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Wet en regelgeving 

 
Tegemoetkoming scholieren 
 
Studiefinanciering beroepsonderwijs  
 
Studiefinanciering  hoger onderwijs 
 

Programma 
 
 
•  tegemoetkoming scholieren 
 
•  aanmelden studie 
 
•  studiefinanciering 
 
•  vragen? 



Tegemoetkoming Scholieren 
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Bedragen per maand vanaf januari 2016 
  

Basistoelage 
- thuiswonend     € 112,62 
- uitwonend      € 262,58 
 
Aanvullende toelage 
- voortgezet onderwijs bovenbouw  €   86,10 

Tegemoetkoming scholieren 



Aanmelding studie én studiefinanciering 

•  vóór 1 mei 2016 via www.studielink.nl 
•  loting: vóór 15 mei 2016 
•  decentrale selectie: sluitingsdatum instelling! 
•  aanvullende eisen: voor 15 januari bij instelling 

•  aanvraag studiefinanciering: doorklikken naar site DUO, 
www.duo.nl  

 



Voorwaarden studiefinanciering? 

•  opleiding: voltijd in binnen- en buitenland 
 
•  leeftijd:  jonger dan 30 jaar 

  nog geen 18 jaar? à recht vanaf oktober   

•  nationaliteit 
  

 



  ‘Het nieuwe stelsel’, maximaal € 1.027,83
       

•  rentedragende lening (terugbetalen) 
•  aanvullende beurs (gift)*, maximaal € 383,77 
•  collegegeldkrediet (terugbetalen) 

•  studentenreisproduct (gift)*    
 

* Bij tijdig behaald diploma  

Studiefinanciering hoger onderwijs 



Maandbedragen HO september 2016 

      
rentedragende lening        €   478,73 
aanvullende beurs          €   383,77      
collegegeldkrediet                 €   165,33 
totaal                             € 1.027,83 
 
* plus een studentenreisproduct 
 



 

•  rentepercentage 0,01 in 2016 
•  rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld 
•  hoogte van de lening is zelf maandelijks te bepalen 

Rentedragende lening 



 Afhankelijk van: 
 
•  inkomen beide natuurlijke ouders 
•  peiljaar inkomen: 2 jaar terug 
•  verlegging peiljaar mogelijk 
•  andere studerende of schoolgaande kinderen 
 

Aanvullende beurs 



 
•  wettelijk collegegeld 2016-2017: € 1.984,00 
•  1/12 deel van wettelijk tarief kan per maand extra worden 

geleend 

•  instellingstarief betalen? Maximaal € 826,67 per maand 
aan krediet te lenen 

Collegegeldkrediet  



 

•  week of weekendabonnement 
•  zelf persoonlijke ov-chipkaart kopen 
•  koppelen OV-kaart 
•  reisproduct ophalen bij ophaalautomaat 

www.studentenreisproduct.nl 
0900-0980   
 

Studentenreisproduct 
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Studiefinanciering: lening of een gift? 
 
  

 Aanvullende beurs en reisvoorziening zijn een  
voorlopige lening 

 
 
 
 
 

binnen 10 jaar een afsluitend diploma  
voor omzetting in een gift 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Hoe lang studiefinanciering en OV? 

4 jarige HBO of universitaire opleiding (bachelor+master) 
 
• Maximaal 7 jaar rentedragende lening  

 - eerste 4 jaar aanvullende beurs 
 - eerste 5 jaar studentenreisproduct 

 
Langere opleidingen? 
• Langer studiefinanciering 

 



Uitzonderingen 

Studie verkeerd gekozen 
•  stoppen vóór 1 februari of 1 september in het studiejaar 

waarin de eerste financiering voor HO is ontvangen: 
aanvullende beurs en studentenreisproduct hoeven niet 
terugbetaald te worden 

“Onvoorziene en bijzondere omstandigheden?” 
•  voorziening prestatiebeurs 

 



Terugbetalen  
 
Studiefinanciering, lening, collegegeldkrediet 
 
•  rentepercentage wordt voor 5 jaar vastgesteld 
•  2 jaar aanloopfase en 35 jaar aflosfase 
•  inkomensafhankelijk 
•  inzetten max. 5 aflosvrije jaren 
•  www.duo.nl 
 
 



Aandachtspunten 

•  Mijn DUO 
»  actuele informatie raadplegen 
»  wijzigingen doorgeven 
 

•  Studentenreisproduct op tijd stopzetten 
 
•  Controle op inschrijving onderwijsinstelling 
 



Contact: 
Internet:  
www.duo.nl 
www.startstuderen.nl   
 
Telefoon: 050-5997755 

      9.00 – 17.00 uur 
 
Servicekantoren DUO 
•  balie: op afspraak 


