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Aanleiding en
vraagstelling aan
het KiM
Aanleiding
In het Regeerakkoord (RA) VVD-PvdA van 29 oktober 2012 staat een maatregel opgenomen om het
bestaande studentenreisproduct (de Studenten-ov kaart) om te zetten naar een kortingskaart. Op 18
januari 2013 heeft de minister van OCW de hoofdlijnenbrief studiefinanciering aan de Tweede Kamer
gestuurd. Hierin zijn plannen uit het regeerakkoord nader toegelicht en is aangegeven dat de huidige
studentenreisvoorziening per 2016 wordt vervangen door een alternatief vervoersarrangement. Het
arrangement komt ook beschikbaar voor minderjarige mbo-deelnemers. Met de maatregel is een
structurele besparing beoogd van 425 miljoen euro.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de vraag gesteld wat de consequenties van deze
maatregel voor het ov-gebruik zijn. Op de achtergrond speelt daarbij ook de vraag wat een en ander kan
betekenen voor capaciteitsknelpunten en het voorzieningenniveau van het ov.

Vraagstelling
Het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid (DGB) van IenM stelt, mede op verzoek van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de volgende vragen aan het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM):
• Hoe passen studenten mogelijk hun reisgedrag aan?
• Wat betekent de maatregel voor de totale vraag naar ov, zowel wat betreft de trein als het stads- en
streekvervoer (bus, tram, metro)?
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Aanpak onderzoek
Het onderzoek is zoveel mogelijk uitgevoerd op basis van beschikbare bronnen en literatuur. Deze
leverden echter onvoldoende gedetailleerde informatie op over het actuele gebruik van het bestaande
studentenreisproduct, en met name ook van de gedragsreacties die te verwachten zijn bij een andere
invulling van het studentenreisproduct. Om te voorkomen dat beleidskeuzen gemaakt moeten worden
op basis van zeer globale aannamen, is daarom eind 2013 aanvullend specifiek onderzoek uitgevoerd
onder studenten.
Het aanvullende onderzoek is in twee delen uitgevoerd. Een eerste meting betreft een representatief
onderzoek uitgevoerd door MuConsult in oktober 2013 onder de doelgroep (n = 2.291). MBO’ers, HBO’ers
en WO-bachelor studenten zijn in een eerste ‘quick-scan’ meting gevraagd naar hun huidige reisgedrag
met het ov en hun voorgenomen reisgedrag wanneer het huidige reisproduct zou worden vervangen
door een alternatief. De opzet is daarbij zodanig gekozen dat strategisch invulgedrag zoveel mogelijk
voorkomen is.
Dit onderzoek is in november vervolgd met een tweede meting onder studenten in een zogeheten
‘stated-preference’ (SP) opzet. In deze opzet worden respondenten keuzesets voorgelegd, die de
respondent telkens dwingt te kiezen uit twee varianten, waarbij steeds gevarieerd wordt met de
kenmerken van die varianten. Dit geeft een goed inzicht in de gevoeligheid van het keuzegedrag van
studenten voor deze gevarieerde kenmerken. Met dit inzicht zijn modellen geschat voor de verschillende
deelpopulaties van kaarthouders, waarmee hun keuzegedrag in verschillende alternatieve invullingen
van het studentenreisproduct verder is doorgerekend. Aangezien onderzoek op basis van vertoond
reisgedrag niet beschikbaar is, is dit voor de gestelde onderzoeksvraag de best mogelijke aanpak. Het
stated-preference onderzoek is uitgevoerd door MuConsult in november 2013 onder een steekproef
(n = 1.458) die representatief is voor studentenkaarthouders. Aangezien methodisch de SP-opzet kwalitatief te prefereren is, rapporteert deze nota waar mogelijk steeds aan de hand van de resultaten uit de
SP-meting.
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Huidige situatie
Omvang
• Circa 650.000 studenten hebben een ov-studentenkaart, voor wat betreft het ‘vrij reizen’ deel goed
voor 4,5 miljard treinkilometers en 1,6 miljard kilometers in het stads- en streekvervoer (bus, tram,
metro) (cijfers: Panteia Significance, 2013).
• Ongeveer 95 procent van de kaarthouders heeft een ‘weekkaart’, 5 procent een ‘weekendkaart’. De
weekkaart geeft recht op gratis openbaar vervoer op weekdagen van maandag 4 uur tot zaterdag 4 uur
’s morgens1. De weekendkaart geeft recht op gratis openbaar vervoer vanaf vrijdag 12 uur ’s middags
tot maandagochtend 4 uur, en op erkende feestdagen.2 (Panteia Significance, 2013)
• Het contract Studenten OV-chipkaart beloopt een bedrag in orde van grootte Euro 800 miljoen op
jaarbasis.
• Dit komt per kaarthouder neer op een bedrag van ongeveer Euro 1.200 per jaar.

