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Een paar belangrijke aspecten uitgelicht  
 

Voor veel zaken heb je een DIGID nodig, vraag dat als eerste aan nog voor je 

studiefinanciering aanvraagt. Na aanvraag krijg je de inlogcode binnen vijf werkdagen 

toegestuurd. Controleer regelmatig je post op www.MijnOverheid.nl. Zeker als je vaste 

betalingen aan de overheid moet doen en je laat die niet automatisch overboeken. Je 

loopt anders de kans op een betalingsachterstand.  

 

Ouders kunnen op verschillende manieren bijdragen aan je studiefinanciering. Ze 

kunnen elke maand geld overmaken, bepaalde uitgaven vergoeden, een lening 

verstrekken of een schenking doen. Als je thuis blijft wonen dragen zij ook vaak bij in 

natura. Bijvoorbeeld door geen kostgeld te vragen. Schenken kan voor een bepaald 

bedrag belastingvrij en voor een hoger bedrag dan voor niet studerende kinderen. Het is 

dus een goed moment voor ouders om geld dat ze niet meer zelf nodig hebben aan de 

kinderen over te dragen. Op de website van DUO kun je zien hoeveel je ouders in theorie 

kunnen bijdragen aan de kosten van je studie. Dat bedrag wordt afgetrokken van de 

maximale aanvullende beurs waar je recht op hebt. De hoogte van het bedrag wordt 

onder meer bepaald aan de hand van de belastingaanslag en het aantal studerende 

kinderen in het gezin. Je ouders mogen natuurlijk meer bijdragen zonder dat dit gekort 

wordt. Zie www.DUO.nl    

 

Geld bijlenen van DUO in het kader van studiefinanciering kan aantrekkelijk zijn omdat 

DUO doorgaans minder rente vraagt dan de banken en terugbetalen over een lange tijd 

gespreid kan worden (15 of 35 jaar). Ook wordt een studielening niet geregistreerd bij 

het BKR. Het hoeft dus later geen invloed te hebben op het verkrijgen van een lening of 

hypotheek. Een aantal studenten leent dan ook geld van DUO en zet dat op een 

spaarrekening of een termijndeposito. Dan kunnen ze er zelfs geld aan over houden 

doordat ze meer rente krijgen dan ze moeten betalen. Er zitten echter een paar addertjes 

onder het gras.  

1. DUO stelt de rente regelmatig bij. Die kan dus een keer hoger uitkomen dan de 

rente die ontvangen wordt. Bij de start van de aflosfase wordt de rente voor vijf 

jaar vastgesteld. 

2. Ook de lening van DUO moet een keer terugbetaald worden en een academische 

opleiding is geen garantie voor een hoog inkomen. De studielening kan dan een 

extra belemmering vormen om later geld te lenen, met name als het geld toch 

ergens voor gebruikt is.  

3. Bij het aanvragen van een hypotheek of lening zal de bank ook naar een 

studielening vragen. Die verzwijgen is dan onverstandig omdat dan de totale 

lasten weleens te hoog kunnen worden. Leen je dus geld om te sparen en van het 

renteverschil te profiteren, spaar dan ook en geef het niet uit.  

 

Er zijn ook andere manieren om geld te lenen maar de rente daarop is meestal hoger dan 

bij DUO. Het gebruik van de creditcard is ook een vorm van lenen maar met een hoge 

rente. 

 

Voor het aflossen van de studieschuld wordt je draagkracht berekend. Kun je minder 

betalen dan eigenlijk zou moeten, dan betaal je een lager maandbedrag. De schuld wordt 

echter niet kwijtgescholden en de rente loopt gewoon door. Je schuld groeit daardoor. 

Eerder aflossen mag. Dan ben je eerder van de schuld af en je betaalt zodoende minder 

rente. Je mag het aflossen ook minimaal drie maanden en maximaal vijf jaar stopzetten. 

De rente loopt echter door en de periode waarin de schuld afgelost moet worden wordt 

langer.  

NB. als je aan het einde van de aflosfase nog schuld hebt openstaan en je loopt niet 

achter met betalen wordt het restant kwijtgescholden. NB: er is ook een aanloopfase. In 

de eerste twee jaar na je afstuderen hoef je nog niet terug te betalen. 

 

 

http://www.mijnoverheid.nl/
http://www.duo.nl/
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Het studentenreisproduct (de studenten OV jaarkaart) is een onderdeel van je  

studiefinanciering. Je hebt er recht op gedurende de normale duur van je studie plus één 

jaar. Staat voor jouw studie vier jaar dan mag je ze vijf jaar gebruiken maar niet langer 

dan tot je afstuderen. In een aantal gevallen moet je het studentenreisproduct zelf stop 

zetten, zoals bij het afstuderen of stoppen met de studie. Regelmatig worden de regels 

overtreden. Bijvoorbeeld door thuis te blijven wonen en een adres elders op te geven. 

Dan krijg je een OV kaart voor uitwonenden. Ook zijn er nog altijd studenten die na 

beëindiging van de studie niet op tijd het studentenreisproduct stop zetten. Zorg dat je 

vooral deze regels niet overtreedt. De boete bedraagt €97,- per halve maand (in 2017) 

Heb je stopgezet dan kun je de kaart wel blijven gebruiken als gewone OV chipkaart.  

