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Bijlage F: Vragenlijst betaalbaarheids-
enquête 

Introductie 

Welkom bij deze vragenlijst over de betaalbaarheid van de studentenhuisvesting 

 

Belangrijk 

Bij het invullen van de enquête wordt soms naar bedragen gevraagd. Als het bedrag 0 euro is, dan ook 

graag daadwerkelijk 0 euro invullen. De bedragen zal je waarschijnlijk niet altijd precies weten. Een 

(gerichte) schatting van het bedrag volstaat. 

 

Corona 

Het coronavirus houdt de wereld en dus ook de studenten in zijn greep. De afgelopen maanden hebben 

wellicht ook gevolgen gehad voor jouw inkomsten en uitgaven. We vragen je om de vragenlijst volgens je 

huidige situatie in te vullen.   

 

Vragen 

Als je een vraag hebt, stuur ons dan een e-mail (WonenAlsStudent@abfresearch.nl). 

 

1. In de enquête ‘Wonen als Student’ heb je aangegeven nog te studeren en {niet} bij je ouders te wonen 

in {woonstad}. Klopt deze situatie nu nog? 

■ Ja 

■ Nee  [ Ga naar einde vragenlijst] 

Inkomsten 

Werk 

2. Heb je één of meer banen of betaalde stages of inkomsten uit een eigen bedrijf? 

■ Ja 

■ Nee [ Ga naar vraag 8] 

 

3. Met welke frequentie ontvang je hiervan salaris? 

■ Maandelijks 

■ Vier wekelijks 

■ Wekelijks 

■ Anders 

 

4. Wens je de vragen over inkomen op basis van bruto of netto bedragen te beantwoorden? 

■ Bruto 

■ Netto 
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5. Wat is je {maandelijkse/vier wekelijkse/wekelijkse} {bruto/netto} inkomen? In hele euro's  

Eventuele 13e maand, een vaste winstdeling en een vakantie-uitkering moet je niet meerekenen 

■ Bedrag is: ……….. 

 

6. Ontvang je buiten je salaris nog een 13e maand, vaste winstdeling, tantièmes of vakantie-uitkering? 

■ Ja 

■ Nee [ Ga naar vraag 8] 

 

7. Hoeveel krijg je in totaal extra {bruto/netto} uitgekeerd per jaar vanwege 13e maand, vaste winstdeling, 

tantièmes en vakantie-uitkering naast jouw salaris?  

In hele euro's [Tonen als vraag 6=1] 

■ Bedrag is: ……….. 

Studiebeurs/-voorschot, toeslagen en leningen 

8. Wat zijn je inkomstenbronnen/leningen naast (eventueel) salaris? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Bedrag Geen inkomensbron 

■ DUO-lening/basisbeurs/studievoorschot ………………  

■ Aanvullende beurs ………………  

■ Huurtoeslag ………………  

■ Zorgtoeslag ………………  

■ Collegegeldkrediet ………………  

■ Andere leenmogelijkheden ………………  

■ Geen van bovenstaande   

 

9. Hoeveel bedraagt de bijdrage (zakgeld) per maand van je ouders/verzorgers die je contant of op jouw 

bankrekening ontvangt? 

■ Bedrag in hele euro’s ………………       Geen zakgeld 

Ouderlijke bijdrage 

10. Welke lasten worden naast je zakgeld direct door je ouders/verzorgers betaald? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

■ Geen 

■ Collegegeld 

■ Overige studiekosten (o.a. studieboeken, readers, printkosten) 

■ Woninghuur 

■ Zorgverzekering 

■ Overige verzekeringen (o.a. inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, verzekering voor de 

telefoon, reisverzekering) 

■ Dagelijkse boodschappen, persoonlijke verzorging, kleding en/of schoenen 

■ Contributie, abonnementen en/of benodigdheden voor hobby’s (o.a. sportschool, sportclub, mobiele 

telefoon, Spotify, online games, tijdschriften) 

■ Grote aankopen 

■ Anders, namelijk ……………………… 
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11. Hoeveel bedraagt de bijdrage per maand van je ouders/verzorgers aan lasten die zij direct betalen? 

In hele euro's 

■ Bedrag is: ……….. 

 

12. Zou je per inkomstenbron kunnen aangeven of deze door de coronacrisis is afgenomen, gelijk gebleven 

of toegenomen? 

 Lager dan voor 
coronacrisis 

Gelijk aan voor 
coronacrisis 

Hoger dan voor 
coronacrisis 

Geen 
inkomstenbron voor 
coronacrisis 

■ Inkomsten uit arbeid [Tonen 

als vraag 2=Ja] 

    

■ DUO-lening [Tonen als 

vraag 8.1>0] 

    

■ Bijdrage van ouders [Tonen 

als 9>0 of vraag 11>0] 

    

 

13. Zou je per inkomstenbron kunnen aangeven of deze wel of geen inkomstenbron was voor de 

coronacrisis?  

