Er zijn 
kinderen. Ik ben er 21, mijn zus wordt 20 en ja met twee studeren wordt dat moeilijk in een 
éénoudergezin.” (Johan, éénoudergezin, beurs)8 

 
“Euh, ja, dat is dus vooral doordat mijn ouders dus gescheiden zijn, al redelijk lang. En ja, mijn 
vader betaalt niet meer voor ons onderhoud en zo. Mijn moeder moet dus alles zelf betalen. En ja, 
we zijn met twee thuis. Mijn zus die studeert ook nog verder. Mijn moeder die geeft les in het 

                                                           
7 Achttien van de twintig studenten uit een gezin met gescheiden ouders en alle vier de studenten van wie één ouder 
is overleden, halen dus het behoren tot een éénoudergezin als eerste reden voor de financiële problemen aan. 
8 De namen zijn fictief, maar werden wel consequent vervangen. Alle citaten van ‘Johan’ komen dus van dezelfde 
respondent. 



 56

lager onderwijs, lerares. Zo is dat wat financieel moeilijker, als er twee kinderen zijn en een 
alleenstaande moeder, dan is dat natuurlijk wel …” (Ina, éénoudergezin, geen beurs) 

 
Bij gescheiden gezinnen kan een bijkomende verzwarende factor gelegen zijn in het feit dat het 
betalen van alimentatie of ander financiële bijdragen van de ouder zonder voogdij niet verloopt 
zoals gewenst. Niet minder dan tien van de negentien respondenten met gescheiden ouders geven 
aan dat de ouder zonder voogdij niet bijdraagt, of minder bijdraagt dan afgesproken werd. 
 

“Mijn ouders zijn al een tijdje geleden gescheiden en ze waren ondereen overeengekomen over 
het alimentatiegeld en mijn ma betaalde dat nooit en … Allez ja, mijn ma is eigenlijk heel slecht 
in het omgaan met geld en euh …Allez ze heeft het nooit dat is het grootste probleem. En als ze 
het heeft, doet ze het op dus.” (Jean, éénoudergezin, beurs) 

 
Eén respondent geeft ook aan dat het feit dat het om een alleenstaande moeder van belang is. 
Doordat vrouwen minder verdienen, zijn deze gezinnen kwetsbaarder. 
 

“Zijn er nog andere factoren? 
Euhm, het feit dat het een moeder is in een éénoudergezin. 
Hoe bedoelt u? 
Ja, een moeder, allé een vrouw verdient minder als een man.” 
(Johan, éénoudergezin, beurs) 

 
Maar een andere respondent vindt dat net het feit dat het bij hen om een alleenstaande vader 
gaat, de zaken er niet makkelijker op maakt. Afwezige moeders moeten volgens deze respondent 
vaak geen alimentatie betalen, en afwezige vaders wel. 
 

“Stel, vader en moeder scheiden en dan, meestal betaalt dan de vader ook nog alimentatie en zo. 
Dus dat is bij ons ook niet, mijn moeder kan geen alimentatie betalen omdat ze zelf op de 
ziekenkas zit, hé.” (Nadia, éénoudergezin, geen beurs). 

 

1.2 Het aantal kinderen ten laste 
 
Het aantal kinderen ten laste wordt door zeven respondenten – allen uit een tweeoudergezin – als 
eerste reden genoemd. Twaalf respondenten – van wie negen uit een éénoudergezin en drie uit 
een tweeoudergezin – geven diezelfde reden als tweede oorzaak aan. Vier studenten, één uit een 
tweeoudergezin en drie uit een éénoudergezin, geven het als derde reden aan. Eén respondent uit 
een tweeoudergezin haalt het feit dat de zus eveneens student is, als vierde oorzaak van de 
financiële problemen aan. 
 
Meer nog dan louter het aantal kinderen, is het aantal studerende kinderen belangrijk. Wanneer 
meerdere kinderen tegelijk studeren, legt dit een extra last op het gezinsbudget. 
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“We zijn met drie kinderen die aan de universiteit studeren. Op zeker moment, vorig jaar zaten 
we met drie studenten aan de universiteit. Dus voor mijn ouders is dat ieder jaar inschrijvingsgeld 
betalen voor drie en koten voor drie en zo is dat zwaar. Maar nu is mijn oudste zus afgestudeerd 
als dokter. Ze specialiseert nog, maar ze woont nu sinds kort samen met haar verloofde. Dat is 
dan al wel een mond minder te voeden nu eigenlijk. En, mijn moeder zei ook, dat is nu wel 
minder, ik voel het aan mijn portemonnee dat er eentje weg is. Het is nu minder zwaar, maar we 
hebben nooit iets tekort gehad, daar niet van. Maar toch, drie studenten aan de universiteit, 
inschrijvingsgeld, cursusgeld en zo. Dat kan beginnen tellen, hé.” (Rita, tweeoudergezin, geen 
beurs) 
 
“Er zijn kinderen. Ik ben er 21, mijn zus wordt 20. En ja met twee studeren, dat wordt moeilijk in 
een éénoudergezin.” (Johan, éénoudergezin, beurs) 
 
“Ik heb nog een jonge broer en een jonge zus, dus die moeten ook gaan studeren. Mijn oudste zus 
is dan al afgestudeerd, ze verloren dan hun kindergeld dit jaar, van mijn oudste zus. Dus dat zijn 
allemaal dingen die er bijkomen, en ze hebben daar gewoon een beetje op gelet van we gaan niet 
teveel andere kosten maken zodat we ons kinderen allemaal nog kunnen laten studeren. 
En uw zus heeft ook gestudeerd? 
Ja, fotografie. 
Ah ja. 
Dus dat was al een dure richting 
Ah ja, is dat zo? 
Ja, dat is een heel dure richting, met die toestellen en zo. Als student kun je dat niet betalen. Ze 
hebben haar daar altijd in bijgestaan, dus ja, dat was een beetje moeilijk voor hen, hé.” (Christa, 
tweeoudergezin, beurs) 
 

1.3 De beroepssituatie van de ouder(s) 
 
Door tien respondenten – negen uit een tweeoudergezin en één uit een éénoudergezin – wordt de 
beroepssituatie van één of beide ouders aangehaald als eerste reden voor de financiële 
problemen. Zij verwijzen naar de werkloosheid van de ouder(s) of naar het feit dat de ouder(s) 
niet voltijds werken. 
 

“Het is niet dat het uiteindelijk onoverkomelijk was maar … allé, mijn vader ging werken en is nu 
gepensioneerd en ik heb nog 3 broers.  We zijn met vier kinderen thuis, dus ja.  Mijn vader had 
ook geen hoger onderwijs gedaan.  Ja, uit die familiesituatie kun je dat al afleiden dat het niet heel 
vanzelfsprekend is, dat aan de universiteit studeren. Allé ja, het is wel vanzelfsprekend, maar het 
is niet gemakkelijk. “ (Frans, tweeoudergezin, beurs) 
 
“Ja, vorig jaar, mijn vader die werkt dus voltijds ’s nachts.  Dus die verdient wel redelijk goed.  
Maar mijn ma, die werkte vorig jaar maar deeltijds en dan is dat ook niet meer…ja… niet zo 
veel.” (Rozanne, tweeoudergezin, geen beurs) 
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Dertien studenten – drie uit een tweeoudergezin en tien uit een éénoudergezin – vermelden de 
beroepssituatie van één of beide ouders als tweede oorzaak.  
 

“En dan dit jaar had ze terug een contract voor één jaar om ergens te werken en dat was afgelopen 
en nu hebben ze haar daar ook buiten gezet en nu dopt ze en krijgt ze nog eens veel minder geld 
en het is daarmee dat ik nu in Brussel zit, omdat op kot zitten bijna onbetaalbaar is geworden.” 
(Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 
“Ah, dat is omdat ik uit een éénoudergezin kom en mijn mama werkt parttime. Dus vandaar.” 
(Leen, éénoudergezin, beurs) 
 
“Ja, studeren is financieel moeilijk, vooral voor mijn moeder dan. Mijn ouders zijn gescheiden en 
mijn moeder is alleenstaand en heeft geen werk, dus dat is redelijk moeilijk voor haar.” (Mark, 
éénoudergezin, beurs) 

 
“God ja, ik zit hier al op Torres, dus dat is zo de goedkoopste peda van Leuven. Dat is door 
omstandigheden… gescheiden ouders, drie kinderen thuis, mijn moeder is werkloos en zit 
praktisch op het bestaansminimum. Dus dan is dat direct al een stuk moeilijker om de kinderen 
naar de universiteit te sturen.” (Robert, éénoudergezin, beurs) 

 
De twee buitenlandse studenten wonen beiden in een éénoudergezin waarvan de ouder niet 
werkt. Bij de ene heeft de ouder geen werkvergunning omdat hij nog niet werd erkend als 
politiek vluchteling, bij de andere vindt de ouder geen werk omwille van taalproblemen. 

 
“Ja, het probleem is dat mijn vader ... Wij zijn vreemdelingen, dus wij zijn geen Belgen en mijn 
vader... wij zijn... mijn vader is politieke vluchteling en wij zijn ... Het is nu meer dan vijf jaar 
geleden dat hij politiek asiel heeft hier gevraagd. [Hij] heeft dus steeds geen werk want hij heeft 
geen recht op het werken hier.” (Ines, éénoudergezin, beurs) 

 
Door een zestal studenten wordt ook het soort job of het opleidingsniveau aangegeven als 
bijkomende reden voor de slechte financiële situatie. Dit wordt evenwel nooit als voornaamste 
reden opgegeven. 
 

“En ja, hier in Leuven studeren kost ook veel geld. Mijn moeder werkt maar halftijds  en die is 
onderhoudster, dus dat is niet dat ze 120.000 fr in de maand verdient als je begrijpt wat ik 
bedoel.” (Trees, éénoudergezin, beurs) 
 
“Ik denk dat het pensioen toch afhangt van welke richting je hebt gedaan.  Mijn vader heeft een 
klein pensioen want hij heeft … Mijn vader heeft nu een pensioen van de mijn of zo waarin hij 
een twaalftal jaar heeft gewerkt.  Dus ja, dat is niet zo als bij een hoger kaderlid of zo van die 
toestanden.” (Frans, tweeoudergezin, beurs) 
 

Vier respondenten – waaronder de twee buitenlandse studenten, en alle vier afkomstig uit een 
éénoudergezin – vermelden dat hun ouder enkel een bestaansminimum ontvangt. 
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“Mijn moeder heeft ook bestaansminimum, dat is natuurlijk niets hé.” (Lieve, éénoudergezin, 
vader draagt niet bij, beurs) 
 

1.4 Schulden 
 
Schuldenlast uit het verleden blijkt op sommige ouders zwaar te wegen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat ouders die teveel verdienen om recht te hebben op een studiebeurs, toch weinig 
overhouden na afbetaling van lopende leningen. Tien respondenten, onder wie vijf uit een 
éénoudergezin, spreken expliciet over de schulden van hun ouders. 
 

“We moeten nog schulden aflossen van vroeger, van een winkel die failliet is gegaan, en mijn 
moeder zit dan ook praktisch op het bestaansminimum. Dus dat is bijzonder moeilijk, god ik weet 
niet precies hoe dat zit, maar er is een, een advocaat of zo, die moeder haar geld beheert 
zogezegd. Dus dan bepaalt die hoeveel ze per week krijgt, geld voor eten en inkopen en zo, en die 
dan ook zorgt dat de rekeningen worden betaald en zo, dus… Allé ja, dat eerst alle rekeningen 
betaald worden, en dan het overschotje nog, dus dat is niet veel, dat is echt niet veel. Een stuk 
daarvan, dat gaat dan naar mij, dus dan denk ik dat dat wel al behoorlijk krap zit.” (Robert, 
éénoudergezin, beurs) 
 
“Toen ik mij inschreef aan de K.U.Leuven, ja ik zit in een éénoudergezin. Mijn vader is 
overleden en mijn moeder moest juist toen nog een lening afbetalen. Die was  begonnen toen mijn 
vader nog leefde en hij is dan overleden en dan is dat wel zwaarder geworden, maar haar inkomen 
was ook te hoog voor mij om een beurs aan te vragen.” (Liesbet, éénoudergezin, geen beurs) 
 
“Vader en moeder hadden een groentewinkel in een dorp. Ze zijn failliet gegaan en vader moet tot 
nu, 10 jaar later, nog 26000fr per maand aan schulden afbetalen.” (Jean, éénoudergezin, moeder 
betaalt niet mee, beurs) 

 

1.5 Ziekte 
 
Zeven respondenten vermelden ziekte – bij zichzelf en/of bij één van de ouders – als een 
belangrijk element in de financiële problematiek.  
 

