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STUDEREN EN STUDIEFINANCIERING 
 
Welke studenten vallen onder de regels van het studievoorschot? 
Studenten die vóór 1 september 2015 studiefinanciering hebben ontvangen voor een bachelor in 
het hoger onderwijs, vallen onder de ‘oude’ regeling van de studiefinanciering zolang ze nog 
ingeschreven staan als bachelorstudent. Het onderbreken van de studie of het overstappen naar 
een andere bachelor op of na 1 september 2015 zorgt er dus niet voor dat je het recht op je 
resterende basisbeurs verliest. Wie echter op of na 1 september 2015 voor het eerst 
studiefinanciering ontvangt voor een bachelor- of voor een masteropleiding valt onder de regels 
van het studievoorschot. 
 

Wat houdt de studiefinanciering in? 
Je studiefinanciering kan bestaan uit de volgende onderdelen: (de onderdelen die een gift worden 
zodra je aan de prestatienorm voldoet worden tezamen de ‘prestatiebeurs’ genoemd)  

- Voor studenten onder de ‘oude’ regeling: de basisbeurs. Dat is een voorwaardelijke rentedragende 
lening die je maximaal vier jaar kunt ontvangen. De basisbeurs wordt een gift als je voldoet aan de 
prestatienorm (zie hieronder); 

- Een aanvullende beurs. Dit is de eerste vijf maanden dat je hem ontvangt een gift. Daarna wordt 
het een voorwaardelijke rentedragende lening die wordt kwijtgescholden als je voldoet aan de 
prestatienorm (zie hieronder). Als je een vierjarige bacheloropleiding volgt, kun je de aanvullende 
beurs maximaal vier jaar ontvangen. De hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen van je ouders;  

- Het studentenreisproduct. Dit kun je vijf jaar ontvangen. Als je niet voldoet aan de prestatienorm, 
moet je de vervangingswaarde plus rente terugbetalen; 

- Een aanvullende lening. Je kunt zeven jaar (aanvullend) lenen tot maximaal het normbedrag dat 
jaarlijks wordt vastgesteld. Dit is een onvoorwaardelijke rentedragende lening 

- Het collegegeldkrediet, een onvoorwaardelijke rentedragende lening ter hoogte van het 
collegegeld. Je kunt het collegegeldkrediet maximaal zeven jaar ontvangen. 

 

Wat is de prestatienorm? 
Je hebt te maken met de diplomatermijn van tien jaar. Vanaf de eerste maand dat je 
studiefinanciering hebt ontvangen in het hoger onderwijs moet je binnen tien jaar een hbo- of 
universitair diploma (de prestatie) halen. De regel dat je tien jaar de tijd hebt om je diploma te halen 
betekent niet dat je 10 jaar recht hebt op een beurs! Je hebt voor een hbo-bachelor recht op 4 jaar 
prestatiebeurs en daarna nog 3 jaar leenrecht.  
Als je aan de prestatienorm voldoet, dan worden de volgende onderdelen van de studiefinanciering 
omgezet in een gift: 

- voor ‘oude’ studenten: de basisbeurs (4 jaar, 48 maanden) 
- voor ‘oude en nieuwe’ studenten: de aanvullende beurs (de eerste 5 maanden aanvullende beurs 

zijn direct een gift). Bij voldoende prestatie worden de maanden 6 t/m 48, omgezet in een gift) 
- voor ‘oude en nieuwe’ studenten: het studentenreisproduct (maximaal 5 jaar, 60 maanden) 

Voldoe je niet aan de prestatienorm, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Je moet dan 
namelijk de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen. Dat is dus de basisbeurs, de aanvullende 
beurs die je na de eerste vijf maanden in het hoger onderwijs hebt ontvangen en het 
studentenreisproduct. Over de maanden dat het studentenreisproduct in bezit is geweest moet plm. 
€100 per maand worden terugbetaald, plus de berekende rente. Die rente is overigens zeer laag 
vergeleken met leningen elders en zit in de buurt van een standaard spaarrente. 
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Schema studiefinanciering en korte uitleg over terugbetalen 
studieschuld 

 
 
De prestatiebeurs (rode deel) wordt omgezet in een gift als binnen 10 jaar het diploma van een (4-
jarige) hbo-opleiding is behaald. Bij een Associate Degree wordt 2 jaar omgezet.  
Wat na stoppen met studeren aan lening overblijft, moet binnen 35 jaar (15 jaar voor ‘oude’ 
studenten) - naar draagkracht -  worden afgelost.  Een eventueel restant aan studieschuld aan het 
eind van die termijn wordt kwijtgescholden.  
Wie een jaar extra beurs ontvangt, of een half jaar voor Associate Degree-studenten, na 
studievertraging door een functiebeperking of ziekte, kan ook een jaar of een half jaar langer het 
studentenreisproduct ontvangen en een jaar of een half jaar langer lenen en collegegeldkrediet 
ontvangen (lichtgele deel).  
 

Waar kun je terecht voor informatie en advies? 
Meer informatie over de studiefinanciering is terug te vinden op www.duo.nl. Hier vind je ook de 
adressen van de Servicekantoren. DUO is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via de DUO 
Infolijn: (050) 599 77 55. 
Voor vragen of advies kun je contact opnemen met het studentendecanaat op jouw locatie. 
Informatie over bereikbaarheid, spreekuren en openingstijden van het decanaat én de directe 
mogelijkheid om een afspraak te maken vind je op:  
Insite>Voorzieningen>Studentendecanen>Spreekuur/Afspraak maken 

 
 

http://www.duo.nl/
https://insite.inholland.nl/servicepunt/ServicepuntABC/Pages/Studentendecanen.aspx

