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Werkblad

Studiefinanciering: Dat regel je zo!

Studeren is investeren in je toekomst, maar studeren kost geld. De overheid ondersteunt 
dit met behulp van studiefinanciering. In deze les zie je waar je recht op hebt en hoe je dit 
kunt aanvragen.

Leerdoelen

+ Je weet uit welke onderdelen studiefinanciering voor het hoger onderwijs bestaat.
+ Je weet hoe je studiefinanciering kunt aanvragen in Mijn DUO.

 OPDRACHT 1 – Studiefinanciering
• Werk in tweetallen 
• Gebruik de website duo.nl, onderdeel ‘ Geld voor school en studie’
• Beantwoord de vragen

A. Vanaf welke leeftijd  ontvang je studiefinanciering in het hoger onderwijs?

  

B.    Afhankelijk van je opleiding en situatie kun je verschillende onderdelen van studiefi-
nanciering krijgen. Welke onderdelen zijn dat in het hoger onderwijs? En hoeveel jaar 
heb je recht op elk onderdeel bij een 4-jarige studie? 

Vul het schema in. 

Onderdeel Hoeveel jaar recht?

1.

2.

3.

4.

C.   Welke van bovenstaande onderdelen is afhankelijk van het inkomen van je ouders?
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Ben je al 18 en zit je op het voortgezet onderwijs? Dan kun je misschien een maandelijkse bijdrage van 

DUO krijgen. Gebruik de rekenhulp op duo.nl om te zien waar je recht op hebt (bit.ly/2kf2AG8).

Bijvoorbeeld

Sascha is 18 jaar. Ze zit in havo 5 en woont bij haar ouders. Ze heeft een broer van 

19 die in vwo 6 zit. Hun ouders hebben samen een verzamelinkomen van € 40.000. 

Sascha krijgt maandelijks een basistoelage van € 117,20 en een aanvullende toelage 

van € 30,44 (totaal € 147,64 per maand).

 Nog een keer zien hoe het zit met de tegemoetkoming scholieren? Bekijk het filmpje 

op YouTube (youtu.be/mok-dOjhlas).

TIP TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN

Met de rekenhulp kun je berekenen hoeveel geld je nodig 
hebt voor je studie. Je maakt hier een berekening voor een 
leeftijdsgenoot. Kies er één uit onderstaande voorbeelden. 
Voor allebei geldt dat ze onder het nieuwe stelsel vallen. Alleen 
studenten die vóór 1 september 2015 studiefinanciering ontvingen 
voor het hoger onderwijs, vallen onder het oude stelsel.

Eliv start na de zomer met een 4-jarige hbo-opleiding aan De Haagse Hogeschool. Zij 
houdt haar bijbaan, waarmee zij € 300,- in de maand verdient en haar ouders dragen elke 
maand € 200,- bij. Zij krijgt € 99,- zorgtoeslag. Ze krijgt een studentenwoning en ontvangt 
€ 50,- huurtoeslag. Aangezien ze in het eerste collegejaar zit, betaalt Eliv de helft van het 
collegegeld, maandelijks € 86.

David start na de zomer met een 5-jarige opleiding aan de TU Eindhoven. Hij heeft geen 
bijbaan. Zijn ouders dragen niet bij in de kosten en hij krijgt € 99,- zorgtoeslag. Hij blijft 
thuis wonen en hoeft dus geen huur en boodschappen te betalen. Aangezien David in het 
eerste collegejaar zit, betaalt hij de helft van het collegegeld, maandelijks € 86.

D.    Aan je studentenreisproduct zijn keuzes en voorwaarden verbonden. Je kunt kiezen 
voor een week- of weekendabonnement. Wanneer kun je de abonnementen 
gebruiken? 

Abonnement Wanneer gratis reizen? Wanneer met korting reizen?

Weekendabonnement 

Weekabonnement 
 

E.   Ben je klaar met studeren? Dan heb je geen recht meer op het studentenreisproduct 
en moet je dat zelf stopzetten. Wat zijn de gevolgen als je dit te laat doet en er wel 
mee reist?

  
 

 OPDRACHT 2 – Wat kun je krijgen? Reken het uit!
• Werk individueel
• Gebruik de rekenhulp op duo.nl (bit.ly/2zJ7iz0)

http://bit.ly/2kf2AG8
https://youtu.be/mok-dOjhlas
http://bit.ly/2zJ7iz0
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Gebruik de gemiddelde bedragen die de site noemt en vul bij het te betalen collegegeld  
€ 86,- in (laat de rekenhulp open staan, deze heb je in opdracht 3 nog nodig). 

De student die ik als voorbeeld heb gekozen is: 

  
 
A.  De maandelijkse kosten:

  

B.  De mogelijke inkomsten uit baan + ouders + zorgtoeslag + huurtoeslag:

  

C.   Het tekort:

  
 
D.   Bereken nu de aanvullende beurs voor degene die jij gekozen hebt. Daarvoor heb je 

de volgende gegevens nodig:

Eliv David

Inkomen ouder 1 € 43.600 € 21.800

Inkomen ouder 2 € 12.100 € 9.900

Broers/zussen van 12-17 die geen beurs of lening krijgen 1 0

Broers/zussen van 18+ die voltijds op vmbo, havo of vwo 
zitten

0 0

Broers/zussen met aanvullende beurs 1 1
  
Aanvullende beurs: 

  

Als je in het tweede kwartaal (april, mei of juni) 18 wordt, gaat je tegemoetkoming scholieren in 

vanaf 1 juli. Als je examen hebt gedaan, zit je niet meer op school. Je nieuwe opleiding is ook nog niet 

begonnen.  