Afbakening doelgroep
• Studiefinanciering, en dus het studentenreisproduct, staat in het WO en HBO nu open voor iedereen
die nog geen 30 jaar is op het moment dat de studiefinanciering wordt aangevraagd. Dit geldt ook voor
het MBO-BOL3 (Beroepsopleidende Leerweg), maar in het MBO moet de student daarnaast ook 18 jaar
of ouder zijn om in aanmerking te komen voor studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Contractpartijen
• Het studentenkaartcontract loopt tussen OCW en de vervoerders en een wijziging/opzegging moet
twee kalenderjaren tevoren aangekondigd worden. IenM is in de huidige situatie geen partij in het
contract.

Aandeel in het ov als geheel
• Van alle met het studentenreisproduct gemaakte reizen wordt 87 procent als een ‘vrije reis’ (tegen
nultarief) gemaakt, de rest tegen reductietarief (Panteia - Significance, 2013). Uit het uitgevoerde
aanvullende onderzoek onder studenten blijkt dat dit bij weekendkaarthouders iets lager ligt (rond 70
procent).
• Van alle in Nederland gereisde treinkilometers wordt een kwart afgelegd als ‘vrij reizen’ met het
studentenreisproduct. Ook voor de in Nederland gereisde bus-, tram- en metrokilometers is dat het
geval. (KiM en CPB, 2009). Daarnaast wordt nog een beperkt deel van alle kilometers gemaakt als
betaalde reis (tegen kortingkaart-tarief) met het studentenreisproduct (4 procent van de treinkilometers, 3 procent van alle bus, tram en metrokilometers).
• Het motief ‘onderwijsdeelname’ (al dan niet gereisd met een studentenreisproduct) is goed voor
ongeveer 20 procent van alle kilometers afgelegd met de trein, en voor een derde van alle bus-,
tram- en metrokilometers (KiM en CPB, 2009).

1

2

3

De weekkaart geldt als kortingskaart in het weekeinde van zaterdagochtend 4 uur tot maandagochtend 4 uur, op erkende feestdagen en een
maand in de zomervakantie.
De weekendkaart geldt als kortingskaart gedurende weekdagen van maandagochtend 4 uur tot vrijdagmiddag 12 uur, uitgezonderd de
perioden van 4 uur tot 9 uur op weekdagen (exclusief maandag) tijdens welke voor het volle tarief dient te worden gereisd.
Het MBO kent naast de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) ook de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). MBO-BBL studenten werken
overwegend, en gaan daarnaast een of twee dagen per week naar school. MBO-BBL studenten komen niet voor Studiefinanciering en het
studentenreisproduct in aanmerking.
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• Lokaal (op lijnniveau) kan het aandeel studenten in de spits sterk oplopen boven de bovengenoemde
landelijke gemiddelden, denk aan sommige regionale spoorlijnen of stadslijnen in middelgrote steden
naar WO/HBO-instellingen.
• Voor het hoofdrailnet is uit jaarverslagen van de NS bekend dat circa 20 procent van de omzet van NS
(circa Euro 360 miljoen) afkomstig is uit het contract voor het studentenreisproduct 4.

Gebruiksmotieven
• In de “Heroverwegingen 2010 Hoger Onderwijs” (Inspectie der Rijksfinanciën, 2010) wordt gesteld dat
de ov-studentenkaart door studenten relatief veel wordt ingezet voor kilometers die niet rechtsreeks
zijn gerelateerd aan woon-studiekilometers. De verhouding tussen “woon-studie” en “overig” die
hierin wordt genoemd, is 39 om 61 procent (WO), 49 om 51 procent (HBO), respectievelijk 57 om 43
procent (MBO).
• Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW en de vervoerbedrijven (Panteia/Significance, 2013)
laat zien dat ook een groot deel van de “overige” kilometers nog verband houdt met het studeren. Het
gaat dan om het reizen naar stage of bibliotheek, of het bezoek van familie (veelal bezoek ouderlijk
huis door uitwonende studenten). Op basis van deze cijfers is van alle ‘vrij reizen’ kilometers met de
ov-studentenkaart zo’n 16 procent niet aan de studie gerelateerd: 3 procent betreft reizen naar werk,
en 13 procent reizen voor vrijetijd, winkelen, en dergelijke (voor trein en bus, tram en metro nauwelijks
verschillend).
• In het in opdracht van het KiM uitgevoerde aanvullende onderzoek onder studenten wordt voor het
sociaal verkeer onderscheid gemaakt tussen reizen naar het ouderlijk huis en reizen voor ander
familiebezoek. Op basis van dit onderzoek heeft 17 procent van de vrij-reizenkilometers geen betrekking op reizen voor de studie of reizen tussen studie-adres (bijvoorbeeld kamer) en ouderlijk huis
(figuur 3.1). Dit is dus in lijn met de bevinding van Panteia/Significance.
Figuur 3.1

