
Profileringsfonds AHK

Je loopt studievertraging op door 
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 
> Heb je recht op studiefinanciering?  
(recht op lening, evt. aanvullende beurs, 
reisproduct, collegegeldkrediet)

Het recht op studiefinanciering is een wettelijke 
voorwaarde, je kunt helaas geen gebruik maken 
van het profileringsfonds. 
 
Neem contact op met de decaan om te 
bespreken hoe je de vertraging kunt beperken 
of in kunt lopen en om andere mogelijkheden 
van financiële ondersteuning te bespreken.

Welke oorzaak heeft de vertraging?
Bijvoorbeeld: 

Vraag i.s.m. je decaan de voorziening 
'verlenging prestatiebeurs' aan bij DUO. Dat 
kan wanneer de vertraging een gevolg is van 
bijzondere medische omstandigheden.
 
> is de verlenging toegekend?

Is de vertraging minimaal drie maanden?
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* Ziekte
* Handicap of 
chronische ziekte
 
 

* Zwangerschap en 
bevalling
* Bestuursactiviteiten
* Onvoldoende 
studeerbare opleiding
* Bijzondere familie-
omstandigheden, 
bijvoorbeeld mantelzorg

 

Zie voor meer 

informatie de 

Regeling 

Profileringsfonds

 

 

 
 

Mogelijk kun je een 
aanvraag doen bij 
het profileringsfonds.
Vraag een gesprek 
aan bij de decaan en 
zorg dat je de 
informatie die je 
nodig hebt voor de 
aanvraag zo veel 
mogelijk bij de hand 
hebt. 
 
> is je aanvraag 
toegekend door het 
College van 
Bestuur?
 

neeja
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Je kunt geen gebruik 
maken van het 
profileringsfonds.
 
Neem contact op met 
de decaan om te 
bespreken hoe je de 
vertraging kunt 
beperken of in kunt 
lopen en om andere 
mogelijkheden van 
financiële 
ondersteuning te 
bespreken.
 

nee
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> Heb je meer dan drie maanden 
studievertraging bovenop de twaalf maanden 
verlenging van DUO?

Vanaf sept 2015:
Zodra je reguliere recht 
op studiefinanciering 
afloopt, krijg je van 
DUO max. twaalf 
maanden extra 
reisproduct en 
eventuele aanvullende 
beurs. 
Een deel van je lening 
wordt kwijtgescholden 
als je je diploma binnen 
tien jaar behaalt.

Wanneer had je voor het eerst recht op 
studiefinanciering?
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Voor sept 2015: 
Zodra je reguliere 
recht op 
studiefinanciering 
afloopt, krijg je van 
DUO max. twaalf 
maanden extra 
reisproduct, basisbeurs 
en eventuele 
aanvullende beurs. 

Vanaf sept 2015:
Je krijgt van de AHK max. 
twaalf maanden een 
bedrag van min. € 247. 
Dit kan oplopen tot max € 
650 per maand als je het 
jaar ervoor recht had op 
een aanvullende beurs 
van DUO (peildatum 
2020).

Wanneer had je voor het eerst recht op 
studiefinanciering?

Voor sept 2015:
Je krijgt van de AHK max. 
twaalf maanden het 
bedrag dat je anders van 
DUO had gekregen. Dat 
is min. € 108 en kan 
oplopen tot max € 588 
per maand als je 
uitwonend bent en het 
jaar ervoor recht had op 
een aanvullende beurs 
van DUO (peildatum 
2020).

nee

Je kunt geen gebruik meer maken van het 
profileringsfonds.