“Ik heb zelf zwakke luchtwegen, moet twee twee keer per jaar naar het ziekenhuis en ik ben pas 
geopereerd aan de stembanden, voor mijn studie [studeert logopedie]. Maar mijn moeder heeft 
een soort van hernia in haar rug, kan daarmee moeilijk werken, en ook kanker aan haar nieren 
(pauze). Maar het is momenteel nog goedaardig, dus. Maar wel veel kosten dus.” (Caroline, 
tweeoudergezin, beurs) 
 
“Ik weet, als dat van belang zou zijn, [vader] die verdient wel genoeg geld, die verdient meer dan 
genoeg, maar hij heeft altijd vijf personen ten laste gehad. Ik bedoel, hij heeft moeder dan, … Die 
heeft nog altijd vaste kosten aan medicijnen. Hij moet regelmatig betalen voor psychiatrie en zo 
en die instellingen waar ze dan blijkbaar heeft ingezeten. Dus dat zijn allemaal kosten, die 
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normaal gezien, of ja, ik weet niet meer, er zullen overal wel dingen zijn maar, dat zijn nog altijd 
dingen die lopen, en dan moet hij nog altijd zien dat hij dat nog altijd kan betalen, dat zijn ook 
wel dure dingen, wat dan voor hem vaste kosten zijn. (…) 
Dus, ze [moeder] kan daar echt niet meer zonder [medicijnen]. Dus daar moet elke maand 
opnieuw zoveel geld aan uitgegeven worden, en nu, ik denk dat dat meer een mentale ziekte was 
dat die had, en mijn broer heeft die nu blijkbaar ook, en dat zijn dus ook allemaal nog dingen dat 
er nu bijkomen sinds vorig jaar. Dat hij dan nog kosten heeft aan mijn broer, dus ja, dat moet ge 
allemaal kunnen betalen natuurlijk, hé. 
(…) Ja, ik zeg het, wij mogen daar zelf nog altijd niet van weten, maar hij zit nu ook in een 
instelling voor jongeren. Wij hebben het er allemaal moeilijk mee gehad, met heel die situatie 
thuis, maar ik ben, ik ben de enige die mij eruit kunnen trekken is, ik zit hier nu in Leuven, en ik 
trek mijn plan.” (Christa, tweeoudergezin, beurs) 
 

1.6 Een combinatie van factoren 
 
Vierendertig van de vijfenveertig respondenten vermelden spontaan, zonder aanmoediging door 
de interviewer, meer dan één reden voor de beperkte financiële middelen. Dat gaat tot vijf 
verschillende redenen.  
 
Opvallend is dat bij de studenten uit een éénoudergezin dit laatste feit zeer belangrijk is, maar dat 
alle andere redenen eigenlijk net zo vaak voorkomen als bij de studenten uit een tweeoudergezin. 
De redenen die de studenten uit tweeoudergezinnen aanhalen, zijnde het aantal kinderen ten 
laste, schulden, de beroepssituatie van de ouders …, vermelden de studenten uit éénoudergezin-
nen ook, als supplementaire problemen bovenop de gezinssituatie. Geen enkele student uit een 
éénoudergezin vermeldt slechts één reden voor de financiële situatie waarin hij of zij zich 
bevindt. 
 
Bij de studenten uit een éénoudergezin vermelden veertien respondenten twee redenen, zeven 
vermelden er drie, twee vermelden er vier en één vermeldt er zelfs vijf. Elf respondenten uit een 
tweeoudergezin vermelden één reden, zes vermelden er twee, drie vermelden er drie en één 
vermeldt er vier. Dit versterkt de indruk dat het behoren tot een éénoudergezin een bijkomende 
reden is, die evenwel sterk doorweegt aangezien die reden bijna zonder uitzondering als eerste 
reden wordt genoemd. 
 
De resultaten uit de kwalitatieve analyses bevestigen de resultaten van de kwantitatieve analyses, 
maar voegen er nog een aantal factoren aan toe. Dit impliceert dat het financieringsprobleem een 
multicausaal en cumulatief fenomeen is. Er spelen meerdere oorzaken die elkaar versterken. 
Schuldenlast en ziekte, twee regelmatig terugkerende factoren in de diepte-interviews, werden 
evenwel niet bevraagd in het kwantitatieve deel9. 
 

                                                           
9 Dit kan deels verklaren waarom het logistische regressiemodel minder goed voorspelt of iemand het al dan niet 
financieel moeilijk zal hebben. 
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Hoewel de gezinssituatie (éénoudergezinnen en het aantal kinderen ten laste) van zeer groot 
belang blijken te zijn, kunnen we toch niet stellen dat de financiële problematiek tot één enkele 
factor teruggebracht kan worden.  De ondervraagde studenten halen spontaan meerdere redenen 
aan. 
 

“Gescheiden ouders, drie kinderen thuis, mijn moeder is werkloos en zit praktisch op het 
bestaansminimum. Dus dan is dat direct al een stuk moeilijker om de kinderen naar de universiteit 
te sturen.” (Robert, éénoudergezin, beurs) 

 
Bij sommige respondenten worden de problemen door zeer veel factoren bepaald. 
 

“Dus ja dan heeft mijn vader vorig jaar een hartoperatie gehad en dan heeft hij in coma gelegen. 
Dus daardoor hebben we ook geen geld gekregen. Hij heeft toen enorm veel ziekenhuiskosten 
gehad en meestal we moeten al drie of vier maanden wachten vooraleer we dat alimentatiegeld 
krijgen en meestal is dat dan maar een deel. Hij kan dat dan niet in één keer betalen. En hij heeft 
ook heel veel schulden door mijn eerste stiefmoeder en die moet hij nog afbetalen…. en leningen. 
Dus die heeft zelf ook niet veel geld.  En nu de laatste maand heeft hij, doordat hij wat geërfd 
heeft, mama wat meer gegeven omdat hij ook weet dat het moeilijk is. Maar hij kan gewoon niet 
meer geven.” (Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 

Eerder dan te poneren dat de studenten al dan niet een financieel probleem hebben, moeten we ze 
op een continuüm plaatsen van geen problemen tot een hoogst problematische situatie, waarbij 
op te merken valt dat de studenten uit een éénoudergezin met een achterstand beginnen.  
 
De situatie van de student is echter – gelukkig maar – niet onveranderlijk. De wijze waarop de 
studies worden gefinancierd, kan op relatief korte termijn sterk veranderen. Deze dynamiek 
werkt in twee richtingen. Financiële problemen kunnen plots verergeren of net afnemen. Deze 
veranderlijkheid komt bij enkele studenten sterk naar voor. Bij sommigen raken leningen 
afbetaald. Bij anderen studeren oudere zussen of broers af. Bij nog anderen vindt de werkloze 
ouder terug werk. 
 

“Nu ja, ik studeer nog altijd, wel niet meer aan de universiteit. Ik heb dat opgegeven: het 
interesseerde mij niet en het was te saai (lacht). Nu studeer ik aan de hogeschool. Mijn zus heeft 
nu werk en mijn moeder moet nu nog mijn studies en die lening betalen, maar die lening is nu 
ook al bijna afgelopen. Dus…, het ziet er goed uit tot nu toe.” (Liesbet, éénoudergezin, geen 
beurs) 
 
“Ja, nu gaat het wel wat beter... Veel beter, denk ik wel. Papa is herbegonnen met werken, 
opnieuw een winkel begonnen en het gaat nu beter. Beter dan vroeger. Het was vooral in het 
begin... Toen hadden we niet veel geld. Die boeken kosten wel veel en zo. Het is toch vrij duur 
allemaal... En de winkel, bijna een jaar dicht... Nu is het eigenlijk een groothandel. Lampen 
maken en zo (wijst naar een lamp die in zijn kamer staat). In het weekend werkt hij wel niet echt. 
We hebben een kleine winkel... dan verkoopt hij wel, maar dat is niet echt zijn werk.” (Sabine, 
tweeoudergezin, geen beurs) 
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2. De gevolgen van de financiële problemen 
 
De financiële problemen die deze studenten ervaren, hebben vanzelfsprekend gevolgen voor hen. 
Eén van de mogelijke gevolgen van het ervaren van een hoge financiële last, is dat de student 
vanuit het thuisfront druk ervaart om te slagen in de studies. We bestuderen deze druk op drie 
manieren: de frequentie van het praten over de kosten van de studies, de door de student 
aangevoelde druk om te slagen en de concrete afspraken die al dan niet gemaakt zijn over wat er 
moet gebeuren indien de student niet slaagt. Vervolgens kijken we of er tussen deze drie 
elementen enige samenhang kan worden gevonden. 
 

2.1 De frequentie van het praten over de kosten van de studies 
 
Bij veertien van de vijfenveertig respondenten (negen uit een éénoudergezin en vijf uit een 
tweeoudergezin) wordt thuis vaak over de kosten van de studies gepraat.  Het blijkt een 
regelmatig terugkomend gespreksonderwerp te zijn. 
 

“Wordt er thuis veel over gepraat, over de kosten? 
Ja, dat wel. (lacht) Dat is soms wel hatelijk. Dat is ook, ja, ik ben dan zogezegd de oudste. Mijn 
oudste zus is gehandicapt, dus dat komt allemaal op mij terecht. Financiële toestanden, daar wordt 
wel veel over gepraat.” (Lieve, éénoudergezin, beurs) 

 
“De reacties van mijn moeder altijd. Elke keer als ik … Mijn moeder praat er nogal veel over. 
Soms zaagt ze erover.” (Trees, éénoudergezin, beurs) 

 
De gesprekken gaan in een aantal van die gevallen expliciet over het slagen als belangrijke factor 
om de kosten binnen de perken te houden. Een bisjaar kan immers een extra jaar kosten met zich 
meebrengen, hoewel de jokerbeurs hier duidelijk een positieve invloed op uitoefent (zie verder). 
Soms wil men de jokerbeurs echter sparen voor een extra studie. 
 

“Wordt er thuis gepraat over de kosten van je studies? 
Ja, in die zin dat onze pa ons regelmatig aanspoort dat we toch ons best moeten doen en dat het 
hem veel geld kost. En ja, in die zin wel een beetje druk zo van… Ik wil er wel door zijn, maar 
dat is ook een beetje een stimulans eigenlijk.” (Nadine, tweeoudergezin, geen beurs) 

 
“En wordt er thuis vaak gesproken over de kosten van je studies? 
Ja, ja, maar niet zo direct over de kosten, maar wel over de gevolgen als ik er niet door ben. En 
dat het dan echt niet meer kan, omdat ik nu, nu heb ik het geluk gehad dat je dan sinds vorig jaar 
een jokerjaar krijgt met uw studiebeurs, maar dat is nu al benut. Dus, volgend jaar als ik er niet 
door ben, heb ik geen studiebeurs, heb ik die kans niet meer. En dat zeggen ze dikwijls genoeg 
thuis. Dat stimuleert wel om te leren, natuurlijk.” (Robert, éénoudergezin, beurs) 

 
Slechts zes respondenten zeggen dat er eigenlijk nooit over de kosten wordt gepraat. Bij de 
overige vijfentwintig wordt er af en toe over gepraat, bijvoorbeeld bij het begin van het 
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academiejaar wanneer nogal veel rekeningen moeten worden betaald of wanneer de examens 
eraan komen en de ouders het belang van slagen willen benadrukken.  
 

“Wordt er thuis vaak gepraat over de kosten van de studies? 
Ja soms wel, vooral de druk om te slagen. 
Ja, voel je die aan van… ik moet hier slagen? 
Hmm dat is met periodes, de examenperiode vooral. 
Wordt er dan expliciet naar verwezen? 
Ja.”  (Johan, éénoudergezin, beurs) 

 
“Wordt er thuis gepraat over de kosten van je studies? 
Weinig. Als ik met een rekening afkom, bijvoorbeeld ik moet nog zoveel voor mijn boeken, dan 
wordt er wel gezucht, maar heel weinig. Ja, het moet toch betaald worden dus…” (Lisa, 
éénoudergezin, geen beurs) 

 
In de meeste gevallen zijn de gesprekken praktisch van aard. De kosten of rekeningen worden 
samen overlopen en er wordt op gewezen dat men echt moet rondkomen met het week- of 
maandgeld dat men van thuis meekrijgt. 
 

“Ja, vaak?! Er worden wel dingen gezegd natuurlijk, of als ik dan eens ergens naartoe wil of zo, 
zo van ‘weeral weg? Dat kost wel geld’ en zo, dat wordt er wel van gezegd, maar het is niet dat er 
constant… Natuurlijk, ik weet zelf wel niet hoeveel, of hoe dat ongeveer zit, ik zal het zo zeggen. 
En ja, dat komt er wel ter sprake, als ik iets wil of zo en mijn moeder is daar niet echt helemaal 
mee akkoord, omdat dat te veel kost of zo. Dan komt dat wel ter sprake. Ja, want het is soms zo 
wel vervelend, als mijn vriendinnen op vakantie willen gaan. Dan moet ik zeggen ‘het gaat 
eigenlijk niet, want ik heb het geld er niet voor’. Dus dat is wel soms vervelend.” (Ina, 
éénoudergezin, geen beurs) 

 
“Ja, soms, als ik met veel rekeningetjes afkom, dan is dat soms van: ah weeral, en kunnen we niet 
even wachten voor ik dat terugbetaal. Maar meestal is dat geen probleem. Zo af en toe. Ze betalen 
het niet met een glimlach, maar ze betalen het altijd wel.” (Trees, éénoudergezin, beurs) 

 
De aankoop van boeken en het feit dat deze kosten geconcentreerd zijn in het begin van het 
academiejaar, is een vaak aangehaald pijnpunt. Niet minder dan vierentwintig respondenten – 
zeventien uit een éénoudergezin en zeven uit een tweeoudergezin – spreken spontaan over het 
feit dat boeken en cursussen duur zijn. Sommige studenten stellen het kopen van bepaalde 
cursussen zelfs uit om financiële redenen, anderen gaan expliciet op zoek naar tweedehandse 
boeken.  
 

