Samenvatting presentatie studiefinanciering DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 2 februari
2017 met de aangepaste getallen voor het studiejaar 2018/2019
Inleiding:
Vorige week donderdag heeft een medewerker van DUO een presentatie gegeven aan
belangstellende ouders en leerlingen van de eindexamenklassen over de huidige
studiefinanciering. We denken dat de informatie die werd verstrekt belangwekkend genoeg
is voor alle ouders en eindexamenleerlingen, vandaar dat we de samenvatting van de
presentatie, hieronder weergegeven, aan alle ouders beschikbaar willen stellen. Mocht u
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de decanen,
Dennis van Wieringen, decaan vwo, wrg@fioretti.nl
Jos Botman, decaan havo, btm@fioretti.nl
Studiefinanciering, wat is dat?




Iedereen jonger dan 30 jaar heeft recht op studiefinanciering wanneer hij/zij aan een
voltijdsopleiding of duale opleiding (=werken en studeren) aan het Hoger Onderwijs
(HBO of universiteit) begint.
De studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:
1. Lening: vanaf augustus 2018 maximaal € 870,46 per maand.
2. ov-jaarkaart: gratis met openbaar vervoer, kiezen uit weekkaart of weekendkaart
3. aanvullende beurs: lening, die na het behalen van een hoger onderwijs-diploma
(binnen 10 jaar) wordt omgezet in een gift. De aanvullende beurs is een bedrag
van maximaal € 391,00 per maand. De hoogte van het bedrag hangt af van het
inkomen van de ouders en het aantal schoolgaande/studerende broers en
zussen. Inkomenspeiljaar is 2016 voor startende studenten in 2018. Bij
gescheiden ouders wordt gekeken naar het inkomen van beide (gescheiden)
ouders. Bij toekenning van de aanvullende beurs wordt het maximaal te lenen
bedrag (zie 1) verminderd met het bedrag van de aanvullende beurs.
4. Collegegeldkrediet: De reguliere hogescholen en universiteiten hanteren een
collegegeldbedrag van € 2.058,-. Dit bedrag kan geleend worden in maandelijkse
bedragen van € 171,67

Hoe lang krijg je studiefinanciering, wanneer moet je terugbetalen en hoe zit het met
rente?


Het aantal jaar studiefinanciering hangt af van het aantal jaar dat een studie volgens
de instelling duurt (= nominale studieduur). Bij een vierjarige studie (meeste HBO’s)
geldt het volgende:
1. Lening: maximaal 7 jaar ( = nominale studieduur + 3 jaar)
2. OV-kaart: maximaal 5 jaar (= nominale studieduur + 1 jaar)
3. Aanvullende beurs: maximaal 4 jaar ( = nominale studieduur)
4. Collegeldkrediet: maximaal 7 jaar (nominale studieduur + 3 jaar)

Als de (nominale) studieduur 5 jaar is (sommige universitaire studies) komt er bij de
genoemde jaren een jaar bij enz.










Wanneer een student na een jaar stopt met een studie en vervolgens aan een
nieuwe opleiding begint met dezelfde nominale studieduur wordt de
financieringsduur met een jaar bekort (er is al een jaar financiering opgebruikt)
Het terugbetalen van de lening en het collegegeldkrediet begint 2 jaar nadat de
studie is afgerond.
Het terugbetalen mag gedurende 35 jaar in maandelijkse delen. Er mag een
terugbetaalstop worden ingelast van in totaal 5 jaar (bijv. bij aankoop van een huis,
bij baanverlies e.d.) Bij een laag inkomen wordt het maandelijkse betaalbedrag
verlaagd waardoor het kan zijn dat na 35 jaar niet de totale schuld is afbetaald. Het
restant wordt kwijt gescholden
Over het geleende geld wordt vanaf het moment van lenen een rentepercentage in
rekening gebracht dat jaarlijks wordt aangepast aan de dan geldende marktrente.
Voor het jaar 2018 is dat vastgesteld op 0,00% Vanaf het moment van afstuderen
wordt de rente eens in de 5 jaar vastgesteld. Iemand die in 2018 afstudeert heeft het
geluk dat hij 5 jaar lang geen rente (0,00%) hoeft te betalen over zijn schuld.
De ov-jaarkaart is in principe een lening (ter waarde van € 91,62 per maand in 2018).
Als binnen 10 jaar het diploma wordt behaald wordt de lening omgezet in een gift.
Vergeet niet na afstuderen de ov-jaarkaart stop te zetten. Doe je dat niet op tijd dan
wordt een boete in rekening gebracht van € 97,- per halve maand.

Studiefinanciering aanvragen hoe en wanneer?








Vraag studiefinanciering minimaal 3 maanden voor het begin van de studie aan.
Studies beginnen meestal op 1 september, wil je verzekerd zijn van ov-kaart en geld
dan moet je dat voor 1 juni aanvragen.
Als je onverhoopt zakt voor je havo- of vwo-diploma kun je de aanvraag stopzetten
via de website van DUO.
Aanvragen van studiefinanciering gaat via de website van DUO: www.duo.nl en
daarvoor is een DigiD-code met sms-controle nodig die je moet aanvragen
(www.aanvragendigid.nl). Het toezenden van de DigiD-code neemt 5 werkdagen in
beslag.
Voor de OV-kaart is nodig een persoonlijke OV-chipkaart. Die kaart heb je nodig om
je “reisproduct op te halen” Bestel tijdig zo’n kaart.
Als je geen gebruik wil maken van de lening, het collegegeldkrediet of de aanvullende
beurs maar je wilt wel de ov-jaarkaart dan moet je toch studiefinanciering aanvragen
bij DUO en daar aangeven dat je alleen het “reisproduct” wilt.

Voor meer informatie over studiefinanciering zie website van DUO www.duo.nl (student
HBO of universiteit)