Motiefverdeling van ‘vrij-reizen’ kilometers gemaakt met het huidige studentenreisproduct (dagtotaal).
Bron: onderzoek onder studenten, in opdracht van KiM, 2013.
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Kaartopbrengsten uit het gebruik van het studentenreisproduct als Kortingkaart vallen onder de reguliere verkoopopbrengsten.
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• In de ochtendspits beloopt het aandeel van de ‘vrij-reizen’ kilometers die verband houden met de
studie meer dan 90 procent (zie figuur 3.2).
Figuur 3.2 Ochtendspits: motiefverdeling van ‘vrij-reizen’ kilometers gemaakt met het huidige studentenreisproduct.
Bron: onderzoek onder studenten, in opdracht van KiM, 2013.
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Reizen zonder studentenreisproduct
• De NS vraagt € 60 per jaar voor een ‘klassiek’ voordeeluren abonnement (40% korting voor reizen na 9:00, in
de weekeinden, feestdagen en in juli en augustus), maar accepteert op deze formule geen nieuwe klanten
meer. Op de nieuwe ‘Dal Voordeel’-kaart mag op werkdagen ook in de middagspits (16:00-18:30) niet meer
met korting worden gereisd.
• De NS vraagt € 1188 per jaar voor een ‘Dal Vrij’-abonnement dat geheel vrij reizen (100% korting) geeft op
reizen buiten de spitsuren op werkdagen (09.00 - 16.00 en 18.30 - 06.30 uur). 65plussers krijgen deze kaart
voor € 504 per jaar. Vol tarief in de spits dus.
• De NS vraagt € 480 per jaar voor een ‘Weekend Vrij-abonnement’: onbeperkt vrij reizen in de weekeinden en
40% korting in de daluren op werkdagen. Vol tarief in de spits dus.
• De NS vraagt € 240 per jaar voor een ‘Altijd Voordeel’-abonnement: 20% korting in de spitsuren op
werkdagen, 40% korting op alle andere uren.
Deze abonnementen voorzien níet in stads- en streekvervoer.
(Prijzen zoals vermeld op www.ns.nl op 13 februari 2014 zonder speciale actiekortingen).
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Gevolgen
Meer ‘vrij reizen kilometers’ door uitbreiding doelgroep MBO-BOL 18min
• Door de uitbreiding met de MBO-ers van 18 jaar of jonger zou de totale groep studentenreisproductgebruikers op dit moment toenemen met circa 100.000 kaarthouders van ongeveer 655.000 nu5 naar
755.000 straks. Dit geldt op basis van de volgende berekening. Volgens opgave van OCW zijn er circa
250.000 MBO-BOL studenten van 18 jaar en ouder, en daarnaast nog 125.000 MBO-BOL studenten
jonger dan 18 jaar. Van de MBO-BOL studenten van 18 jaar en ouder maken nu 200.000 studenten
gebruik van het studentenreisproduct (circa 80% procent) (Panteia Significance, 2013). In het uitgevoerde aanvullende onderzoek onder studenten blijkt circa 80 procent van de MBO studenten
thuiswonend te zijn; het is daarom aannemelijk dat in ieder geval ook 80 procent van de MBO-BOL
18minners gebruik zal gaan maken van het studentenreisproduct. Door de uitbreiding met deze groep
zullen dan minimaal circa 100.000 extra kaarthouders toestromen6.
• Aannemende dat de extra instromende MBO-ers hetzelfde kaartgebruik hebben als de huidige groep
MBO-ers, zullen er door de uitbreiding van de doelgroep (bij een ongewijzigd studentenreisproduct) 10
procent meer ‘vrij reizen’ treinkilometers gemaakt worden, en 17 procent meer bus, tram en metrokilometers tegen ‘vrij reizen’ tarief 7. Ruim 80 procent daarvan betreft verkeer tussen huis en opleidings- of
stageadres.

Mogelijke gedragsreacties studenten
Het ligt in de verwachting dat studenten door deze maatregel gemiddeld minder met het ov zullen gaan
reizen dan nu, aangezien ze er zelf – ritafhankelijk – meer voor moeten gaan betalen in alternatieve
formules voor het studentenreisproduct. Studenten kunnen in theorie de volgende gedragsveranderingen vertonen:
• Reizen verschuiven naar de dalperiode (mede afhankelijk van in hoeverre collegetijden van onderwijsinstellingen meeschuiven);
• Een andere vervoerwijze kiezen;
• Vaker kiezen voor ‘zwart’ of ‘grijs’ reizen. Bij ‘zwart’ reizen wordt er geheel niet betaald, bij ‘grijs rijden’
te weinig.
• Geheel afzien van de reis. Bijvoorbeeld door af te zien van sociaal-recreatieve trips of van een bijbaan
buiten de eigen woonplaats, door minder vaak het ouderlijk huis bezoeken (uitwonenden), op dure
reistijden colleges ontlopen (thuiswonenden) of geheel af te zien van de studie.
• Op termijn: vaker kiezen voor onderwijsinstelling, stage of studie dichterbij, de studie daarop aanpassen, of dichterbij gaan wonen (op kamers gaan, of juist weer bij ouder(s) blijven/gaan wonen).

