
NIEUWE STUDIEFINANCIERING VANAF 
SEPTEMBER 2015
Weet je niet onder welk stelsel je valt? Doe dan de test 
op Duo.nl

WAT JE KUNT KRIJGEN EN HOELANG
Studiefinanciering onder het nieuwe stelsel voor hbo 
en universiteit bestaat uit 5 onderdelen:
• Studentenreisproduct
• eenoudertoeslag
• lening
• collegegeldkrediet
• aanvullende beurs
meer info vind je op DUO.nl

STUDIEFINANCIERING: LENING OF GIFT
Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je 
studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct, de 
eenoudertoeslag en de aanvullende beurs kunnen een gift 
worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend 
vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan 
moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs en het 
studentenreisproduct in je eerste 5 maanden studiefinanciering, 
die mag je altijd houden. Het studentenreisproduct, een 
lening en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. Maar het 
collegegeldkrediet moet je extra aanvragen. Een aanvullende 
beurs krijg je alleen als je ouders te weinig verdienen. Gebruik 
het rekenmodel op Duo.nl om te kijken of je hiervoor in 
aanmerking komt.

HOEVEEL STUDIEFINANCIERING HEB JE NODIG?
Gebruik de rekenhulp op Duo.nl om te zien hoeveel 
studiefinanciering je nodig hebt. Hoelang krijg je studie
financiering voor hbo en universiteit? Je krijgt voor een studie  
in het hoger onderwijs totaal 7 jaar studiefinanciering. Je moet 
al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.  
Een aanvullende beurs is voor de hbo bachelor alleen de eerste  
4 jaar mogelijk. Voor de associate degree is dat alleen de eerste 
2 jaar. Het studentenreisproduct krijg je de eerste 5 jaar. Als je 
geen recht hebt op aanvullende beurs, dan kun je wel lenen 
en/of het studentenreisproduct aanvragen. Voor opleidingen 
die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering 
krijgen.

AANVRAGEN VOOR JE 30STE
Je kunt studiefinanciering aanvragen en laten ingaan 
uiterlijk op de 1ste dag van de maand waarin je 30 wordt. Je 
studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door. Stop je na je 
30ste je studiefinanciering, dan kun je die niet meer opnieuw 
opstarten. 

Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

BIJVERDIENEN
Je mag onbeperkt bijverdienen als je onder het nieuwe stelsel 
van studiefinanciering valt voor hbo of universiteit. Je valt onder 
het nieuwe stelsel als jij op of na 1 september 2015 voor het 
eerst studiefinanciering in het hoger onderwijs hebt gekregen.

NIET-NEDERLANDERS
Nederlanders kunnen studiefinanciering krijgen. Dit geldt ook 
voor nietNederlanders met een verblijfsvergunning type II, III  
of IV. Heb je een andere verblijfsvergunning of kom je uit een  
EUland? Vul dan het nationaliteitenschema op Duo.nl in. 

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, ’sHertogenbosch 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
•  Ovchipkaart.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/lenen.jsp
https://duo.nl/particulier/
https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm#/
https://studentinfo.avans.nl

