
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

HET OUDE STELSEL VAN STUDIEFINANCIERING 
MET BASISBEURS

Meer informatie over het oude stelsel vind je op: 
https://duo.nl/particulier/oud-stelsel-hbo-en-universiteit.jsp 

WAT JE KUNT KRIJGEN EN HOELANG
Studiefinanciering onder het oude stelsel voor hbo en 
universiteit bestaat uit 6 onderdelen:
• basisbeurs
• eenoudertoeslag
• Studentenreisproduct
• lening
• collegegeldkrediet
• aanvullende beurs
meer info vind je op DUO.nl

HOELANG STUDIEFINANCIERING HBO
Op deze studiefinanciering heb je recht als je die voor het 
eerst vóór 1 september 2015 in het hoger onderwijs hebt 
gekregen. Je krijgt dan voor een hbo bachelor 4 jaar beurs en 
daarna kun je nog 3 jaar lenen. Je kunt 5 jaar reizen met het 
studentenreisproduct. Voor een associate degree is dat 2 jaar 
beurs. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar gebruiken

HOELANG STUDIEFINANCIERING
UNIVERSITEIT
Je krijgt voor de bachelor 3 jaar beurs en voor de master 1 
jaar. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en 1 jaar reizen. Als je 
per of na september 2015 met je masteropleiding begint, val 
je met die opleiding onder het nieuwe stelsel. Je moet al je 
studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

BIJVERDIENEN
Verdien je meer dan de bijverdiengrens, dan heeft dat gevolgen 
voor je studiefinanciering. Kijk op duo.nl voor de exacte hoogte
van dat bedrag. Als je de grens voor bijverdienen nadert, moet 
je je studiefinanciering stopzetten. 

INFORMATIE
Voor meer informatie of advies, neem je contact op met een 
van de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid 
bij de Studenten Informatie Balie in Breda, ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 – 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

NUTTIGE SITES
•  Duo.nl voor je rechten en plichten rondom de 

studiefinanciering
•  Ov-chipkaart.nl over het gebruik van het studentenreisproduct
•  Studentinfo.avans.nl voor meer informatie over onder meer 

geldzaken.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat
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https://duo.nl/particulier/
https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm#/
https://studentinfo.avans.nl