5

6

7

Dit cijfer is op basis van het huidige gebruik conform Panteia/Significance 2013. Het cijfer zal wat anders zijn, afhankelijk van de precieze
invoeringsdatum van de uitbreiding met de groep MBO-BOL 18minners. Cijfers over het verwachte aantal gebruikers van het studentenreisproduct (bij een ongewijzigde formule) in latere jaren zijn niet voorhanden.
OCW verwacht dat het gebruik onder minderjarigen kan oplopen tot boven de 90 procent, aangezien deze leeftijdsgroep relatief veel in niveau
1 en 2 zit en dus de reisvoorziening als gift krijgt. Bij niveau 3 en 4 valt het onder de prestatiebeurs.
Naar verwachting worden deze kilometers nu voor een groot deel ook gereisd, maar door deze groep zelf betaald. Doordat het reizen voor
deze groep nu gratis wordt (bij een ongewijzigde opzet van het reisproduct), zal deze groep gemakkelijker kunnen kiezen voor een opleiding of
stage wat verder weg van huis. De bovengenoemde cijfers zijn dus een ondergrens.
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Geraamde effecten voor acht alternatieve productformules
Om gevoel te krijgen voor de omvang van de effecten is er in november 2013 aanvullend onderzoek
onder studenten uitgevoerd in een ‘stated-preference’ opzet. Hiermee zijn modellen geschat voor de
verschillende deelpopulaties. Aangezien de vorm van een mogelijk alternatief voor het bestaande
studentenreisproduct niet bekend is, hebben we voor een doorrekening te maken met grote onzekerheden. Om (de omvang van) de gedragsreacties in beeld te brengen zijn acht alternatieve reisproductformules doorgerekend. Deze varianten vormen een theoretische verkenning van de randen van het
speelveld als input voor het maken van beleidskeuzen. Van deze productformules is niet verkend of
daarmee ook de beoogde besparing wordt gerealiseerd. Het gaat om de volgende acht formules voor
een alternatief studentenreisproduct.
1a.
1b.
2a.
2b.
2c.
3.

Behoud van het huidige reisproduct, met Euro 20,- per maand eigen bijdrage.
Behoud van het huidige reisproduct, met Euro 75,- per maand eigen bijdrage.
Een kortingskaart met 100% korting in het dal en 0% in de spits.
Een kortingskaart met 100% korting in het dal en 50% in de spits.
Een kortingskaart met 50% korting in het dal en 50% in de spits.
Een trajectkaart met alleen gratis reizen op een vast traject naar keuze (dat in de regel op woonstudie, woon-stage, of kamer-ouderlijk huis traject zal worden gekozen), buiten dat traject 40%
korting in het dal8.
4. Een vast budget, alleen te besteden aan ov-mobiliteit van Euro 60,- per maand.
5. Een volledig vrij te besteden budget van Euro 60,- per maand.
De tabellen 4.1 en 4.2 vatten de uitkomsten samen van de acht doorgerekende productformules. De
percentages geven uitsluitend de relatieve verandering weer voor de huidige gebruikerspopulatie van het
studentenreisproduct. Effecten voor meergebruik als gevolg van de uitbreiding met de doelgroep
MBO-BOL 18min zijn hier dus niet bij inbegrepen.
Tabel 4.1

Procentuele verandering in het ov-gebruik (aantallen reizen, waarbij een enkele reis van deur tot deur als één reis
geldt) van de huidige populatie kaarthouders: acht alternatieve productformules vergeleken met het bestaande
ov-studentenreisproduct. Data: aanvullend onderzoek onder studenten, november 2013.
Aantallen reizen
Variant

8

MaVr Spits

MaVr Dal

ZaZo

Totaal

1a.

Huidig + € 20,- eigen bijdrage

-1%

-1%

-1%

-1%

1b.

Huidig + € 75,- eigen bijdrage

-5%

-8%

-11%

-6%

2a.

Korting 100% dal, 0% spits

-37%

29%

11%

-14%

2b.

Korting 100% dal, 50% spits

-24%

10%

4%

-12%

2c.

Korting 50% dal, 50% spits

-14%

-15%

-7%

-14%

3.

Trajectkaart: traject naar keuze gratis,
daarbuiten 40% korting in dal

-13%

-14%

-13%

-13%

4.

Mobiliteitsbudget € 60,-

-10%

-11%

0%

-10%

5.

Vrij budget € 60,-

-11%

-12%

-1%

-11%

In de doorrekening is dit benaderd door alleen alle reizen voor het motief studie en stage gratis te veronderstellen.
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Tabel 4.2

Procentuele verandering in het ov-gebruik (aantallen reizigerskilometers) van de huidige populatie kaarthouders: acht
alternatieve productformules vergeleken met het bestaande ov-studentenreisproduct. Data: aanvullend onderzoek
onder studenten, november 2013.
Reizigerskilometers
Variant

MaVr Spits

MaVr Dal

ZaZo

Totaal

1a.

Huidig + € 20,- eigen bijdrage

-1%

-1%

-1%

-1%

1b.