 “Ja, ja, dat ik bijvoorbeeld een weekje zonder doe als ik een nieuwe cursus nodig heb. Dat ik het 
er een weekje zonder stel, omdat ik daar dan op dat moment het geld niet voor heb, zoiets ja.” 
(Koen, éénoudergezin, beurs) 
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“Financieel moeilijk hebben dat wil zeggen... voor mij bijvoorbeeld is dat... Ja, we moeten ergens 
geld halen om bijvoorbeeld cursussen te kopen en alle studiemateriaal, omdat het groot deel van 
de cursussen toch wel in het begin van het jaar moeten aangekocht worden. Dan is het vooral 
boeken, bijvoorbeeld die wij gebruiken voor programmeertaal enzovoort.  En ze zijn vrij dik en 
soms ... dus dat is wel een beetje moeilijk om dat ..  ja ... voorrang te geven in het geheel.  Dus dat 
is een beetje moeilijk en dan ... ja .... meestal naar het einde van de maand is ... ja ...” (Ines, 
éénoudergezin, beurs) 

 
“Invloed? Eigenlijk wel zoals  ja …. Ja, dat heeft invloed op mij. Niet op mijn studies zelf, maar 
wel zo met boeken kopen en zo. Zoals dit jaar ook. Ik koop alles in stukken aan, omdat,  als 
mama alles in één keer moet betalen, dan is dat vrij moeilijk voor haar. Dus ik probeer zo veel 
mogelijk in stukken te kopen. Soms is dat ook lastig, want ik heb nu een cursus niet kunnen 
aankopen omdat.. in het begin van het jaar is die er en dat is er één die ze moeten kopiëren. En als 
je die dan in januari vraagt, dan is hun kas gemaakt en dan krijg je die niet meer. Dus dan moet je 
maar bij iemand anders gaan proberen.” (Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 
“Vooral over de kosten van de boeken. Als ik dure boeken moeten kopen heb.” (Iris, 
tweeoudergezin, geen beurs) 

 
Uit het feit dat bij sommigen weinig of niet over de kosten van de studies wordt gepraat, mogen 
we niet zomaar concluderen dat er geen problemen zijn. Een paar respondenten geven aan dat 
geld en de kosten van het studeren een taboe-onderwerp zijn in het gezin. 
  

“Heuum, heel af en toe, ze praten er liever niet over, maar je voelt het wel.” (Caroline, 
tweeoudergezin, beurs) 

 
“Neen. 
Maar, is daar een bepaalde reden voor? 
Tja, mama, die kan daar nog altijd niet zo goed tegen…en ja, papa probeert alle problemen weg te 
houden van mama,…daarmee. 
Ja, maar zelfs met uw vader, zonder dat uw moeder daarbij is, babbelt ge daar niet over? 
Neen, omdat ik weet dat ze het moeilijk hebben. 
Ja. 
Dan zwijg ik maar.” (Isabelle, tweeoudergezin, geen beurs) 

 

2.2 Druk voelen om te slagen 
 
Vijftien studenten ervaren expliciete druk van thuis uit om te slagen. Er wordt hen in min of 
meerdere mate duidelijk gemaakt dat het resultaat op het einde van het academiejaar positief 
moet zijn. 
 

“Ja, daar zitten ze bij ons thuis ook wel hard achter. Dat ik er van de eerste keer doorkom. Ja, ze 
zeggen: ‘Zie dat je er van de eerste keer door bent…’” 
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Dus die druk voel je wel 
Ja, en mijn zus zit in het laatste jaar en die krijgt haar thesis niet echt af waarschijnlijk en daar 
zitten ze nu wel serieus achter. ‘Zie dat ge niet uitgaat in het weekend’. Alleen haar thesis. ‘Zie 
dat je het afkrijgt,’ want een tweede jaar, dat appreciëren ze echt niet.” (Heidi, tweeoudergezin, 
geen beurs) 
 
“Maar ja, ’t is zo… ah, ja,… Er zijn ook altijd mensen die ons hebben moeten helpen op 
momenten dat mijn vader er niet kon zijn. Dat hij moest gaan werken en dat je een avond daar 
moest blijven (wijst naar links), daar moest blijven (wijst naar rechts). Het is gewoon, die [vader] 
moet zoveel werken om het financieel haalbaar te maken en dus zit er ook heel veel stress op 
hem. En ook op ons: je moet presteren, je moet eerste zit halen en zo ook. Want ik denk zelfs 
dat…. als ik examen heb, dan, mijn vader is daar erger in omdat die daar zelf niks aan kan doen, 
omdat die weet van: ‘Oei oei oei, als ze buist dan moet ik weer meer…’. (zucht) Zoals nu ook, we 
hadden een beetje schrik omdat mijn vader nog niet het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald. 
Normaal is de regel dan zo dat als je dat niet betaald hebt voor het examen, dan gelden je 
examens niet. Dus we hadden ons zorgen gemaakt, maar ik heb mijn punten gehad, dus … 
(lacht).” (Nadia, éénoudergezin, geen beurs) 
 

Bij negen van die vijftien heeft dit te maken met het feit dat ze op het moment van de bevraging 
hun jaar overdeden. Na dat jaar zou de jokerbeurs op zijn en voor sommigen is dan ook het 
studeren voorbij. 
 

“Ja, dus, oke, voel je druk om te slagen? 
Door die financiële situatie? 
Ja... 
Ja, ja eigenlijk een beetje wel. Nu zeker, omdat ik nu mijn beurs ga verliezen als ik er nu nog niet 
door geraak en dat geeft wel een beetje stimulans om te gaan studeren dat ik het later een beetje 
meer ... 
Dat je het later beter zou hebben? 
Ja...” (Koen, éénoudergezin, beurs) 
 
“Voel je omwille van het feit dat het financieel niet zo makkelijk is, extra druk om te slagen?   
Euh… dit jaar wel ja.  Toen ik dit jaar begon, had mijn vader ook wel gezegd van…dit jaar moet 
het dan echt wel lukken.  Omdat ze dan anders voor niks zitten betalen ook. 
Ja. 
En… daarmee wil ik dit jaar toch wel slagen.” (Rozanne, tweeoudergezin, geen beurs) 
 

Tien studenten ondervinden geen druk van hun ouders, maar leggen zichzelf expliciet druk op 
om te slagen. 
 

“Heeft het financieel moeilijk hebben, invloed op je studies? 
Ja! Ik bedoel, want ik ben nu al bezig. Gewoon omdat ik zoiets heb van, ik wil er sowieso wel 
door zijn, want een bisjaar dat kan ik niet betalen. Dus, ik werk harder dan dat ik zo maar alles 
zou krijgen. Allé, ik ga vrij veel uit en ja, het verschil is dat ik dan bijvoorbeeld in plaats van te 
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blijven liggen, opsta om er aan te beginnen. Terwijl de rest blijft liggen in hun bed. Maar, voor de 
rest, gewoon harder werken.  
Speelt dat eigenlijk in uw hoofd, als je daar mee bezig bent met uw studies? 
Gewoon, ik wil er absoluut door zijn, want punt 1: ik wil gaan werken, punt 2: ik wil op vakantie 
en punt drie: ik kan een bisjaar niet betalen. Als ik dan zo echt iets heb van: ‘Beuh, ik kan die 
boeken tegen de muur smijten’ of ‘Ik heb geen goesting meer’ .. dan denk ik: ‘Doe niet onnozel, 
en werkt maar, want anders hebt je geen punten.” (Leen, éénoudergezin, beurs) 

 
“Dan, voel je druk om te slagen? Ge hebt al gezegd.... (onderbreekt) 
Ik voel druk, maar geen negatieve druk, dat is eerder positieve druk, druk die ik mijzelf opleg. Ik 
denk wel, moest ik nu morgen bijvoorbeeld zeggen dat ik ga stoppen,  dat ik dan wel een beetje 
onder mijn voeten krijg. Dat is ook normaal, maar dat ze dan toch nog altijd achter mij blijven 
staan. Ik voel niet echt druk om te moeten (nadruk hierop) slagen, ik leg die druk eigenlijk een 
beetje aan mijzelf op. Ik denk dat dat positieve druk is...” (Mark, éénoudergezin, beurs) 
 
“Maar ja, het is ook voor mezelf gewoon.  Ik zou het niet overleven denk ik, moest ik de tweede 
keer weer gebuisd zijn. En gewoon ja, uit puur respect al voor mama en al die problemen … ja, 
het is altijd dat dat ik gewild heb… dus als ik er nu niet door ben… ik moet er nu door zijn.” 
(Kristine, éénoudergezin, beurs) 
 

Negen respondenten zeggen expliciet dat er geen druk is, noch van hun omgeving, noch vanuit 
henzelf. Acht studenten geven aan dat er lichte druk is, maar dat dit wellicht zo is bij elke 
student, onafhankelijk van zijn of haar financiële situatie.10 
 

2.3 Afspraken rond niet slagen 
 
Er werd bij de respondenten ook meer concreet gepeild naar mogelijke afspraken over wat moet 
gebeuren als de student niet slaagt. Bij tien studenten zijn er geen concrete afspraken. Bij de 
overige vijfendertig studenten zijn er wel afspraken. Eenentwintig studenten mogen één maal 
bissen. De jokerbeurs heeft hier zeker mee te maken. Vaak wordt daarbij ook de voorwaarde 
gesteld dat de studenten hun best moeten gedaan hebben. 
 

“(…), maar wel over de gevolgen als ik er niet door ben. En dat het dan echt niet meer kan, omdat 
ik nu, nu heb ik het geluk gehad dat je sinds vorig jaar een jokerjaar krijgt met uw studiebeurs. 
Maar dat is nu al benut, dus, volgend jaar als ik er niet door ben, heb ik geen studiebeurs, heb ik 
die kans niet meer. En dat zeggen ze dikwijls genoeg thuis. Dat stimuleert wel om te leren, 
natuurlijk.” (Robert, éénoudergezin, beurs) 

 
“Zijn er dan bepaalde dingen op voorhand gesteld, wat er gebeurt als je er niet door bent? 
Eén jaar mocht ik nog verder doen. Als ik mijn best gedaan had en hard had gewerkt zou ik nog 
één jaar mogen doen, maar meer niet.” (Heidi, tweeoudergezin, geen beurs) 

 

                                                           
10 Aan drie respondenten werd tijdens het interview niet gevraagd naar eventuele druk om te slagen. 
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“Je hebt het er al een klein beetje over gehad. Maar zijn er afspraken over wat er gebeurt als je 
niet slaagt?  
Als ik nu goed gewerkt heb en toch nog buis dan mag ik bissen… Ze gaan wel zeggen van goed: 
‘Leg een deel zelf op’, niet alles. Als ik nu mijn geld gebruik om te feesten in Leuven en in het 
weekend enkel thuis kom om te slapen, dan gaan ze wel zeggen: ‘Betaal het zelf’. Maar als ze 
weten dat ik goed gewerkt heb, dan leggen ze waarschijnlijk wel een deel op, niet alles.” (Iris, 
tweeoudergezin, geen beurs) 

 
Vijf studenten moeten hun studies helemaal of deels zelf gaan betalen als ze niet slagen. Twee 
studenten kunnen kiezen tussen gaan werken of volledig zelf voor de kosten van hun studies 
instaan. 

 
“Zijn er afspraken gemaakt over wat er gebeurt als je niet slaagt? 
Nee, niet concreet nee, ik weet toch wat daar aanvast hangt…het is nooit gezegd, maar 
… 
Hoe bedoel je? 
Ja, ik weet dat als ik er nu niet door ben, dat ik alles zelf mag betalen hé.” (Jean, ééoudergezin, 
beurs) 

 
“Dan moet ik gaan werken.  
En hoe sta je daar zelf tegenover? 
Euh, (lacht) heel slecht. Ik ben daar wel niet mee akkoord. Maar, ik denk ook niet dat ik dat ga 
doen, dan. Dan schrijf ik mij wel uit of zo. Dan ga ik als zelfstandig student of zoiets proberen.” 
(Lesley, éénoudergezin, beurs) 
 

Zes studenten moeten dalen van richting wanneer ze niet slagen. Daarmee wordt bedoeld dat ze 
dan aan een hogeschool verder moeten studeren. Eén student mag bij een slecht resultaat verder 
studeren aan een nabijgelegen hogeschool, maar mag dan niet meer op kot. 
 