Toch kun je dan geld krijgen van DUO: overbrugging voor de periode tot je studiefinanciering begint. 

Je krijgt dan in ieder geval de basistoelage. Aanvragen is eenvoudig. Je kunt het tegelijkertijd met je 

studiefinanciering regelen, via Mijn DUO. 

Als je al een tegemoetkoming scholieren had en je hebt doorgegeven dat je gaat studeren, krijg je de 

overbrugging automatisch. 

Let op: als je een tegemoetkoming scholieren had en je gaat na de zomer niet studeren, moet je de 

tegemoetkoming stopzetten vanaf juli.

TIP VRAAG OVERBRUGGING AAN (BIT.LY/2A0CTI9) 

Eindexamen Begin studiefinanciering

Juli AugustusMei Juni September

http://bit.ly/2A0cti9
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 OPDRACHT 3 – Lenen voor je studie
A.   Bekijk het schema. Vul per onderdeel in of je het moet terugbetalen als je een diploma 

haalt.

Onderdeel

1.  Aanvullende beurs  

2.  Lening 

3.  Studentenreisproduct

4.  Collegegeldkrediet
 
B. De schuld na je studie

Je gaat nu de rekenhulp afmaken waar je bij opdracht 2 aan bent begonnen. Kies weer 
voor dezelfde persoon (Eliv of David). Beiden lenen het bedrag dat ze volgens hun begro-
ting nodig hebben. Rond dit bedrag af naar beneden. Bijvoorbeeld: kom je € 407,- tekort 
dan leen je € 400,-.

De studieduur is voor Eliv 4 jaar en voor David 5 jaar. Voor die periode willen ze ook 
studiefinanciering.

Elke maand bedraagt de lening naast de aanvullende beurs voor Eliv/David: 

  

Totale schuld bij afronding van de studie voor Eliv/David: 
 
  

C.   Studieschuld terugbetalen

Ga verder met de bedragen uit opdracht B. Hoe ziet de terugbetaling van de studieschuld 
er uit? Zowel Eliv als David verdienen € 3.200 per maand. Indien nodig kun je in de reken-
hulp het inkomen aanpassen.

Eliv       David
Aantal jaar:    Aantal jaar:  

Bedrag per maand:    Bedrag per maand:

TIP KIJK OP DE SITE VOOR DE INFORMATIE (BIT.LY/2GD3A7V)

http://bit.ly/2GD3a7v
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Checklist aanvragen studiefinanciering

Bekijk de 5 stappen voor het aanvragen van studiefinanciering. Maak zo je eigen 
to-dolijst!

Onderdeel Gedaan

1.   Vraag op digid.nl een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je 
inlogcode voor websites van de overheid. Download daarna 
meteen de DigiD-app als je voortaan wilt inloggen zonder sms.



2.   Doe je nu voortgezet onderwijs en ben je uiterlijk op 1 juli 18 jaar? 
Vraag dan eerst een tegemoetkoming scholieren aan in Mijn DUO. 

3.   Schrijf je vóór 1 mei in voor je opleiding op studielink.nl. Let op: 
voor opleidingen met een decentrale selectie moet je uiterlijk 15 
januari zijn aangemeld. Kijk voor meer informatie op 
s tudiekeuze123.nl/selectie.



4.   Vraag studiefinanciering aan in Mijn DUO.  
Nog een keer zien hoe Mijn DUO werkt? Bekijk het filmpje  
(youtu.be/uqPMulff8sw)



5.   Regel een persoonlijke OV-chipkaart. Die heb je later nodig om je 
studentenreisproduct op te zetten. Kijk op ov-chipkaart.nl voor 
meer informatie.



 

Studenten mogen 
onbeperkt bijverdienen. 
Kun je dit combineren 

met je studie?

LENEN

Bepaalde onderdelen van 
studie financiering (aanvullende beurs, 

studentenreisproduct) zijn een voorlopige 
lening. Ze worden een gift als je binnen 10 jaar 

een diploma haalt. Anders moet je die ook 
terugbetalen.

Lenen = schuld, en 
schuld moet terugbetaald worden, 

inclusief rente. Je betaalt binnen 35 jaar 
terug en het maandbedrag hangt af van 

je inkomen (en dat van je partner).

TIP KIJK REGELMATIG IN MIJN DUO

De communicatie voor je studiefinanciering verloopt helemaal digitaal. Alle belangrijke berichten die je 

krijgt, staan in Mijn DUO. Houd deze dus goed in de gaten. 

http://digid.nl
http://studielink.nl
http://studiekeuze123.nl/selectie
https://youtu.be/uqPMulff8sw
http://ov-chipkaart.nl
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Heb je vragen waar je met de website niet uitkomt? 

•  DUO op sociale media >

   Twitter: @duostudent
   Facebook: /StudiefinancieringHogerOnderwijs

    Instagram: /duostudent
    YouTube: youtube.com/duostudent

• DUO bellen > 050 599 77 55, werkdagen 9-17 uur

• DUO bezoeken > op afspraak bij diverse kantoren in het land, zie bit.ly/2dJevZD 

• DUO website > duo.nl  
 
•  Kijk ook op Nibud.nl (bit.ly/2hd4BRR) voor meer informatie over de kosten van 

studeren. 
•  Kijk op Studeermeteenplan.nl (bit.ly/2GZnobu) voor handige tips over studeren.

http://Youtube.com/duostudent
http://bit.ly/2dJevZD
http://duo.nl
http://bit.ly/2hd4BRR
http://bit.ly/2GZnobu
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