Huidig + € 75,- eigen bijdrage

-5%

-7%

-11%

-6%

2a.

Korting 100% dal, 0% spits

-50%

46%

16%

-14%

2b.

Korting 100% dal, 50% spits

-31%

21%

9%

-11%

2c.

Korting 50% dal, 50% spits

-16%

-17%

-7%

-16%

3.

Trajectkaart: traject naar keuze gratis,
daarbuiten 40% korting in dal

-15%

-13%

-16%

-15%

4.

Mobiliteitsbudget € 60,-

-14%

-15%

-2%

-13%

5.

Vrij budget € 60,-

-16%

-16%

-4%

-15%

‘Huidige kaart met eigen bijdrage’ leidt tot minste uitval
Op basis van het uitgevoerde onderzoek valt te verwachten dat de formules gebaseerd op de huidige
ov-studentenkaart, maar met een maandelijkse eigen bijdrage, de minste uitval van ov-kilometers
kennen. Tot een eigen bijdrage van euro 75,- per maand mag verwacht worden dat dit tot een daling van
gemiddeld 6 procent van het ov-gebruik (reizen en ritten) onder de huidige gebruikersgroep leidt. Andere
productformules laten een aanmerkelijk hoger uitvalpercentage zien, van tweemaal zo veel of nog meer.

In varianten met (reis)budget voor student grotere daling op kilometers dan reizen
Bij beide budgetvarianten is de daling in kilometers duidelijk sterker dan de daling in ritten. De daling
treedt meer op in de langere afstandsklassen, hetgeen logisch is, omdat een student in deze varianten
het meest kan besparen door kritisch te zijn op langere reizen. Het verschil tussen beide budgetvarianten
is niet groot. Blijkbaar is een groot deel van de mobiliteit niet te missen (motieven onderwijs en stage),
en uit eerder onderzoek bleek dat juist deze leeftijdsgroep sterk is aangewezen op ov voor zijn mobiliteit
(KiM en CPB, 2009).

Daling bij bus, tram of metro wat groter dan trein
Bij de meeste formules (trajectkaart uitgezonderd) is de daling in het gebruik door de bestaande
gebruikersgroep voor bus, tram of metro wat sterker dan bij de trein (figuur 4.1 en 4.2). Dit komt
waarschijnlijk doordat op kortere afstanden voor de gebruikersgroep de fiets een bruikbaar alternatief is
voor bus, tram en metro. Voor de trein geldt dat niet, terwijl deze gebruikersgroep op langere afstanden
weinig alternatief beschikbaar heeft.
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Figuur 4.1 Procentuele verandering in het ov-gebruik (aantallen reizen, waarbij een enkele reis van deur tot deur als één reis
geldt) van de huidige populatie kaarthouders voor ‘trein’ en ‘bus/tram/metro’: acht alternatieve productformules
vergeleken met het bestaande ov-studentenreisproduct. Data: aanvullend onderzoek onder studenten,
november 2013.
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Figuur 4.2 Procentuele verandering in het ov-gebruik (aantallen reizigerskilometers) van de huidige populatie kaarthouders voor
‘trein’ en ‘bus/tram/metro’: acht alternatieve productformules vergeleken met het bestaande ov-studentenreisproduct. Data: aanvullend onderzoek onder studenten, november 2013.
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Enig verschil in motieven
De daling in ov-gebruik is bij de doorgerekende productformules telkens minder dan gemiddeld voor de
motieven ‘stage’ en ‘bezoek ouders’ en meer dan gemiddeld voor het motief ‘(bij)baan’ en ‘sociaal
recreatief’. Het motief ‘onderwijs’ volgt het gemiddelde, wat niet verwonderlijk is, aangezien dit motief
goed is voor 65 procent van het aantal reizen en 60 procent van de gereisde kilometers.
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Kortingformule kan groot verschil in effect naar dagdeel hebben
De uitkomsten per dagdeel laten zien dat de precieze invulling van het alternatieve reisproduct een groot
effect kan hebben op het dagdeel waarin de ov-kilometers van de gebruikersgroep gemaakt worden. Bij
een groot verschil in korting tussen reizen in spits en dal, treedt een sterke verschuiving op tussen de
dagdelen. Zie de effecten voor de productformules 2a en 2b in tabel 4.1 en 4.2. Om te zien of de mate van
verschuiving van het reizen over dagdelen gevoelig is voor het al dan niet verschuiven van collegetijden,
is de onderzoekspopulatie opgedeeld in drie gelijke delen. Een deel is gevraagd de vragen te beantwoorden onder de veronderstelling dat de collegetijden níet zullen verschuiven, het tweede deel is gevraagd
daarbij te veronderstellen dat de collegetijden één uur naar achteren schuiven en het derde deel is
gevraagd te veronderstellen dat de collegetijden twee uur naar achteren zullen verschuiven. In de
beantwoording blijkt het verschuiven van de collegetijden geen effect op de uitkomsten te hebben,
waarschijnlijk doordat studenten inschatten dat met latere colleges er meer gereisd moet worden in de
ook duurdere avondspits.