 Wel inkomstenbron voor 
coronacrisis 

Geen inkomstenbron voor 
coronacrisis 

■ Inkomsten uit arbeid [Tonen 

als vraag 2=Nee] 

  

■ DUO-lening [Tonen als 

vraag 8.1=0] 

  

■ Bijdrage van ouders  [Tonen 

als 9=0 en vraag 11=0] 

  

Uitgaven 

Wonen 

14. Hoeveel bedraagt de huur per maand (in hele euro's)? [Tonen als uitwonend] 

■ Bedrag is: ……….. 

 

15. Is de huurtoeslag al afgetrokken van de opgegeven huur? [Tonen als uitwonend & vraag 8.3=bedrag] 

■ Ja 

■ Nee 

 

16. Uit welke kostenposten bestaan de servicekosten van je woonruimte? 

Meerdere antwoorden mogelijk. [Tonen als uitwonend] 

■ Gas, water en elektriciteit 

■ Schoonmaak en herstelwerkzaamheden 

■ Internet/televisie 

■ Gemeentelijke heffingen 

■ Stoffering en/of meubilering 

■ Huismeester 
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■ Kosten van gemeenschappelijke ruimtes 

■ Administratiekosten 

■ Anders, namelijk: …………………………. 

■ Geen servicekosten 

 

17. Zou je kunnen aangeven welke kosten in de opgegeven huur NIET zijn meegenomen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. [Tonen als uitwonend] 

■ Geen extra kosten (alle kosten zijn opgenomen in de genoemde huur) 

■ Gas, water en/of elektriciteit [Tonen als 16.1=[leeg]] 

■ Servicekosten 

■ Internet en televisie [Tonen als 16.3=[leeg]] 

■ Gemeentelijke heffingen [Tonen als 16.4=[leeg]] 

■ Overige services en diensten, namelijk………………. 

 

18. Hoeveel bedragen de maandelijkse kosten voor de volgende kostenpost(en)? 

In hele euro's [Tonen als uitwonend] 

 Bedrag 

■ Gas, water en/of elektriciteit ……………… 

■ Servicekosten ……………… 

■ Internet en televisie ……………… 

■ Gemeentelijke heffingen ……………… 

■ Overige services en diensten, namelijk:………………… ……………… 

 

19. Betaal je de woonlasten volledig alleen of wordt (een deel van) de kosten gedeeld met een partner of 

ander persoon waarmee je samenwoont? [Tonen als uitwonend] 

■ Alleen 

■ Samen 

 

20. Zou je een inschatting kunnen geven welk deel van de kosten jij voor je rekening neemt (in een 

percentage)? [Tonen als vraag 19=2] 

■ Percentage is: ……….. 

Tekort/overschot 

21. Hoe is de balans tussen je inkomsten en uitgaven aan het einde van de maand? 

■ Geld over 

■ Geld tekort 

■ Inkomsten en uitgaven in evenwicht 

 

22. Hoeveel bedraagt het {overschot/tekort} aan het eind van de maand ongeveer? 

In hele euro's [Tonen als vraag 21=1|2] 

■ Bedrag is: ……….. 
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23. Wat doe je met het geld dat je aan het eind van de maand overhoudt? 

Meerdere antwoorden mogelijk [Tonen als vraag 21=1] 

■ Sparen 

■ Alsnog uitgeven aan bijvoorbeeld grote uitgaven of vakantie 

■ Terugbetaling aan ouders 

■ Terugbetaling schulden 

■ Anders, namelijk: ……………… 

 

24. Hoe vang je het tekort aan het eind van de maand op? 

Meerdere antwoorden mogelijk [Tonen als vraag 21=2] 

■ Interen op reserves (bijvoorbeeld spaargeld) 

■ Uitgaven alsnog beperken 

■ Extra werken 

■ Extra geld aan ouders vragen 

■ Extra geld lenen 

■ Anders, namelijk: …………….. 

 

25. Hoe hoog is op dit moment je studieschuld (exclusief het eventuele deel dat waarschijnlijk wordt 

kwijtgescholden)? 

In hele euro's [Tonen als vraag 21=1 | 2] 

■ Bedrag is: ……….. 

Afsluiting 1 [Tonen als vraag 1=1] 

Bedankt voor het invullen van deze enquête! 

 

We verloten cadeaubonnen onder de respondenten! De winnaar wordt door Kences geïnformeerd wanneer 

de reactietermijn van de enquête is verstreken. 

 

Als je op ‘opslaan’ klikt worden je antwoorden definitief en verlaat je de vragenlijst. 

  