“Zijn er dit jaar afspraken gemaakt over wat er zou gebeuren als ge niet zou slagen? 
Ja, ik had vorig week mijn punten gekregen en dat was weer niet zo denderend. Eigenlijk was er 
dan vooral gezegd van ‘Ja, als het nog niet lukt, dan mag ge nog wel eens proberen, of dan gaat 
ge nog maar lager.’ (lacht) Maar allé, ja, ik denk wel dat ik toch wel iets zou kunnen.” (Hilde, 
tweeoudergezin, geen beurs) 

 
Het zal niet verwonderen dat die studenten die weten dat ze geen nieuwe kans krijgen, of dat ze 
dan zelf voor de kosten van hun studies zullen moeten instaan, ook terug te vinden zijn bij de 
groep die grote druk om te slagen ervaren. We merken dat er een groep van acht respondenten is 
bij wie vaak wordt gepraat over de kosten, bij wie er grote druk (van zichzelf of van thuis) is om 
te slagen en die vertellen dat er grote gevolgen (gaan werken, zelf betalen, dalen van richting) 
vasthangen aan niet slagen.  Bij deze groep zijn er acute financiële problemen, zoals de volgende 
citaten aantonen: 
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“[Het gebeurt] ook enorm vaak dat ze in het rood staat, als er extra kosten bijkomen. Want ik heb 
vorige maand mijn bril kapot gemaakt en nu moet ik een nieuwe bril hebben. Ik kan daar niet te 
veel aan spenderen, want dat is met glazen en zo 13 000 frank. Dat zijn dan extra kosten en ze 
staat al min zoveel. Maar dat zijn kosten en die moeten gebeuren, want ik kan moeilijk zonder bril 
rondlopen of zonder lenzen want dan zie ik niks, dus… Dat zijn wel soms noodzakelijke kosten 
die er bijkomen. En dan gaat dat er weer af en nu staat ze weer onder nul voor een tijdje. Ze ziet 
altijd wel dat ze erover geraakt, ze zal nooit kosten maken die ze niet kan maken. Moest het nu 
niet gaan, om een nieuwe bril te kopen, dan belt ze naar mijn vader dat het dringend is en dat hij 
nog niet betaald heeft deze maand, en dan dreigt ze wel, als het niet anders kan dan moet ze wel 
iets doen, ah ja dan kan ze niet anders hé.” (Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 
 “En, wij zijn met twee, dus mijn broer en ik, en mijn broer is nu afgestudeerd maar die heeft ook 
zes jaar in Leuven gezeten, en, ik zat tegelijkertijd op internaat nog, dus dan ook allemaal kosten 
daarvan. En vorig jaar zaten we allebei samen in Leuven, dus in twee koten, twee keer, en we 
huren thuis ook nog ons appartement, en mijn vader heeft nog, van (zucht) misschien 10-15 jaar 
geleden nog altijd een lening lopen, en dus dat is ook 10.000 fr per maand wat er ook nog afgaat. 
Dus, dat zijn allemaal dingen die samenkomen, en vorig jaar, toen heeft mijn vader het geluk 
gehad dat hij geërfd heeft, een bepaalde som geërfd heeft waardoor hij niet opnieuw zijn lening 
moest verlengen. Dus nu normaal gezien, nu in de zomer, is de lening afgesloten. En anders was 
dat weeral verlengd, en dat is gewoon, ja, dat is al twee of drie keer geweest, dat per toeval op ’t 
moment dat ‘t echt zo op ’t randje is, dat we ergens iets erven (glimlacht) 
Ja 
Ja, ’t is echt zo, beschermengel. 
Ja, ja, ja, 
’t Is nog van ons tante nonnekes (lacht).” (Nadia, éénoudergezin, geen beurs) 

 
Zeven van deze acht studenten komen uit een éénoudergezin. Zij vermelden ook minsten drie 
redenen waarom studeren voor hen financieel moeilijk is.  
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3. Redenen om toch aan de universiteit te studeren 
 
Men kan zich de vraag stellen waarom deze studenten in deze omstandigheden toch aan de 
universiteit komen studeren. Dit loopt voor hen immers niet van een leien dakje.  
 
Niet minder dan twintig studenten – twaalf uit een éénoudergezin en acht uit een tweeoudergezin 
– vermelden expliciet dat hun ouders hen (sterk) aanmoedigen om te studeren. De redenen zijn 
meestal dat de ouders hen een kans willen geven die ze zelf niet hebben gehad en/of dat de 
ouders willen vermijden dat hun kinderen in dezelfde precaire situatie terecht komen. Deze 
studenten zijn door hun ouders als het ware klaargestoomd om universitaire studies aan te vatten. 
 

“Hoe heb jij de beslissing genomen, ja, waarom heb jij gekozen om hier te komen studeren in 
Leuven? 
Ja, ik heb dat altijd al willen doen denk ik. Ik was er destijds klaar voor volgens de PMS-
medewerkers en mijn ouders hebben ook altijd gezegd dat ik het moest doen.  Dus ze hebben 
zeker niet gezegd van neen, we zullen dat niet kunnen betalen.  Neen, integendeel, ze hebben me 
altijd gestimuleerd om verder te gaan studeren, ook omdat zij geen hoger onderwijs hebben 
gedaan. En mijn vader die zei: ‘Ik wou wel altijd verder studeren maar ik moest thuis ook voor 
een inkomen zorgen en euh daardoor mocht ik naar de universiteit gaan.’  Hij zei: ‘Ik zou graag 
hebben dat als jij dat potentieel hebt, krijg je zeker een kans aan de universiteit.’” (Frans, 
tweeoudergezin, beurs) 
 
“Mijn ouders willen wel dat we zeker studeren. Ze hebben zelf, mijn moeder heeft de kans niet 
gekregen om te kunnen studeren, en mijn vader, ja, mijn vader studeerde ook niet zo graag maar 
die willen wel dat wij… Zij hebben alleen maar hun humaniora, en die willen wel dat wij verder 
kunnen studeren. Ze willen daar zeker de moeite voor doen omdat wij gewoon zouden kunnen 
doen wat we graag doen om later een goede job te hebben. (…) Ze vinden dat heel belangrijk, 
want ze willen ook niet bijvoorbeeld, … Ja, vorig jaar was ik er niet door en dat vinden ze niet zo 
erg, ze willen me wel een tweede kans geven, dankzij de studiebeurs, ze vinden dat niet erg. Allé, 
ze vinden dat wel spijtig maar, ze vinden het niet erg om ons toch de kans te geven. (…) Ja want, 
bijvoorbeeld ja, mijn vader werkt wel aan de Staat maar hij zou die job nu niet meer kunnen 
krijgen met het diploma dat hij heeft. Dus ze weten ook als je geen goed diploma hebt dat je 
eigenlijk niet, dat je nergens staat.  
Dus begrijp ik het goed dan dat je zegt : het gaan studeren of niet is nooit een punt, … Het niet 
gaan studeren vanwege financiële moeilijkheden is nooit een punt van discussie geweest? 
Nee, nee, want mijn vader werkt er graag iets meer voor in ’t weekend om dan, om mijn studies te 
kunnen betalen.” (Margot, tweeoudergezin, beurs) 
 
“Dus, het zijn uw mama en uw tante die uw studie proberen te betalen. Is er nooit discussie 
geweest over verder studeren? 
Ja, anders geraak je er ook nooit uit hé. Dat is een vicieuze cirkel. Als je niet mag studeren en je 
moet direct gaan werken, dan blijf je bezig hé. 
Ja, en is dat ook een principe van thuis uit? Wat je nu juist zegt? 
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Ja, tuurlijk. Want mijn moeder is ook maatschappelijk assistent, dus die werkt ook met van die 
mensen die op de rand van de maatschappij leven [op het moment van het interview ontving de 
moeder het bestaansminimum]. Die ziet daar ook wel erge dingen zodat ze zegt: ‘Daar moet je 
proberen uit te blijven.’” (Lieve, éénoudergezin, beurs) 

 
Vier studenten vertellen dat het studeren aan de universiteit in min of meerdere mate een punt 
van discussie is geweest. Twee andere studenten laten weten dat de universiteit op zich geen 
probleem was, maar dat de richting wel een punt van discussie was. De ouders willen graag dat 
hun kinderen iets kiezen met ‘toekomst’ en ‘niet zoiets als archeologie en kunstgeschiedenis’, 
waarmee je ‘nergens terecht kunt.’ Eén student heeft de ouders daarin gevolgd, de andere volgt 
toch de richting van de eigen keuze. 
 

“Is er thuis discussie geweest? 
Ja, omdat ze dachten dat ik het totaal niet zou aankunnen, universiteit. En dan: ‘Waarom naar 
Leuven? Kunt je niets pakken dat hier dichterbij is?’. Zo. 
En slavistiek specifiek, was er daar kritiek op? 
Ja, een deel omdat je nergens terecht kunt. Maar, ja, tja…” (Lesley, éénoudergezin, beurs) 
 
“Hoe is de beslissing om aan de universiteit te studeren er gekomen? 
Ik wou absoluut logopedie gaan doen, en ik moest toch op kot gaan. Het was eender waar.  Eerst 
mocht ik niet, maar toen we uiteindelijk via…. Dit is zo’n gesubsidieerd kot, mocht ik uiteindelijk 
wel gaan. 
Dus dit was de beslissende factor? 
Ja. Ze wilden liever iets in de buurt van bedrijfsbeheer, maar dat zag ik niet zitten. 
Je hebt er dus voor moeten knokken? 
Ja 
Is het echt  een punt van discussie geweest? Met ruzies? 
Ja, toch wel, mijn ouders roken alle twee bijvoorbeeld, en ik zei dan dat als dat roken eens zouden 
laten, dan konden wel al een kot huren voor heel ’t jaar.” (Caroline, tweeoudergezin, beurs) 
 

Voor de overige negentien respondenten was studeren aan de universiteit een ‘normale’ stap. Zij 
haalden goede resultaten op de middelbare school en dat maakte het voor hen en voor hun ouders 
vanzelfsprekend dat ze verder zouden studeren. Waarschijnlijk spelen voor op zijn minst een 
aantal van hen dezelfde redenen als voor de twintig studenten die aanmoediging van hun ouders 
vermelden: studeren aan de universiteit helpt je vooruit en dus is het normaal dat je dat doet, als 
je er de bekwaamheid voor hebt. 
 

“Ja nee, dat was verondersteld, dat was automatisch. Van ja, achter het middelbaar, we gaan aan 
de universiteit studeren. Nooit aan gedacht dat het misschien moeilijk zou kunnen worden, en 
eigenlijk mijn ouders hebben dat ook nooit gezegd van je mag niet, wij kunnen ons dat niet 
permitteren. Dus ja, ze willen blijkbaar echt wel dat wij ver geraken.” (Rita, tweeoudergezin, 
geen beurs) 
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4. De studietoelage en het dienstengebruik 
 
In deze paragraaf gaan we eerst na of wie het nodig heeft, ook effectief een beurs krijgt. Ten 
tweede onderzoeken we het effect van de verkregen beurs. Vervolgens kijken we hoe de 
studenten denken over de – op het moment van de bevraging nieuwe – jokerbeurs. In een laatste 
paragraaf gaan we na of de respondenten wel afdoend gebruik maken van alle mogelijkheden en 
diensten die beschikbaar zijn. 
 

4.1 Krijgt wie het echt nodig heeft, ook effectief een beurs en volstaat die beurs? 
 
Men zou verwachten dat de acht studenten met zeer ernstige problemen uit paragraaf 2, allemaal 
beursstudenten zouden zijn. Zes van deze studenten krijgen inderdaad een beurs. Drie krijgen 
een beurs die meer dan 100.000 fr. bedraagt, eentje krijgt een beurs van 76.700 fr. Zij geven alle 
vier aan dat de beurs zeer belangrijk en zelfs noodzakelijk is.  
 

“Zou ik bijvoorbeeld geen studietoelage krijgen, stel dat was niet mogelijk of zo, dan zou ik niet 
denken dat ik echt aan de universiteit zou kunnen beginnen. Zo geen tussenkomst dat ... het is 
bijna onmogelijk dat ik met het geld dat mijn vader krijgt, vrij normaal zou kunnen studeren.” 
(Ines, éénoudergezin, beurs) 

 
Twee krijgen een beurs die tussen de 10.000 en de 20.000 fr. bedraagt. Bij deze respondenten 
wordt bij de berekening van de beurs waarschijnlijk ook rekening gehouden met het inkomen 
van de vader en de alimentatie die hij zou moeten betalen. Dit gebeurt bij beiden echter niet 
systematisch, zodat het inkomen in feite lager ligt dan het inkomen waarop de beurs is 
gebaseerd. 
 

“Omdat hij soms ook drie maand achterstaat met zijn alimentatiegeld, dat is misschien maar 
6.000 frank per maand, maar dat is 18.000 frank uiteindelijk. Daarmee heb ik mijn bril al wel zelf 
kunnen kopen. Dan belt ze van kijk, ge staat zoveel maanden achter, ik heb het nodig. Dan dreigt 
ze wel, ja ze wil dat niet doen, om naar een advocaat te stappen. Want ze kan dat, als ze naar een 
advocaat stapt, en ze zegt dat ze meer alimentatie wil krijgen, dan gaat dat maar dan is er ruzie hè. 
Mijn zus is, mijn zus is nu 15 maar in den tijd kon zij dat niet kiezen van ik wil bij mijn papa 
gaan of ik wil niet bij mijn papa gaan. En hij zou dan eisen dat ze komt, en ze gaat daar niet 
graag, en dan komt er ruzie van hè en dat speelt ook een rol hè. Voor mij maakt dat niet uit, want 
ik ben boven de 18 jaar. Als ik zeg dat ik niet ga, dan ga ik ook niet. Maar bij mijn zus ligt dat 
dan anders, die wordt daar de dupe van. Dus als mijn moeder naar de rechter stapt, dan zijn wij 
daar eigenlijk de dupe van en dat wil ze niet. Soms brengt dat problemen mee, op geld dan, op het 
gebied van geld.” (Veerle, éénoudergezin, beurs)  

 
Twee van die acht studenten krijgen echter geen beurs. Eén komt uit een éénoudergezin. De 
moeder draagt niet bij, maar de vader verdient te veel om in aanmerking te komen voor een 
beurs. Er moeten echter nog schulden uit het verleden worden afbetaald waardoor het reële 
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inkomen waarover het gezin maandelijks kan beschikken, veel lager is dan het loon dat de vader 
krijgt. Een ander komt uit een tweeoudergezin. Beide ouders werken als arbeider. Er zijn twee 
kinderen die aan de universiteit studeren en er moet nog een lening worden afbetaald. Het dak 
van het huis lekt, maar kan niet vervangen worden vooraleer het oudste kind is afgestudeerd.  
 