Ook bij trajectkaart relatief veel afname ov-gebruik
Hoewel de trajectkaart gratis vervoer biedt op een vast traject naar keuze, treedt er toch een afname van
het ov-gebruik op in de ordegrootte van de kortingskaart en budgetvarianten. Omdat naar verwachting
de meeste studenten op die motieven hun vaste traject zullen kiezen, is deze daling bij de motieven
‘studie’ en ‘stage’ het laagst. De meeste uitval zal dus optreden bij andere motieven, voor zover die op
een ander traject plaatsvinden. Toch treedt er ook in deze variant afname van het ov-gebruik op voor de
motieven ‘studie’ en ‘stage’. Dit komt doordat niet iedereen nu altijd vanuit zijn huisadres naar het voor
deze motieven betreffende aankomst- adres reist (of vice versa). Binnen het bestaande studentenreisproduct is het bijvoorbeeld ook voor kamerbewoners mogelijk een weekkaart te kiezen. Het kan dan
aantrekkelijk zijn om na een bezoek aan het ouderlijk huis in het weekeinde op maandag rechtstreeks
naar de opleiding te reizen. Zo wordt nu ongeveer de helft9 van de ‘vrij reizen-kilometers’ gemaakt op
de weekkaart gereisd door uitwonende studenten.

Effect op omvang gebruikersgroep
Studenten zijn niet verplicht het bestaande of alternatieve studentenreisproduct af te nemen, ze kunnen het
ook weigeren10. Het uitgevoerde aanvullende onderzoek onder studenten geeft aan11 dat één procent van de
huidige gebruikersgroep van de kaart zal willen afzien in de formule ‘Euro 20 per maand eigen bijdrage’, vijf
procent in de formule ‘Euro 75 per maand eigen bijdrage’ en 10-12 procent in de andere formules.
De in tabel 4.1 en 4.2 gerapporteerde afname van het ov-gebruik kan overigens voortkomen uit studenten in twee verschillende situaties. Het betreft enerzijds studenten die inschatten dat zij een studentenreisproduct wel zullen blijven afnemen, maar daarbij afzien van de betreffende reis. En het betreft
anderzijds studenten die inschatten dat zij geen reisproduct meer zullen afnemen en daarom ook afzien
van de reis.

Aangegeven voorkeur voor varianten door studenten
Alleen in de eerste meting die onder studenten is uitgevoerd, is de studenten gevraagd een voorkeur aan
te geven, de diverse verschillende alternatieve reisproducten tegelijk overziende. Bijna de helft van de
studenten gaf aan de Trajectkaart als eerste voorkeur te hebben, de variant ‘Huidige reisproduct + Euro
20,- ’ is met 26% het op één na meest genoemd als eerste voorkeur. De budgetvarianten en Kortingskaartformules werden het vaakst genoemd als laatste voorkeur. Hierbij moet bedacht worden dat op dit
punt strategisch invulgedrag niet geheel uit te sluiten valt, ook al is daarvoor het maximale gedaan
binnen de beschikbare doorlooptijd van het onderzoek.

9
10

11

Trein 50%, bus, tram en metro 37% (NEA/Significance 2010)
Het reisproduct wordt in principe verstrekt als lening, waarbij die lening een gift wordt op voorwaarde dat de student zijn/haar diploma binnen
tien jaar haalt. Daarom kan de student er altijd ook voor kiezen om het reisproduct niet op te halen en zo een eventuele lening te vermijden.
De gedragseffecten zijn steeds doorgerekend op reisniveau. Daarvoor is een ‘populatie’ aan reizen samengesteld door respondenten te laten
reflecteren op hun twee meest frequente reizen. Een effect op de omvang van de gebruikersgroep treedt echter op persoonsniveau op, niet op
reisniveau. Een uitspraak over de omvang van de gebruikersgroep is hier alleen mogelijk onder de veronderstelling dat de onderzochte reizen
maatgevend zijn voor het totale reisgedrag van personen, wat goeddeels het geval zal zijn omdat het hun twee frequentste reizen betreft. Dit is
de enige plaats in deze nota waar op basis van het aanvullende onderzoek onder studenten op persoonsniveau gerapporteerd wordt.
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Zo kunnen studenten de inschatting maken dat zij het ‘vrij-reizen’ traject telkens vrij kunnen kiezen,
naargelang hun actuele vervoervraag. Dat is aantrekkelijker dan een maandelijkse eigen bijdrage van
Euro 20,-. In het stated-preference onderzoek was meer ruimte om dergelijk invulgedrag tegen te gaan,
en worden respondenten gedwongen steeds weer een afweging te maken tussen twee alternatieven,
waarbij op de kenmerken van de alternatieven gevarieerd wordt. Dit geeft een meer betrouwbaar
resultaat. De gerapporteerde voorkeur onder studenten valt ook niet per definitie samen met de afname
in ov-gebruik tussen varianten. Het is goed mogelijk dat een variant die de op één-na-beste keuze is voor
een grotere groep tot minder afname in het ov-gebruik leidt dan een variant die de eerste keuze is voor
een kleinere groep.

