SYSTEEM STUDIEFINANCIERING HBO/WO IN HET KORT
•
•
•
•
•

Nieuw stelsel: studievoorschot
Oude stelsel: basisbeurs
Terugbetaling
Actueel
Meer informatie
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

Nieuw stelsel: studievoorschot
Voor alle studenten die na 1 september 2015 begonnen zijn met een bachelor- of een
masteropleiding bestaat de studiefinanciering uit:
•

•

•
•

lening: vrij te kiezen bedrag oplopend tot €486,08 per maand of €882,47 per maand
wanneer je geen of minder aanvullende beurs ontvangt. Aflossen in 35 jaar, vanaf het
minimumloon tot maximaal 4% van het maandinkomen. Nominale studieduur plus 3 jaar
voor de meeste studenten.
aanvullende prestatiebeurs: maximaal €396,39 voor studenten met ouders die een
gezamenlijk inkomen hebben van minder dan €46.000. Je hebt maximaal vier jaar recht op
een aanvullende beurs. Wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt.
collegegeldkrediet: lening van maximaal €173,58 per maand.
studentenreisproduct: met je OV-kaart gratis reizen door de week of in het weekend

collegegeldkrediet

lening
€ 882,47 per maand
Daarvan is maximaal €396,39 eventueel een
aanvullende beurs. De hoogte hangt af van het
inkomen van je ouders en of je studerende
broers of zussen hebt.

of

€ 173,58 per maand

studenten
OVchipkaart
voor elke
student die
recht heeft
op studiefinanciering

Totaalbedrag dat je kunt ontvangen is maximaal € 1056,05 + OV-kaart
(Bedragen gelden vanaf 1 september 2019)
Aanvullend:
•

•
•
•

•
•

Je kunt voor de meeste studies zeven jaar studiefinanciering krijgen. De laatste drie
jaar mag je wat meer lenen, omdat je dan geen recht hebt op een eventueel
aanvullende beurs.
Het maakt niet uit of je bij je ouders woont of zelfstandig: iedereen heeft recht op
hetzelfde bedrag.
Als je tussen 2015 en 2018 met je studie startte ontving je een voucher ter waarde van
€2000 voor bijscholing na je studie.
Studenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een bachelor of associate
degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een
lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs 2 jaar.
De bijverdiengrens komt te vervallen.
Als je door een handicap of beperking vertraging oploopt krijg je €1200
kwijtschelding wanneer je je bachelor- of masterstudie afrondt.
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Oud stelsel: basisbeurs
De oude situatie geldt voor studenten die voor 1 september 2015 met een bachelor- of
masteropleiding zijn begonnen:
• Basisbeurs: max. 48 maanden voorwaardelijke lening, los van inkomen ouders.
• Aanvullende – prestatiebeurs: max. 48 maanden voorwaardelijke lening, afhankelijk van
inkomen ouders.
• Rentedragende lening: lening met rente, moet terugbetaald worden. Dit kun je bovenop je
basisbeurs lenen, plus het collegegeldkrediet. Na 48 maanden basis/aanvullende beurs kun je
nog 36 maanden lenen, ook het bedrag van de beurs.

+ aanvullende beurs

+ aanvullende lening

max. € 283,11 (uitwonenden)
of € 260,96 (thuiswonenden)
per maand
(hoogte hangt af van inkomen
ouders)

basisbeurs
€ 106,18
per maand voor
thuiswonenden

max. € 303,73 per maand

+ collegegeldkrediet

€ 173,58
per maand

OF

€ 295,63
per maand voor
uitwonenden

+ aanvullende lening
max. € 586,84 (uitwonenden)
of € 564,69 (thuiswonenden) per maand
(hoogte afhankelijk van inkomen ouders)

+
studenten
OVchipkaart
voor elke
student die
recht heeft
op studiefinanciering

Totaalbedrag dat je kunt ontvangen is maximaal € 1056,05 + OV-kaart
(Bedragen gelden vanaf 1 september 2019)
Let op: de bijverdiengrens in 2019 voor studenten in deze situatie is €14.682,96. Zet je
studiefinanciering stop, zodra je meer verdient.

Aflossen
Nieuwe situatie
In plaats van de huidige 15 jaar heb je straks 35 jaar om je schuld af te lossen. Je lost af vanaf twee
jaar na afstuderen als je meer dan het minimumloon verdient (is nu bijstandsniveau) en maximaal
4% van je maandelijkse inkomen. Je krijgt vijf jokerjaren waarin je de aflossing mag stopzetten.
Oude situatie
In de oude situatie heb je 15 jaar om je schuld af te lossen, te beginnen vanaf twee jaar na
afstuderen. Als je binnen tien jaar na de eerste dag dat je studiefinanciering ontvangt je diploma
behaalt, worden de basisbeurs, prestatiebeurs en ov-kaart omgezet in een gift. Geen diploma na
tien jaar betekent een grote studieschuld. Hierop zijn enkele uitzonderingen als je studievertraging
oploopt door bijvoorbeeld ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Voor meer informatie kun
je terecht bij je decaan.

Meer informatie
•

•

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), tel. 050 – 5 99 77 55 of www.duo.nl onder
studiefinanciering hoger onderwijs. Servicekantoor Amsterdam: Ottho Heldringstraat 5,
1066 AZ Amsterdam, 10:00-17:00 uur, op afspraak.
Bezoek www.studeermeteenplan.nl voor meer informatie.

Augustus 2019, p. 2