Voor vier van deze acht studenten lijkt het systeem zoals het nu is, niet echt te werken. Mocht 
rekening gehouden worden met schulden uit het verleden, met lopende leningen of met 
problemen bij het uitbetalen van alimentatiegeld, dan kwamen zij waarschijnlijk wel in 
aanmerking voor een (hogere) beurs. 
  

4.2 Het effect van de studiebeurs 
 
De studiebeurs heeft wel degelijk effect, maar sommige studenten ervaren dit effect veel sterker 
dan anderen. Voor sommigen is het niet meer dan een ‘een goede stimulans’, terwijl de beurs 
voor anderen een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen studeren. Van de zesentwintig 
beurstudenten zeggen er zeventien dat de beurs het hen in mindere of meerdere mate 
‘gemakkelijker’ maakt. Zij zouden wel zonder kunnen, maar het zou een stuk moeilijker zijn.  
Eén van hen stelt dat de beurs voor haar een nivellerend effect heeft: dankzij de beurs kan zij 
alles doen wat de gemiddelde student doet.  
 

“Heb je die beurs dan als voldoende ervaren? 
Ja, het was voldoende zeker. Natuurlijk kun je daar niet helemaal op steunen, maar ‘t is wel een 
hulp die kan tellen. Helpen zeker. Het is zeer belangrijk. Zonder zou het veel moeilijker zijn. Het 
is een bedrag dat je in één keer krijgt en dat kan je zelf verdelen.” (Bernard, éénoudergezin, 
beurs) 
 
“Ja, bijvoorbeeld, je hebt zo, allé ’t zijn maar prullekes, want uiteindelijk, ik heb alles wat de 
gemiddelde student ook heeft, maar wel dankzij de studiebeurs natuurlijk.” (Leen, éénoudergezin, 
beurs)  
 

Acht beursstudenten zeggen dat studeren voor hen zonder beurs niet mogelijk zou zijn. Eén 
student was er zich niet van bewust dat hij een beurs ontving. Dat is iets wat hij aan zijn ouders 
overlaat. 
 

“Je had het daarstraks al eventjes over de studiebeurs. Welk effect heeft die studiebeurs voor jou, 
welk belang…? 
Ja! Zonder die studiebeurs zat ik hier niet. Ik bedoel, zonder die studiebeurs hadden wij, … ik heb 
de hoogste studiebeurs die er is, zogezegd, honderd… 122.000 fr. of zoiets, kan dat? 
Ik weet het niet. 
’t Is zoiets, ik weet het niet juist, die hebben we echt wel nodig, want zonder die studiebeurs, dan, 
dan zou het echt, niet…” (Robert, éénoudergezin, beurs) 
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Over de hoogte van het toegekende bedrag is niet iedereen tevreden. De meningen hierover 
lopen evenwel nogal uiteen. 

 
““Vind je dat die beurs bijdraagt tot uw studies of eerder niet? 
Ik vind ze eigenlijk veel te weinig (gelach). Nee, maar ik had van mensen hier op de gang 
gehoord en die kregen 80.000 en 100.000 fr. en dan denk ik van oei (lachje) ik kreeg maar 23.000 
(korte stilte). 
Maar vind je dan dat het  zonder die beurs helemaal niet te doen zou zijn of…?  
Nee, ik denk het niet. Allé ja, niet te doen, ja het zal wel te doen zijn, maar het zou nog moeilijker 
zijn dan het nu is natuurlijk. (…) Ja, maar die studiebeurs, ik vond dat wij eigenlijk veel te weinig 
krijgen. Maar dat komt omdat, volgens mij, omdat mama altijd fulltime gewerkt heeft en sinds 
tweejaar halftime en dus hebben wij minder inkomen maar de dinges worden nog wel berekend 
van als ze fulltime werkt. Dus krijgen wij eigenlijk minder en ja,  misschien dat men daar toch 
wat meer rekening mee moeten houden.” (Carla, tweeoudergezin, beurs) 

 
“Heb je een beurs?  
Ja 
En welk effect heeft die beurs voor jou? 
Ja ik vind die eigenlijk te hoog (lacht) 
Te hoog?  
Ja, wij hebben daar gewoon geld van over. Ja, mijn moeder heeft ook gezegd, als je er door bent, 
ik heb tweede zit gehad, dan krijg je dat geld omdat je niet hebt kunnen werken in de vakantie.” 
(Lieve, éénoudergezin, beurs) 

 
Vanzelfsprekend zeggen ook alle studenten zonder beurs dat een beurs het hen en hun ouders 
toch een stuk makkelijker zou maken. Ze uiten dan ook kritiek op de toekenningsvoorwaarden. 

 
 “Hebt ge een studiebeurs? 
Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat is het straffe daaraan. We hebben er één aangevraagd, maar 
wij zijn eigenlijk bijna beursstudenten, omdat mijn moeder, denk ik, vijf of tienduizend frank op 
jaarbasis te veel verdient. Dit jaar hebben wij een aanvraag gedaan, maar we hebben daar nog 
altijd geen nieuws van of we er één gaan hebben of niet, dit jaar dus. Maar waarschijnlijk wel 
denk ik. 
Zou het helpen? 
Ja, ik denk dat dat wel voor een paar, ja dat dekt natuurlijk niet heel veel, maar voor cursussen en 
voor misschien een deel van het kot te betalen en zo natuurlijk wel. 
(…) 
Euhm, doet de K.U.Leuven volgens jouw iets om je te helpen met je financiële moeilijkheden? 
Ik denk niet dat dat aan de K.U.Leuven is, enfin dat het aan de K.U.Leuven ligt. Ik denk dan 
gewoon aan, ja ik vind die grens voor studiebeurzen iets te hoog liggen omdat als je vijfduizend 
frank op jaarbasis te veel verdient. Dan krijg je al onmiddellijk niets mee.” (Elke, éénoudergezin, 
geen beurs) 
 
“En krijg jij een beurs? 
Nee. 



 74

En hoe komt het dat je geen beurs krijgt? 
Ja, juist ietsje te veel verdienen, denk ik. 
Heb je een beurs aangevraagd? 
Ja, dat moet ik altijd aanvragen van onze pa. 
Dus in het begin van het jaar… 
Ja, maar we blijven altijd erover. 
En zou beurs helpen? 
Ja, ik denk het wel ja. 
(…) 
Jajaja. En wat zou de overheid nog kunnen doen? 
Ja, misschien gewoon de grens voor beurs- of niet-beursstudenten ietsje verhogen. Of ja, ik heb 
een nonkel en die is industrieel ingenieur. En die oom en tante, die verdienen elk minstens wat 
mijn ma en pa samen verdienen en die kunnen alles aftrekken hé. Allee ja, zo hun kleren, hun 
vervoer, alles, zelfs de kamer in hun huis, hun computer. En ons huis is afbetaald, we hebben 
geen leningen, dus we kunnen niets aftrekken.” (Nadine, tweeoudergezin, geen beurs) 
 
“Misschien dat ze… Zoals ik zei, mijn vriendin heeft dan veel meer studiebeurs gekregen dan ik 
gewoon omdat haar moeder halftime werkte en de mijne fulltime. En ik vind dat ze daar niet zo’n 
groot verschil in mogen maken. Gewoon al, kijk nu naar, hoe moet ik dat nu zeggen …. meer 
kijken naar de mensen zelf. Het is niet omdat ze goed werk hebben dat ze heel veel geld hebben. 
Mijn moeder ook, ze had wel goed werk maar ze is uiteindelijk ontslagen geweest. En ja, ze 
kijken altijd naar uw loon van twee jaar geleden en .. En op dat moment was ze afgedankt, maar 
ze kijken naar uw loon van twee jaar geleden, terwijl ze eigenlijk geen loon had. Dat vond ik toch 
ook wel een beetje raar……. Maar naar belastingen en zo kijken ze ook, maar ja….ik weet het 
niet, ik vind het soms raar. Er waren er ook bij mij op kot, van wie ik wist dat de ouders advocaat 
of zo zijn en die krijgen dan ook een studiebeurs. Terwijl mijn moeder maar een secretaresse is en 
wij krijgen maar 15.000 frank. Ik vind dat zo… Ik weet niet, wordt daar mee gefoefeld of zo? Ik 
weet dat toch niet, maar soms vind ik dat toch raar. Het bedrag dat wij kregen tegenover soms 
andere mensen, ik weet niet… En zo’n enorm verschil… Dat ze in plaats van naar de bedragen 
alleen te kijken, eens beter naar de mensen luisteren. Dat zou misschien al veel meer uitmaken. 
(Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 

Eén respondent haalt zelf aan dat men bij het toekennen van de beurs niet alleen met het 
inkomen, maar ook met de gezinssituatie rekening zou moeten houden. 

 
“Ik heb daar naar geïnformeerd, ik heb gevraagd naar een beurs voor mijn studies en ze hebben 
dan ook die vragen gesteld van de inkomens van uw ouders en zo. En ja, toen ik dat dan vertelde, 
toen zeiden ze dat ik er geen zal krijgen want het inkomen van mijn moeder is te hoog. Mijn 
vader is overleden, zij heeft dat overlevingspensioen van hem en dan nog haar inkomen. Maar 
aangezien haar inkomen naar die lening ging en dat overlevingspensioen is ook niet veel , hadden 
wij niet veel sowieso. 
Wat vind je eigenlijk van de procedure waarmee beslist wordt of je een studiebeurs krijgt of niet ? 
Die vind ik eigenlijk wel een beetje achterhaald. Die is van de oude tijd. Ze zouden die wel eens 
mogen vernieuwen. Ze kijken alleen naar het inkomen vooral, ze kijken niet naar de situatie 
waarin je zit. Ze zouden zo'n systeem moeten hebben waarmee het mogelijk is de beurs aan te 
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passen. Zo'n beurs is nu voor een heel studiejaar hé, maar ze zeggen altijd dat is het 
maximumbedrag en als je er iets boven zit, dan gaat het niet meer. Maar dat kan zelfs één frank 
zijn, dus dat klopt wel niet echt, vind ik.” (Liesbet, éénoudergezin, geen beurs) 
 

4.3 De jokerbeurs 
 
Sinds het academiejaar 2001-2002 kan een student een beroep doen op de ‘jokerbeurs’. In het 
decreet van 16 februari 2001 houdende de regeling van de studietoelagen voor het hoger 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 4 april 2001) vinden we volgend artikel: 

“Art. 5. § 1. De minvermogende studenten van het hoger onderwijs hebben recht op een 
studietoelage voor een bepaald studiejaar indien ze met vrucht het vorig studiejaar beëindigd 
hebben of indien zij geslaagd zijn ten overstaan van een examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap of indien zij voldoen aan de decretale of reglementair bepaalde 
toelatingsvoorwaarden tot zekere studiecycli. 
Elke minvermogende student in het hoger onderwijs kan ook éénmaal een studietoelage krijgen, 
zonder dat hij geslaagd hoeft te zijn in een vorig studiejaar, op voorwaarde dat hij voldoet aan de 
decretale of reglementair bepaalde toelatingsvoorwaarden. Deze studietoelage, hierna jokerbeurs 
te noemen, kan door de student worden gebruikt in geval van zittenblijven, bij heroriëntering, 
voor een opleiding van de derde cyclus of in elk geval waarin hij niet aan de voorwaarden 
bedoeld in het eerste lid voldoet.” 

Deze jokerbeurs heeft de intentie een bijkomende kansenongelijkheid weg te nemen. Studenten 
uit lagere sociale klassen blijken immers niet alleen lagere slaagkansen te hebben, maar zij 
beslissen tevens minder snel dan studenten uit hogere sociale klassen om hun jaar over te doen 
wanneer zij niet geslaagd zijn. 
 
Uit de interviews blijkt dat de respondenten zeer positief staan ten opzichte van de jokerbeurs. 
De meesten zien het als een beurs van de tweede of zelfs laatste kans. Eén respondent vermeldt 
expliciet dat ze haar jokerbeurs wil opsparen voor een tweede, bijkomende studie. 
 