Half tot zeven procent ov-kilometers van kaarthouders naar ander vervoer
Van de door gebruikersgroep niet meer gereisde ov-kilometers gaat bijna de helft naar een ander
vervoermiddel. In de formule ‘huidig reisproduct met Euro 20 per maand eigen bijdrage’ (1a) zal daardoor
voor ongeveer een half procent van de nu door kaarthouders gereisde ov-kilometers worden uitgeweken
naar andere vervoermiddelen. Bij ‘huidige reisproduct + Euro 75/mnd’ is dit 2½ procent, voor de
Kortingkaart (2a,b,c), Trajectkaart (3) en Budgetformules (4,5) loopt dit op tot 7 procent.
Bij de motieven ‘stage’ en ‘bezoek ouders’ is de uitwijk naar andere vervoermiddelen wat meer dan
gemiddeld (ruim de helft) en het aandeel geheel niet meer gereide kilometers minder dan gemiddeld.
Deze motieven lieten ook al de minste uitval op het ov-gebruik zien. Bij de motieven ‘(bij)baan’ en
‘sociaal recreatief’ is dit precies andersom. Waarschijnlijk schatten studenten in dat zij deze motieven
gemakkelijker op een andere plaats (dichterbij) kunnen realiseren, of er van af kunnen zien.

Op kortere reizen vaker fiets
Zoals verwacht mag worden is op kortere afstanden de fiets (of een andere tweewieler) een vaak
genoemd alternatief voor de ov-rit (zie figuur 4.3). Bezitters van een weekendkaart, die relatief vaak
langere reizen maken, en waar de reis tussen kamer en ouderlijk huis het belangrijkste motief is, denken
relatief vaker uit te kunnen wijken naar de auto, als bestuurder, of als meerijder (50/50).
Figuur 4.3 Verdeling over alternatieve vervoermiddelen van de ov-reizen waarvan gebruikers van het huidige studentenreisproduct aangeven dat zij die met een andere vervoerwijze zullen gaan invullen. Data: aanvullend onderzoek onder
studenten, november 2013.
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Niet meer gemaakte reizen
Ruim de helft van de door gebruikersgroep niet meer gereisde ov-kilometers zal geheel niet meer
gemaakt worden (daarvoor wordt dus ook niet naar een ander vervoermiddel uitgeweken). In de formule
‘huidige reisproduct met Euro 20 per maand eigen bijdrage’ (1a) zal daardoor ongeveer één procent van
de nu door kaarthouders gereisde ov-kilometers in het geheel niet meer gereisd worden. Bij ‘huidige
reisproduct + Euro 75/mnd’ is dit 4 procent, voor de Kortingkaart (2a,b,c), Trajeckaart (3) en
Budgetformules (4,5) loopt dit op tot 10 procent.
Bij de geheel niet meer gereisde ov-kilometers wordt voor circa eenderde aangegeven dat deze geheel
niet gecompenseerd zullen worden. Voor bijna ook een derde wordt er gekozen voor dichterbij wonen of
studeren. Online-college volgen, of op een ander tijdstip college volgen, worden veel minder genoemd.
Een groot deel van de respondenten weet het nog niet.

Betaalgedrag
In het eerste aanvullende onderzoek onder studenten is aan de studenten gevraagd, of zij verwachten
(meer) te zullen gaan ‘zwart’ of ‘grijs’ rijden, wanneer een nieuw reisproduct meer reiskosten per reis
kent. Zo’n 30 procent van de respondenten verwacht dat ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk wel’ te zullen gaan
doen. Met een nultarief, zoals geldt voor de ‘vrij reizen’ kilometers met het huidige studentenreisproduct,
kan van tariefontduiking theoretisch geen sprake zijn, en zal er daarom per definitie een toename op dit
gebied optreden. Bij vragen op het gebied van zwartreizen is strategisch invulgedrag moeilijk uit te
sluiten. Meest waarschijnlijk zullen de zwart- en grijsrijdpercentages toegaan naar het niveau zoals
gebruikelijk is voor andere passagiers die moeten betalen voor hun reis met een ov-chipkaart.
In de tabellen 4.1 en 4.2 vallen reizen waarvoor de student ten onrechte niet of te weinig betaalt níet
onder de gerapporteerde verandering in het ov-gebruik. De student blijft deze reizen en kilometers
immers wel met het ov maken.

