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Aanmelding studie en studiefinanciering

• Informatie: www.studiekeuze.nl
• Aanmelden via www.studielink.nl
• Aanvraag studiefinanciering doorklikken naar de site van duo: www.duo.nl
• Mijn DUO: DigiD met sms-functie

http://www.studiekeuze.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/


Voorwaarden voor studiefinanciering

• Opleiding: voltijd in binnen- en buitenland
• Leeftijd: jonger dan 30 jaar
• nationaliteit



Onderdelen studiefinanciering hoger onderwijs

1. Terug te betalen:
• Rentedragende lening: maximaal 7 jaar
• Collegegeldkrediet: maximaal 7 jaar

2. Prestatiebeurs:
• Aanvullende beurs, maximaal zo’n  € 389,16 maximaal 4 jaar
• Studentenreisproduct € 91,32 per maand maximaal 5 jaar



‘Studentenreisproduct’ (OV-kaart)

• Week- of weekendabonnement
• Zelf persoonlijke ov-chipkaart kopen
• Koppelen OV-kaart
• Reisproducten ophalen bij ophaalautomaat
• www.studentenreisproduct.nl 0900-0980
• Zelf stopzetten ( anders € 97 per halve maand !)
• Recht voor nominale duur van de studie plus 1 jaar (5 jaar)
• Onderdeel prestatiebeurs ! Binnen 10 jaar diploma halen

http://www.studentenreisproduct.nl/


Aanvullende Beurs

• Inkomen beide natuurlijke ouders
• Peiljaar inkomen: 2 jaar terug
• Verlegging peiljaar
• Andere studerende of schoolgaande kinderen
• Rekenhulp: www.duo.nl
• Onderdeel prestatiebeurs: binnen 10 jaar diploma halen
• Na eerste 5 maanden stopzetten mogelijk zonder terugbetaalverplichting: 

1 februari !!
• Maximaal € 389,16 per maand, maximaal 4 jaar

http://www.duo.nl/


Rentedragende lening

• Rentepercentage was nul in 2017
• Rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld
• Hoogte van het te lenen bedrag mag je zelf maandelijks bepalen
• Maximaal € 870,46 te lenen
• Aanvullende studiefinanciering dan aanvullen tot maximaal € 870,46 met 

lening
• Maximaal 7 jaar



Collegegeldkrediet

• Wettelijk collegegeld € 2060 of € 1030
• 1/12 deel van wettelijk tarief kan per maand extra worden geleend
• Dus € 171,67 of € 85,84 per maand
• Instellingstarief betalen ? Maximaal  835,85 per maand te lenen
• Rente is gelijk aan de rentedragende lening



Halvering Collegegeld in 2018

• Alleen voor eerstejaars voltijdstudenten, bachelorsfase
• Ook voor februari-instroom, overstappers tijdens 1e jaar
• Alleen voor het wettelijk collegegeld.

Dus niet voor:
• Masterstudenten
• Overstappers na 1e jaar
• Overstappers HBO naar WO



Terugbetalen studielening

• Rentepercentages worden voor 5 jaar vastgesteld
• 2 jaar aanloopfase (begint op 1 januari na afloop stufi)
• 35 jaar aflosfase (30+5)
• Inzetten maximaal 5 aflosvrije jaren
• Inkomensafhankelijk
• www.duo.nl

http://www.duo.nl/


Terugbetaling hoeveel ?

• Inkomen onder minimumloon (140%) dan niet aflossen !!
• Maximaal 4% meerinkomen op jaarbasis moet (meer mag)

• 2 voorbeelden
Belastbaar inkomen 35.000 70.000
Vrij minimuminkomen 20.000 20.000
Meerinkomen 15.000 50.000
Aflossen per jaar 600 2.000
Per maand 50 167



Nota Bene

• In eerste jaar stoppen vóór 1 februari: aanvullende beurs en 
studentenreisproduct niet terugbetalen, je hebt dan wel je eerste 6 
maanden reisproduct (en halvering collegegeld ?) verbruikt !!!

• Rente is nu historische laag, geen garantie voor toekomst !!!
• Houd rekening met (veel hogere) instellingstarief bij 2de studie !! Hieronder 

valt ook de zogenaamde aanvullende pre-masterstudie
• Investeren in toekomst is verstandig, maar 7 jaar maximaal lenen levert 

schuld op van € 100.000, gekkenwerk !
• In laatste fase studie is reisproduct (OV-kaart) vaak hard nodig
• Bijverdienen mag, denk ook aan zorgtoeslag en huurtoeslag 

www.belastingdienst.nl

http://www.belastingdienst.nl/
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