“Die jokerbeurs. Dat was eigenlijk wel een goed ding want je kunt iets verkeerds kiezen, of een 
richting kiezen die je niet aankunt, en toch nog een tweede kans krijgen. Ik zou sowieso een 
tweede kans gekregen hebben van thuis, maar er zijn er misschien wel die van thuis geen tweede 
kans krijgen om te studeren, als ze hun studiebeurs kwijt zijn.” (Margot, tweeoudergezin, beurs) 
 
“Ja, dan moet ik het helemaal zelf betalen natuurlijk. En dan, want ik heb één jokerbeurs maar, 
die zou ik graag houden voor als ik begin aan een ander studierichting. Dus, als ik nu niet slaag, 
dan ga ik werken totdat ik genoeg geld heb om het zelf te betalen. Allé, volledig dan.” (Leen, 
éénoudergezin, beurs) 
 

Vijftien respondenten gebruikten hun jokerbeurs effectief op het moment van het interview. 
Voor sommigen is het de beurs van de laatste kans. Deze kans hadden ze misschien niet 
gekregen als de jokerbeurs er niet was geweest. 
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“Ja, je hebt ook over de beurs gesproken.  Dus nu maak je waarschijnlijk gebruik van de 
jokerbeurs? 
Ja 
Stel dat die er niet was, zat je hier dan nog? 
Dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen.  Mijn vader had sowieso al gezegd: 
‘We kunnen het ons niet permitteren om je te laten blijven zitten’.  Nu is dat toch wel gelukt met 
die jokerbeurs, maar ik denk dat ik anders toch wel alleszins niet op kot zou kunnen zitten en dat 
ik in [een nabijgelegen stad] zou studeren. Daar dan drie jaar studeren en ja, dan kan ik gaan 
werken dus. 
Je zou dan wel hogeschool gedaan hebben 
Ja ja, dus …” (Frans, tweeoudergezin, beurs) 
 
“Ja, ja, maar niet zo direct over de kosten, maar wel over de gevolgen als ik er niet door ben. En 
dat het dan echt niet meer kan, omdat ik nu, nu heb ik het geluk gehad dat je dan sinds vorig jaar 
een jokerjaar krijgt met uw studiebeurs, maar dat is nu al benut. Dus, als ik er volgend jaar niet 
door ben, heb ik geen studiebeurs, heb ik die kans niet meer. En dat zeggen ze dikwijls genoeg 
thuis. Dat stimuleert wel om te leren, natuurlijk.” (Robert, éénoudergezin, beurs) 
 

Eén respondent gebruikt de jokerbeurs evenwel in nogal oneigenlijke zin, namelijk om wat hij 
een ‘fuifjaar’ noemt, te financieren. 

 
“Ja, het eerste jaar heb ik dan die problemen een beetje gehad. Wat ik juist zei, maar ik zie dat 
niet als een rem of een stimulans, dat is gewoon… Ja, ik heb gewoon een beetje problemen gehad 
het eerste jaar met die studiebeurs, toen wist ik daar ook nog niks van... 
Je zei daarnet dat je niet veel gedaan hebt het eerste jaar... 
Nee nee, dat was wel zo, dat was gewoon slechte punten met kerstmis en dan hoorde ik ook nog: 
‘Je hebt dan ook nog een jokerbeurs’, dat was dan een nieuwe wet. Dat was ook van OK, ik ben 
hier toch al gebuisd, wat heeft het nu nog voor zin en dan ben ik zo van in februari zo begonnen 
met niets meer te doen, een fuifjaar...” (Koen, éénoudergezin, beurs) 
 

4.4 Kennis over de beurs en over andere mogelijkheden om hulp te krijgen 
 
Van deze groep studenten zou men verwachten dat zij – door de problematiek waarmee zij 
worden geconfronteerd – zeer goed op de hoogte zijn van de hulp die zij kunnen krijgen. We 
kijken bijgevolg of zij optimaal gebruik maken van enerzijds het beurzensysteem en anderzijds 
de mogelijkheden die de K.U.Leuven hen biedt. 
 
4.4.1 Kennis over het beurzensysteem 
 
Bij het begin van het academiejaar startte Minister Vanderpoorten een campagne om het 
studiebeurzensysteem meer bekendheid te geven. In de bijbehorende persmededeling stond te 
lezen dat te veel rechthebbenden geen aanvraag indienen. Een affichecampagne en de brede 
verspreiding van folders moesten soelaas bieden. De campagne richtte zich vooral op jongeren 
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die de overstap naar het hoger onderwijs om financiële redenen niet wagen.  De respondenten uit 
voorliggend onderzoek hebben deze stap al gewaagd. Gezien hun financiële toestand lijkt het 
toch niet onbelangrijk om na te gaan of zij wel voldoende kennis hebben over het 
beurzensysteem.  
 
Dit blijkt wel degelijk het geval te zijn. Slechts twee studenten zijn zelf niet zo goed op de 
hoogte, maar krijgen beiden wel een beurs. In beide gevallen hebben ze de aanvraag aan hun 
ouders overgelaten. 
 
 
4.4.2 Kennis over mogelijke hulp van de K.U.Leuven 
 
De studentenresidenties van de K.U.Leuven zijn goed bekend bij de studenten. Zeventien van de 
veertig respondenten die op kot verblijven, wonen in een residentie. Dertien van die zeventien 
krijgen bovendien een beurs.  
 

“Ik denk dat wij dat juist niet konden krijgen [een beurs]. Maar we hebben wel, ik denk dat we, 
allé, dus, dat bedrag, dat inkomen dat mijn moeder heeft, daardoor kon ik wel in een 
gesubsidieerde residentie, dat is ook wel, …” (Steven, éénoudergezin, geen beurs) 
 
“Ja die residenties dat is toch goedkoper, dat scheelt toch al een stuk…” (Carla, tweeoudergezin, 
beurs) 

 
Bijna alle beursstudenten vermelden tevens een appreciatie voor het feit dat een beursstudent aan 
de K.U.Leuven verminderd inschrijvingsgeld moet betalen.  
 

“Vind je eigenlijk dat de Katholieke Universiteit Leuven iets doet om mensen te helpen met die 
financiële moeilijkheden? 
Ja, het inschrijvingsgeld wordt verlaagd. 
Is dat voldoende? 
Ja, voor mij wel.” (Jean, éénoudergezin, beurs) 

 
Twee respondenten uit een éénoudergezin die geen beurs ontvangen, krijgen wel het verminderd 
tarief voor niet-beursstudenten. Twee respondenten zonder beurs zeggen dat ze elk jaar opnieuw 
de beurs aanvragen, niet in de hoop een beurs te ontvangen, maar omdat het inschrijvingsgeld 
dan niet meteen moet betaald worden. 
 

“Meestal, dan doen wij, allé, dan zeg je zo van ja, ik ga de aanvraag indienen (lacht verlegen) 
Voor een studiebeurs 
Ja, en dan wordt dat uitgesteld. Dan moet je 4.000 fr. betalen in plaats van alles ineens en, dat is 
bij alles zo dat je, als je in stukjes betaalt, is dat veel, allé, beter haalbaar.” (Nadia, éénoudergezin, 
geen beurs) 
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Over de mogelijkheden die de K.U.Leuven biedt om bijvoorbeeld een studielening aan te gaan of 
om voorschotten te krijgen op de studiebeurs, zijn de respondenten echter heel slecht op de 
hoogte. Slechts één respondent vermeldt dat ze een voorschot kreeg. Geen enkele respondent 
spreekt over een studielening. Nochtans lijkt dit de doelgroep voor dergelijke hulpverlening. 

 
“Ik weet niet, ik weet eigenlijk niet wat de K.U.Leuven eigenlijk doet.  
Wat denk je dat ze doet? 
Niets, ik weet het niet, ik ben er echt niet van op de hoogte.” (Rita, tweeoudergezin, geen beurs) 
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5. Wie betaalt de studies? 
 
Drie studenten betalen hun studies volledig zelf. Zij kregen alle drie een beurs, en financieren 
zich voor de rest met spaargeld en met geld dat zij verdienen door te werken.  
 

“Dat betaal ik zelf, want nu is het mogelijk met de studietoelage, dus volledig zelf.   
Ja.  En u gebruikt daarvoor die studietoelage? 
Ja.  Het is het enige eigenlijk dat ik daarvoor kan gebruiken. 
Ja.  En vindt u dat die studietoelage effectief is in het dekken van de kosten van uw studie?   
Omdat mijn vader een bestaansminimumtrekker is, heb ik wel een vrij hoge studietoelage.  En, ja, 
met de toelage die ik krijg is het wel zo, min of meer, zal ik zeggen voldoende om toch de kosten 
te bedekken.” (Ines, éénoudergezin, beurs)   
 
“Ja, dat is gewoon omdat ik alles van mijn studietoelage en van mijn vakantiewerk moet betalen 
dus, het is dat...Dus daarom moet ik echt wel voldoende vakantiewerk doen...” (Koen, 
éénoudergezin, beurs) 

 
Eenendertig studenten werken. Bij de meesten beperkt dit zich tot vakantiewerk. Twaalf 
respondenten werken echter ook tijdens het academiejaar. Ze werken af en toe via een interim-
kantoor of een babysitdienst of ze werken elk weekend of een op een vast aantal uren tijdens de 
week. 
 

“Ja ik werk bij om de kost te betalen. 
En wat doet je dan juist voor werk? 
Ik ben verkoopster in een beenhouwerij. 
Hier dan in Leuven? 
Nee, in het dorp waar ik woon. 
In het weekend? 
Ja. 
En hoeveel uren doe je dan ongeveer? 
Ik werk de zaterdag 8 uur, en de zondag 4 uur. Ongeveer.” (Lesley, éénoudergezin, beurs) 
 
“Ik heb al van alles gedaan: ik heb in de horeca gewerkt en ik heb voor Proximus abonnementen 
verkocht, en nu werk ik voor Lays-chips, als teamverantwoordelijke. Je hebt bijvoorbeeld een 
team van vijf man en dus moet je altijd als je verantwoordelijke bent, die camion gaan halen en 
daar mee rondrijden en zorgen dat die chips genoeg hebben om uit te delen. Ja, dat is ter promotie 
dat die op locatie chips gaan ronddelen. En ik moet er dan voor zorgen dat die chips genoeg 
hebben, mensen opvangen, uitleggen wat ze moeten doen. Dat moet ik allemaal doen. Ik heb ook 
in de bouw gewerkt, dat was dan in het zwart, maar dat is altijd in de bouw hé. 
En werk je veel? 
Oh nee, dat ligt er echt aan, ze bellen als er werk is en dan ja,….  
Maar dat van die Lays-chips, dat is vrijdag en zaterdag, vrijdagavond en zaterdag de ganse dag. 
Maar het kan ook voorvallen op een woensdagnamiddag. Je geeft de tijden op dat je vrij bent. Dat 
is een beetje als een hostessenbureau hé. Ik ben baas hé.” (Jean, eenoudergezin, beurs) 
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Een aantal studenten krijgt steun of hulp van andere mensen. Vier respondenten worden 
geholpen door (een) grootouder(s). Twee krijgen expliciet hulp voor het betalen van hun studies, 
de twee anderen krijgen extra zakgeld of een auto en rijlessen. 
 

“Alleen, mijn mama haar ouders helpen. 
Die helpen financieel? 
Ja, als ik daar op bezoek ga of zo, krijg ik soms 50 euro, soms 20 euro, die geven  altijd wel 
iets…en als het te moeilijk is, schieten ze wel altijd voor, …als het echt niet meer gaat. 
En als het bij u bijvoorbeeld niet meer zou gaan, als u bijvoorbeeld echt geen geld meer zou 
hebben, wie zou u dan helpen? 
Voor mijn studies, zou het mijn peet zijn. 
Uw peet. Wie is uw peet? 
Mijn mama haar mama.” (Isabelle, tweeoudergezin, zonder beurs) 

 
“Dus, nu heb ik wel een auto, mijn grootmoeder heeft die betaald. Die is nu ondertussen wel 
overleden, maar ik bedoel… Die heb ik gekregen, een occasie ook, maar naft en zo ik betaal wel 
zelf, dus daarvoor moet ik zelf gaan werken.” (Veerle, éénoudergezin, beurs) 
 

Twee studenten worden geholpen door een oom of een tante. De tante in kwestie betaalt zelfs 
alle studiekosten. 

 
“En is er iemand die helpt qua financiële middelen? 
Ja, mijn tante betaalt eigenlijk wel mijn studies, daar komt het op neer.” (Lieve, éénoudergezin, 
beurs) 
 
“Heb je een computer op kot? 
Maar dat is dan weer… Want die wou ik wel en zij [de moeder] heeft dan ook… Dat zijn dan zo 
van die dingen waarvan ze zegt, als ze nog eens wat extra geld heeft. Van dat kan je dan wel 
krijgen of zo. Maar ik vond dat dan ook, dat is dan ineens weer té veel geld. Dan was het weer 
juist dat mijn nonkel, allé, die heeft dan eigenlijk zo een beetje de plaats van mijn vader 
ingenomen. Dus die gaat dan ook dikwijls mee, als ik dan ergens moet naartoe gaan of zo. En die 
heeft nu juist de pech gehad dat zijn computer dus gecrasht is, maar die is nog wel goed, maar nu 
gaat hij hem wel een nieuwe kopen. Maar krijg ik dus die oude. Dus dan heb ik zoiets van, ik 
krijg dat allemaal, dus dan moet ze dat niet kopen. Dus zo gaat dat dan wel. Maar ook, want dat is 
dus niet… Want ik denk dat jij daar misschien een verkeerd beeld van hebt… ’t Is niet van dat 
mama nu moet zeggen van geeft ze dat nu maar, dan heeft ze een computer. Ons mama kan dat 
wel betalen, maar mijn nonkel heeft dan gewoon zoiets van: ‘Wat moet ik er anders mee doen? 
Dus neem jij die maar.’ ’t Is niet van: ‘Ik geef dat nu aan jou omdat je dat anders niet kan 
betalen.” (Tine, éénoudergezin, beurs)  
 

Twee respondenten krijgen hulp van hun vriend die al werkt.  
 