Impact op totale ov-gebruik
Wetende dat nu ongeveer een kwart van al het ov-gebruik in Nederland ‘vrij reizen’ met het studentenreisproduct betreft, kunnen de bovengeschetste afnames van het ov-gebruik geprojecteerd worden op
het totale ov-gebruik in Nederland. Een afname van het gebruik vanuit het studentenreisproduct met 1
procent (huidige formule met eigen bijdrage van Euro 20 per maand) zou leiden tot in totaal 0,25 procent
minder ov-gebruik in Nederland. Een afname van 6 procent (huidige formule met eigen bijdrage van Euro
75 per maand) zou leiden tot een afname van 1,5 procent van het totale ov-gebruik in Nederland. Een
afname van 15 procent ov-gebruik vanuit het studentenreisproduct (diverse Kortingskaartformules, een
Trajectkaart, budgetvarianten) zou leiden tot in totaal 3,75 procent minder ov-gebruik in Nederland.
In de doorgerekende formules is de verwachte afname voor bus, tram en metro wat groter dan bij de
trein (zie figuur 4.1 en 4.2). Daar staat tegenover dat de instroom van MBO 18minners juist tot wat meer
gebruik bij bus, tram en metro dan bij de trein leidt (17 versus 10 procent, zie p. 13).

In doorrekening alle studenten dezelfde productformule
In deze nota en de doorrekening van alternatieve invullingen van het studenten-reisproduct is er telkens
vanuit gegaan dat een alternatieve invulling voor de gehele groep studenten steeds dezelfde is. In de
uitwerking in de praktijk behoeft dat niet per se het geval te zijn, en zou er ook enige keuze in productformule aan de student gelaten kunnen worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er een sterke nadeelgroep ontstaat. Het rekenwerk in deze nota voorziet daarin niet.
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5

Conclusies
• Op dit moment maken circa 650.000 studenten gebruik van het studentenreisproduct. Voor wat
betreft het ‘vrij reizen’ deel gaat het om 4,5 miljard treinkilometers en 1,6 miljard kilometers in het
regionaal ov (bus, tram, metro). Ruim 80 procent van dit gebruik houdt verband met de studie (reizen
naar/van onderwijs, reizen naar/van stageadres, reizen tussen kamer en ouderlijk huis).
• Door de uitbreiding met de MBO-ers van 18 jaar of jonger neemt de totale groep gebruikers van het
studentenreisproduct toe. Als zij in dezelfde mate gebruik maken van het studentenreisproduct als de
huidige groep MBO-ers, gaat het om toename met circa 100.000 kaarthouders. De totale groep
kaarthouders neemt daarmee toe van ongeveer 655.000 nu naar 755.000 straks.
• Door deze uitbreiding van de groep gerechtigden zullen, bij een ongewijzigd studentenreisproduct,
minimaal 10 procent meer ‘vrij reizen’ treinkilometers gemaakt worden, en 17 procent meer bus, tram
en metrokilometers tegen ‘vrij reizen’ tarief. Hierbij is aangenomen dat de groep MBO-18min een
vergelijkbaar reisgedrag vertoont als de groep MBO-18plus.
• Bij acht doorgerekende alternatieve productformules voor een alternatieve invulling van het studentenreisproduct loopt de afname van het ov-gebruik vanuit de huidige groep studentenreisproductgebruikers uiteen van -1 procent tot circa -15 procent. Aan de ondergrens bevindt zich de variant
gebaseerd op het huidige studentenreisproduct met een eigen bijdrage van Euro 20,-per maand.
Dezelfde variant met een bijdrage van Euro 75,- per maand laat 6 procent minder ov-gebruik zien. Aan
de bovengrens bevinden zich de diverse varianten met een Kortingskaart, een Trajectkaart en
varianten met een vast budget, welke elkaar in de afname van het ov-gebruik niet veel ontlopen. De
daling is bij bus, tram en metro telkens wat groter dan bij de trein.
• Effecten op de omvang van het ov-gebruik in de spits zijn telkens in lijn met het gemiddelde, behalve
wanneer gekozen wordt voor naar dagdelen verschillende kortingspercentages. Die kunnen tot een
aanzienlijke verschuiving van het gebruik over dagdelen leiden.
• 1 tot 15 procent minder ov-kilometers met het studentenreisproduct impliceert in totaal respectievelijk
0,25 tot 3,75 procent minder ov-gebruik in Nederland.
• Voor deze door de gebruikersgroep niet meer gereisde ov-kilometers wordt voor bijna de helft van
deze kilometers uitgeweken naar een ander vervoermiddel. Op kortere reizen is dat meestal de fiets,
op langere reizen (met name vervoer tussen kamer en ouderlijk huis) de auto, als bestuurder of
passagier (50/50).
• De overige uitgevallen ov-kilometers worden in het geheel niet meer gemaakt. Dit betreft gedragsreacties als dichterbij studeren of dichterbij wonen (genoemd bij bijna een derde van de niet meer
gereisde ov-kilometers), of geheel afzien van de reis (genoemd voor circa eenderde van de niet meer
gereisde ov-kilometers). Online-college volgen of op een ander tijdstip studeren worden veel minder
genoemd.
• In deze nota zijn de randen van het speelveld verkend voor wat betreft de omvang van gedragsreacties
van studenten op alternatieve invullingen van het huidige studentenreisproduct. Na het maken van
meer definitieve keuzes voor wat betreft de productformule van een ander vervoerarrangement,
kunnen de effecten daarvan meer precies worden doorgerekend.
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