“Nee, zelf niet, maar ik zit wel zo in de situatie, dus ik woon samen met mijn vriend, en dat geeft 
mij de mogelijkheid dat ik makkelijker kan rondkomen, omdat hij in verhouding meer betaalt, 
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omdat hij meer geld heeft dan ik, dus ja, zo kom ik eigenlijk rond, anders zou het veel moeilijker 
zijn.” (Anne, éénoudergezin, geen beurs) 
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Beleidsaanbevelingen 
 
We sluiten af met een aantal beleidsaanbevelingen, zowel voor de K.U.Leuven als voor de 
overheid.  
 

1. Voor de K.U.Leuven 
 
We maken een onderscheid tussen enerzijds aanbevelingen om veranderingen aan te brengen in 
de vragenlijst waarop we ons baseerden voor de kwantitatieve analyses en anderzijds 
aanbevelingen voor de K.U.Leuven om deze studenten beter te ondersteunen. 
 

1.1 Aanpassingen aan de vragenlijst die wordt voorgelegd aan de studenten bij eerste 
inschrijving 

 
De vragenlijst richt zich voornamelijk naar de klassieke socio-economische variabelen. Die zijn 
zeker nog van belang, maar andere factoren spelen duidelijk ook mee. 
 
Een uitbreiding van het aantal en de vorm van de vragen over de gezinssituatie lijkt zeer 
wenselijk. Zo zou het zeer interessant zijn om te weten te komen wie meebetaalt in de studies: 
zijn dat beide ouders, enkel de vader, enkel de moeder, de vader en een nieuwe partner, de 
moeder en een nieuwe partner of nog andere personen? 
 
Ook de eventuele schuldenlast en de leningen die de ouders moeten afbetalen spelen bij 
verschillende respondenten een rol. Niet-hypothecaire leningen zijn wellicht niet op het 
belastingformulier terug te vinden en hebben geen invloed op het al dan niet verkrijgen van een 
studiebeurs. Het betreft een gevoelig onderwerp, maar het zou toch interessant zijn hierover een 
vraag te stellen. 
 
Ziekte van de student of van één van de ouders kan zware financiële gevolgen hebben.  Hierover 
kan tevens een vraag worden gesteld. 

 

1.2 Acties die de K.U.Leuven kan ondernemen 
 
De K.U.Leuven heeft een goed uitgewerkte sociale dienst, waar iedereen terecht kan met vragen 
over studiebeurzen en met andere problemen. Nochtans blijkt dat de door ons bevraagde 
studenten veel te weinig vertrouwd zijn met deze dienstverlening.  
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Indien dit nog niet gebeurt, zou het aangewezen kunnen zijn om een folder mee te geven bij de 
inschrijving. Het is echter best mogelijk dat dit niet het juiste moment is voor vele studenten. 
Alles is voor hen nieuw en ze weten nog niet goed wat gaat komen. Een andere mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat men deze folder verstuurt in januari. Dan weten de meeste studenten of ze al dan 
niet een beurs kunnen krijgen en of ze het jaar financieel door zullen komen. 
 
Het was erg opvallend dat zoveel respondenten de kost van de boeken en cursussen als 
problematisch ervaren (zie §2.1). Gevraagd naar wat de K.U.Leuven nog voor hen zou kunnen 
doen, is het verminderen van de kostprijs van boeken of het voorzien in een boekenmarkt voor 
tweedehandse cursussen en boeken een regelmatig aangehaalde suggestie, en zowat de enige 
suggestie die de studenten doen. Dertien studenten vermelden dit. 
 

“Ja, de K.U.Leuven… Vandaag heb ik weeral zo twee cursussen moeten kopen en daar moet ik 
dan zo 15 euro voor neerleggen terwijl ik dat even goed eigenlijk had kunnen kopiëren van 
iemand en ik vind dan dat ze zoiets iets goedkoper zouden kunnen maken.” (Elke, éénoudergezin, 
geen beurs) 
 
“Ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Eventueel die cursussen. Die komen 
verschrikkelijk duur. ’t Is wel zo, dat onze cursusdienst veel dingen kopieert en zo. Dat vind ik 
wel goed, dat is dan wel stukken minder. Maar die dikke boeken, ik denk eigenlijk wel niet dat 
dat mag, om dat allemaal te kopiëren. Maar ik vind wel dat die verschrikkelijk veel kosten.” (Ina, 
éénoudergezin, geen beurs) 
 
“Ja, ik zie niet, allé ja, misschien zouden cursussen meer kunnen, ik zeg dat maar, ik weet het 
niet, nog subsidiëren of zo.” (Steven, éénoudergezin, geen beurs) 
 
“Voor boeken misschien, om geen onnodige boeken te kopen, bijvoorbeeld als je maar 30 
pagina’s van een boek moet hebben en dat je dan een heel boek van 400 pagina’s moet kopen, 
terwijl je dat kunt kopiëren. En je weet dat niet want ze schrijven dat op je lijst in het begin van 
het jaar en je koopt dat dan. En vooral Acco-cursussen laten maken, die zijn veel goedkoper als 
andere cursussen, en de prentjes die daarin staan zijn toch niet zo belangrijk, fotootjes en zo” 
(Margot, tweeoudergezin, beurs) 

 
Zeer veel studenten uiten trouwens hun tevredenheid over deze universiteit: de aanwezigheid van 
de residenties, de Alma en de Acco worden positief beoordeeld. 
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2. In verband met het studietoelagesysteem 
 
Vooral uit de interviews blijkt dat de jokerbeurs wel degelijk effect heeft. Een aantal studenten 
die de jokerbeurs gebruiken, zouden geen tweede kans gekregen hebben of ze zouden die kans 
op de hogeschool moeten gebruiken. Dit is klaarblijkelijk een verbetering. 
 
Toch zou men verwachten dat deze studenten met ernstige financiële problemen allemaal een 
beurs zouden ontvangen. En dat blijkt niet het geval te zijn. Dit impliceert dat er met een aantal 
factoren geen rekening wordt gehouden wanneer de beurs wordt toegekend. We denken hierbij 
in de eerste plaats aan de schuldenlast van de ouders en aan ziekte bij de student of bij een ouder.  
 
Voor de studenten uit een éénoudergezin zou bovendien moeten worden nagegaan of de 
alimentatie die is toegekend door de rechtbank, ook effectief wordt betaald. Dit zal administratief 
wellicht niet zo gemakkelijk zijn, maar het kan misschien bewezen worden door de ouder die de 
alimentatie zou moeten ontvangen. 
 
Het valt ons op dat in de zogenaamde ‘nieuw samengestelde gezinnen’, de gezinnen met een 
stiefvader of een stiefmoeder, de ‘nieuwe’ ouder zelden of nooit bijdraagt in de kosten van de 
studies. Dat is iets wat door de biologische ouder wordt opgenomen, eventueel aangevuld met 
alimentatiegeld van de andere biologische ouder. Wanneer de ouders hertrouwd zijn, is er voor 
de belastingaangifte en dus wellicht ook voor de aanvraag van een studietoelage, sprake van een 
gezinsinkomen dat in de meeste gevallen hoger zal zijn dan enkel het inkomen van de 
biologische ouder. Administratief zal het tevens wat dit betreft niet zo gemakkelijk te controleren 
zijn of één of twee personen betalen voor de studies. Nochtans verdient ook deze problematiek 
enige reflectie. 
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Bijlage 1: Vragenlijst Sociale Gegevens van Generatiestudenten 1999 

 
VRAGENLIJST SOCIALE GEGEVENS VAN GENERATIESTUDENTEN 

 ACADEMIEJAAR 1999-2000
 

 
 

 
 
 
 
 
De K.U.Leuven heeft altijd al 
interesse gehad voor de 
problematiek van de 
democratisering van het 
academisch onderwijs.  Reeds 
achtendertig jaar vertaalt zich 
dat o.a. in het opvragen van 
sociale gegevens bij de 
inschrijving.  Die cijferreeksen 
geven een zicht op de evolutie 
van de sociale herkomst van de 
studenten.  Op basis van de 
verzamelde gegevens kunnen 
de nodige beslissingen worden 
genomen met betrekking  
tot de sociale voorzieningen 
voor studenten. 

 U kunt daaraan meewerken door onderstaande 
vragen zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk in te 
vullen. 
 
Deel 1 wordt door alle studenten ingevuld. 
Deel 2 wordt alleen ingevuld door studenten die in 
België wonen en waarvan één of meer van de 
(groot)ouders een andere nationaliteit heeft dan 
de Belgische. 
 
 

Deze gegevens worden verzameld voor 
wetenschappelijk onderzoek met het oog op het 
beter afstemmen van het universitair onderwijs en 
de dienstverlening op verschillende behoeften.  
Conform de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u 
uw persoonlijke gegevens achteraf inkijken en laten 
verbeteren. 

   
 
 

⎯⎯  DEEL 1: ALLE STUDENTEN 
 
 

1 Omcirkel in de kolom vader – moeder het cijfer dat overeenkomt met het door uw vader – 
moeder (laatst) uitgeoefende beroep. 

 
Vader ............. Moeder ............. Beroep ............. 

  ARBEIDERS 
11 11 geschoolde en gespecialiseerde arbeiders 
12 12 ongeschoolde arbeiders 

  
BEDIENDEN 

21 21 directie 
22 22 leidinggevende bedienden 
23 23 gekwalificeerde en uitvoeringsbedienden 

  
ONDERNEMERS 

31 31 grote, middelgrote en kleine ondernemers 
32 32 ambachtslui en winkeliers met max. 2 werknemers 
33 33 land- en tuinbouwers 
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ONDERWIJS 

41 41 lesgever aan een universiteit 
42 42 lesgever aan een hogeschool 
43 43 lesgever in het secundair onderwijs 
44 44 lesgever in het lager of kleuteronderwijs 

50 50 VRIJE BEROEPEN 
(accountants, advocaten, apothekers, architecten, artsen, 
bedrijfsrevisoren, dierenartsen, kinesisten, tandartsen ... indien zij als 
zelfstandige tewerkgesteld zijn) 

00 00 ONBEKEND 
 
 
Omschrijf dat beroep zo nauwkeurig mogelijk: 

 
vader:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

moeder:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
2 Omcirkel in de kolom vader – moeder het cijfer dat overeenkomt met het door uw vader – 

moeder hoogst behaalde diploma of getuigschrift. 
 

Vader ............. Moeder ............. Hoogste diploma ......................... 
1 1 leercontract 
2 2 geen volledig secundair onderwijs (algemeen, kunst, technisch, beroeps) 
3 3 volledig secundair onderwijs (algemeen, kunst, technisch, beroeps) 
4 4 behaald aan een hogeschool 
5 5 behaald aan een universiteit 
0 0 onbekend 

 

Omschrijf dat diploma of die opleiding zo nauwkeurig mogelijk: 
 
vader:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

moeder:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
3 Omcirkel in de kolom vader - moeder het cijfer dat de beroepssituatie van uw vader - 

moeder weergeeft. 
 

Vader ............. Moeder ............. Beroepssituatie ...................... 
1 1 oefent een beroepsbezigheid uit 
2 2 is uitsluitend in de eigen huishouding werkzaam 
3 3 is werkloos 
4 4 is op rust, gepensioneerd, op brugpensioen 
5 5 is langdurig ziek (min. 1 jaar) of invalide 
6 6 is overleden 
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4 Omcirkel het cijfer behorend bij de gezinssamenstelling die op het gezin waartoe u 
behoort van toepassing is. 

 
 Gezinssamenstelling ............................. 

1 een ouderpaar, samenwonend of gehuwd, én ongehuwd(e) kind(eren) 
2 vader en ongehuwd(e) kind(eren) 
3 moeder en ongehuwd(e) kind(eren) 
4 andere: ___________________________________________________________________________ 

 
 
5 Het totaal aantal kinderen van het gezin waartoe u behoort, bedraagt .................. 

Daarvan zijn er nog ................ kinderen ten laste. 
 
6 Omcirkel het antwoordalternatief dat op u van toepassing is. 

 
 
1 Duid hieronder aan in welke mate uw ouders het financieel moeilijk/gemakkelijk 

hebben om u te laten studeren 

1 zeer moeilijk 
2 moeilijk 
3 eerder moeilijk 
4 eerder gemakkelijk 
5 gemakkelijk 
6 zeer gemakkelijk 

 
 
Indien u het cijfer 4, 5 of 6 hebt omcirkeld, eindigt deel 1 van de vragenlijst hier.   
 
Indien u het cijfer 1,2 of 3 hebt omcirkeld, ga dan naar onderstaande vraag 2. 
 
 
2 De redenen waarom uw ouders het financieel moeilijk hebben om u te laten studeren, 

zijn: 

1 meerdere studerende kinderen 
2 het lage gezinsinkomen 
3 de gezinssamenstelling (b.v. één-oudergezin) 
4 de beroepssituatie van één of beide ouders (b.v. werkloos, gepensioneerd) 
5 andere: ___________________________________________________________________________ 
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⎯⎯  DEEL 2: STUDENTEN DIE IN BELGIË WONEN EN WAARVAN EEN OF MEER VAN DE 

(GROOT)OUDERS EEN ANDERE NATIONALITEIT HEEFT DAN DE 

BELGISCHE 
 
 
1 Nationaliteit van uw vader: _________________________________________________________________________________________________  
 
 Nationaliteit van uw grootvader langs vaderszijde: ____________________________________________________________  

 Nationaliteit van uw grootmoeder langs vaderszijde: ________________________________________________________  
 
 
 
2 Nationaliteit van uw moeder: _____________________________________________________________________________________________  
 
 Nationaliteit van uw grootvader langs moederszijde: ________________________________________________________  

 Nationaliteit van uw grootmoeder langs moederszijde: _____________________________________________________  
 
 
 
3 Vul in welke taal u spreekt met onderstaande familieleden. 
 

Familieleden .................. Taal ...... 

grootouders langs vaderszijde _____________________________________________________________________________  
grootouders langs moederszijde _____________________________________________________________________________  
ouders _____________________________________________________________________________  
zussen en broers _____________________________________________________________________________  

 
 
 
4 Vul in in welke taal of talen u onderwijs gevolgd heeft. 
 

Onderwijsniveau ........................ Taal/Talen ................ 

kleuteronderwijs _______________________________________________________________________________  
lager onderwijs _______________________________________________________________________________  
secundair onderwijs _______________________________________________________________________________  
hogeschoolopleiding _______________________________________________________________________________  
universiteit _______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
 

zie ook achterzijde 
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Bijlage 2: Vragenlijst Sociale Gegevens van Generatiestudenten 2000 
 

VRAGENLIJST SOCIALE GEGEVENS VAN 

GENERATIESTUDENTEN  

ACADEMIEJAAR 2000-2001
 

 
 

 
 
 
 
De K.U.Leuven heeft altijd al 
interesse gehad voor de 
problematiek van de 
democratisering van het 
academisch onderwijs.  Reeds 
negenendertig jaar vertaalt 
zich dat o.a. in het opvragen 
van sociale gegevens bij de 
inschrijving.  Die cijferreeksen 
geven een zicht op de evolutie 
van de sociale herkomst van de 
studenten.  Op basis van de 
verzamelde gegevens kunnen 
de nodige beslissingen worden 
genomen met betrekking tot 
de sociale voorzieningen voor 
studenten. 

 U kunt daaraan meewerken door onderstaande 
vragen zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk in te 
vullen. 
 
Deel 1 wordt door alle studenten ingevuld. 
Deel 2 wordt alleen ingevuld door studenten die in 
België wonen en waarvan één of meer van de 
(groot)ouders een andere nationaliteit heeft dan 
de Belgische. 
 
Deze gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk 
onderzoek met het oog op het beter afstemmen van het 
universitair onderwijs en de dienstverlening op verschillende 
behoeften.  De gegevens worden anoniem verwerkt.  Conform 
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer kunt u inzage krijgen van de gegevens 
en ze eventueel corrigeren.  Een verzoek hiertoe kunt u richten 
tot de Coördinator Studentenbeleid. 

   
 
 
 

⎯⎯  DEEL 1:  ALLE STUDENTEN 
 

1 Omcirkel in de kolom vader – moeder het cijfer dat overeenkomt met het door uw vader – 
moeder (laatst) uitgeoefende beroep. 

 
Vader ............. Moeder ............. Beroep ............. 

  ARBEIDERS 
11 11 geschoolde en gespecialiseerde arbeiders 
12 12 ongeschoolde arbeiders 

  
BEDIENDEN 

21 21 directie 
22 22 leidinggevende bedienden 
23 23 gekwalificeerde en uitvoeringsbedienden 

  
ONDERNEMERS 

31 31 grote, middelgrote en kleine ondernemers 
32 32 ambachtslui en winkeliers met max. 2 werknemers 
33 33 land- en tuinbouwers 
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ONDERWIJS 

41 41 lesgever aan een universiteit 
42 42 lesgever aan een hogeschool 
43 43 lesgever in het secundair onderwijs 
44 44 lesgever in het lager of kleuteronderwijs 

50 50 VRIJE BEROEPEN 
(accountants, advocaten, apothekers, architecten, artsen, 
bedrijfsrevisoren, dierenartsen, kinesisten, tandartsen ... indien zij als 
zelfstandige tewerkgesteld zijn) 

00 00 ONBEKEND 
 
Omschrijf dat beroep zo nauwkeurig mogelijk: 

 
vader:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

moeder:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
2 Omcirkel in de kolom vader – moeder het cijfer dat overeenkomt met het door uw vader – 

moeder hoogst behaalde diploma of getuigschrift. 
 

Vader ............. Moeder ............. Hoogste diploma ......................... 
1 1 leercontract 
2 2 geen volledig secundair onderwijs (algemeen, kunst, technisch, beroeps) 
3 3 volledig secundair onderwijs (algemeen, kunst, technisch, beroeps) 
4 4 diploma behaald aan een hogeschool 
5 5 diploma behaald aan een universiteit 
0 0 onbekend 

 

Omschrijf dat diploma of die opleiding zo nauwkeurig mogelijk: 
 
vader:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

moeder:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
3 Omcirkel in de kolom vader - moeder het cijfer dat de beroepssituatie van uw vader - 

moeder weergeeft. 
 

Vader ............. Moeder ............. Beroepssituatie ...................... 
1 1 oefent een beroepsbezigheid uit 
2 2 is uitsluitend in de eigen huishouding werkzaam 
3 3 is werkloos 
4 4 is op rust, gepensioneerd, op brugpensioen 
5 5 is langdurig ziek (min. 1 jaar) of invalide 
6 6 is overleden 
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4 Omcirkel het cijfer behorend bij de gezinssamenstelling die op het gezin waartoe u 
behoort van toepassing is. 

 
 Gezinssamenstelling ............................. 

1 een ouderpaar, samenwonend of gehuwd, én ongehuwd(e) kind(eren) 
2 vader zonder partner en ongehuwd(e) kind(eren) 
3 vader met partner (niet eigen moeder) en ongehuwd(e) kind(eren) 
4 moeder zonder partner en ongehuwd(e) kinderen 
5 moeder met partner (niet eigen vader) en ongehuwd(e) kind(eren) 
6 pleegouders en ongehuwd(e) kind(eren) 
7 andere: ___________________________________________________________________________ 

 
 
5 Het totaal aantal kinderen van het gezin waartoe u behoort, bedraagt .................. 

Daarvan zijn er nog ................ kinderen ten laste. 
 
6 Omcirkel het antwoordalternatief dat op u van toepassing is. 

 
 
1 Duid hieronder aan in welke mate uw ouders het financieel moeilijk/gemakkelijk 

hebben om u te laten studeren 

1 zeer moeilijk 
2 moeilijk 
3 eerder moeilijk 
4 eerder gemakkelijk 
5 gemakkelijk 
6 zeer gemakkelijk 

 
 
Indien u het cijfer 4, 5 of 6 hebt omcirkeld, ga dan naar deel 2 van de vragenlijst.   

Indien u het cijfer 1, 2 of 3 hebt omcirkeld, ga dan naar onderstaande vraag 2. 
 
 
2 De redenen waarom uw ouders het financieel moeilijk hebben om u te laten studeren, 

zijn (meerdere antwoorden mogelijk): 

1 meerdere studerende kinderen 
2 het lage gezinsinkomen 
3 de gezinssamenstelling (b.v. éénoudergezin) 
4 de beroepssituatie van één of beide ouders (b.v. werkloos, gepensioneerd) 
5 andere: ___________________________________________________________________________ 

 
 
Studentenvoorzieningen wenst bij de studenten die financiële moeilijkheden signaleren 

verder onderzoek te verrichten naar de oorzaak van die moeilijkheden, dit met het oog 
op het optimaliseren van het beleid.  

 Bent u bereid aan dergelijk onderzoek mee te werken?  We waarborgen u anonimiteit 
bij de verwerking van de gegevens evenals het recht van inzage en verbetering 
overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonsgegevens. 

1 ja 
2 neen 
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⎯⎯  DEEL 2: STUDENTEN DIE IN BELGIË WONEN EN WAARVAN EEN OF MEER VAN DE 

(GROOT)OUDERS EEN ANDERE NATIONALITEIT HEEFT DAN DE 

BELGISCHE 
 
 
1 Nationaliteit van uw vader: _________________________________________________________________________________________________  
 
 Nationaliteit van uw grootvader langs vaderszijde: ____________________________________________________________  

 Nationaliteit van uw grootmoeder langs vaderszijde: ________________________________________________________  
 
 
 
2 Nationaliteit van uw moeder: _____________________________________________________________________________________________  
 
 Nationaliteit van uw grootvader langs moederszijde: ________________________________________________________  

 Nationaliteit van uw grootmoeder langs moederszijde: _____________________________________________________  
 
 
3 Vul in welke taal u spreekt met onderstaande familieleden. 
 

Familieleden .................. Taal ...... 

grootouders langs vaderszijde _____________________________________________________________________________  
grootouders langs moederszijde _____________________________________________________________________________  
ouders _____________________________________________________________________________  
zussen en broers _____________________________________________________________________________  

 
 
 
4 Vul in in welke taal of talen u onderwijs gevolgd heeft. 
 

Onderwijsniveau ........................ Taal/Talen ................ 

kleuteronderwijs _______________________________________________________________________________  
lager onderwijs _______________________________________________________________________________  
secundair onderwijs _______________________________________________________________________________  
hogeschoolopleiding _______________________________________________________________________________  
universiteit _______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage 3: Topiclijst voor de diepte-interviews 
 
Toen je je voor het eerst inschreef aan de K.U.Leuven, heb je een vragenlijst ‘ Sociale gegevens 
van generatiestudenten’ ingevuld. Eén van de vragen ging over de mate waarin je ouders het 
financieel moeilijk of gemakkelijk hadden om je te laten studeren. Je hebt toen ingevuld dat dat 
moeilijk was en je hebt ook aangegeven dat je daar eventueel over geïnterviewd wou worden. Ik 
ben een licentiestudent sociologie van sociaal beleid. Wij doen in het seminarie dit jaar 
onderzoek over de democratisering van het onderwijs aan de K.U.Leuven en meer bepaald over 
hoe mensen voor wie het financieel niet vanzelfsprekend is universitaire studies te doen, dit 
ervaren. Ik moet voor dit seminarie onder andere een aantal studenten interviewen en jouw naam 
werd in een toevalssteekproef getrokken. Zo ben ik dus bij je terechtgekomen. 
Ik wil je ook nog even verzekeren dat alles wat je vertelt volledig anoniem verwerkt zal worden 
in een eindrapport. Ik heb een cassetterecorder bij omdat ik zo makkelijker naar je kan luisteren 
dan als ik voortdurend noteer. Ik hoop dat je geen bezwaar hebt tegen het gebruik van die 
cassetterecorder. Tenzij je nog vragen hebt, stel ik voor dat we nu met het interview beginnen? 
 
Je hebt op die vragenlijst dus ingevuld dat het studeren voor jou financieel moeilijk is. Kun je 
daar wat meer uitleg over geven? 
 
(1) Op vragenlijst bij inschrijving geantwoord dat het financieel moeilijk is. Wat versta je 

hieronder? Nog steeds zo? Hoe komt dat? Zijn er factoren zoals bijvoorbeeld je 
gezondheidstoestand die hier extra toe bijdragen? 

 
(2) Socio-economische status nagaan: beroepssituatie, opleiding, huidige of laatste beroep, 

aantal kinderen ten laste, aantal broers/zussen, aantal broers/zussen die studeren 
Reconstructie gezinsgeschiedenis 

 
(3) Beslissing om aan unief te studeren: hoe kwam die beslissing er? Waarom K.U.Leuven?  
 
(4) Welke richting studeer je? Waarom die richting? Punt van discussie geweest?  
 
(5) Wie betaalt de studies: zelf, ouders, anderen, …. 
 
(6) Als beurs: heeft beurs effect? 

Als geen beurs: Beurs aangevraagd? Zou beurs helpen? Waarom geen beurs? 
 
(7) Heeft het financieel moeilijk hebben invloed op je studies? In welke zin? (rem/stimulans; 

integratie; sociaal leven) 
 
(8) Wordt er thuis gepraat over de kosten van je studies? Vaak? Voel je druk om te slagen? Zijn 

er afspraken over wat er gebeurt als je niet slaagt? 
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(9) Eerste kan: geslaagd, niet geslaagd? En dan? Wat zijn gevolgen van niet-slagen? Wat zouden 
gevolgen van niet-slagen geweest zijn? 

 
(10) Moet gezin besparen owv je studies? Waarop? 
 
 
(11) Eigen bestedingspatroon: waaraan geef je hoeveel geld uit? 

– kot/thuis (vervoermiddel?) 
– eetgewoonten 
– cursussen kopen 
– vrije tijd, sociaal leven 
– media/communicatie (gsm, computer etc.) 
– andere 

 
(12) Subjectieve beleving van het financieel moeilijk hebben: hoe ervaar je dat? Word je daar 

mee geconfronteerd? Hoe vaak? Voorbeelden? Had het invloed op je keuze van 
studierichting? In welke zin? 

 
(13) Doet de K.U.Leuven volgens jou iets om te helpen met die financiële moeilijkheden ? Is 

dat voldoende? Wat zou de K.U.Leuven nog kunnen doen? 
 
(14) Doet de overheid iets om je te helpen? Is dat voldoende? Wat zou de overheid nog 

kunnen doen? 
 
 