 

Zodra je recht hebt op studiefinanciering hebben je ouders geen recht meer op 

kinderbijslag. Die is dan verwerkt in de studiefinanciering van de student.  Kijk voor de 

ingangsdatum op www.SVB.nl    

 

Veel studenten hebben bij hun studie een baantje. Ben je na het studiejaar 2015-2016 

aan een bachelor of master begonnen dan krijg je een studievoorschot. Je mag dan 

onbeperkt bijverdienen. Ben je al eerder begonnen dan krijg je een basisbeurs en geldt 

er een maximum. Verdien je meer dan moet je het meer verdiende geld terugbetalen 

aan DUO. Dat geldt ook voor een deel van je OV studentenjaarkaart. Woon je bij je 

ouders en krijgen die huurtoeslag dan kan jouw bijverdienste daar negatief invloed op 

hebben. Op de zorgtoeslag van je ouders heeft het geen invloed. Als je gaat werken, ook 

tijdelijk, krijg je normaal gesproken een arbeidscontract. Voor kleine, tijdelijke en 

kortdurende contracten zijn die vaak anders dan voor normale arbeidsovereenkomsten. 

Meestal zijn ze  minder gunstig wat betreft regelingen bij ziekte, vakantiedagen, 

verlenging van contracten, proeftijd en ontbinding. Ook stages moeten in een contract 

geregeld worden. Een stagevergoeding is niet verplicht. Als je loon krijgt moet je elk jaar 

een jaaropgave krijgen voor je belastingaangifte. Bewaar die en alle andere papieren 

voor de belasting en de aanslagen tenminste vijf jaar. Let erop dat je aangifte doet want 

bij kleine inkomens krijg je vaak geld terug. Kijk op www.Belastingdienst.nl.  

 

Als je loon ontvangt bouw je meestal ook pensioen op. Heb je meerdere kleine banen 

achter elkaar dan kan dit misschien bij verschillende pensioenfondsen gebeuren. Als je 

van baan verandert en daardoor ook van pensioenfonds kun je waardeoverdracht 

aanvragen. Je opgebouwde pensioen bij het oude fonds wordt dan overgedragen naar 

het nieuwe. Zo kun je op de duur alles bij één fonds onderbrengen. Dat is 

overzichtelijker. Een voordeel kan ook zijn dat je straks niet met kleine pensioentjes zit 

die moeten worden afgekocht. Als je waarde- of reserveoverdracht wil dan moet je dat 

aanvragen binnen een jaar nadat je bij het betreffend fonds vertrokken bent. Het 

moment waarop dit daadwerkelijk gebeurt hangt af van de dekkingsgraad van  het fonds. 

Is die te laag dan wordt gewacht tot deze weer hoog genoeg is. Op de website 

www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel pensioen je waar hebt opgebouwd.    

 

De aanvullende beurs is  voor HBO en WO studenten alleen in de eerste vijf maanden 

een gift. Daarna wordt het een prestatiebeurs die afhankelijk is van het inkomen van je 

ouders. DUO past de hoogte zelf aan door de belastingaanslag op te vragen. Let er vooral 

op dat je binnen tien jaar afstudeert, anders moet je de hele aanvullende beurs terug 

betalen. Dat betekent dat je de afstudeerdatum in de gaten moet houden als je tegen die 

grens aanloopt. Zorg dat die valt vóór dat de tien jaar om zijn. Een dag te laat kan grote 

gevolgen hebben. Bij studievertraging moet je de aanvullende beurs (tijdelijk) stop 

zetten anders loopt de termijn gewoon door en kom je straks misschien geld tekort. Ben 

je sneller klaar dan de normale duur van de studie dan moet je ze ook stop zetten, 

anders moet je het geld waar je geen recht op had terugbetalen. 

Wordt je prestatiebeurs niet omgezet in een gift dan mag je het terug te betalen bedrag 

aftrekken bij je belastingaangifte. Daarvoor gelden specifieke regels. Vraag wel een 

beschikking aan DUO dat je moet terugbetalen. Kijk ook op www.Belastingdienst.nl.  

 

http://www.svb.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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In sommige gevallen kun je extra toeslagen krijgen, bijvoorbeeld de Eenoudertoeslag 

of als je chronisch ziek of gehandicapt bent, of als je leraar wil worden. Je kunt ook 

Zorgtoeslag aanvragen ongeacht het inkomen van je ouders. Kijk dit na op www.DUO.nl. 

en op www.belastingdienst.nl/toeslagen. HBO en WO instellingen hebben ook een fonds 

waaruit financiële ondersteuning geboden kan worden in bijzondere gevallen. Kijk 

hiervoor op de website van de onderwijsinstelling. Ook na afloop van je studie zijn er nog 

mogelijkheden voor bij- of nascholing of in het kader van het Levenlanglerenkrediet. 

 

Bewaak je inkomsten en uitgaven. Ga je studeren dan krijg je te maken met allerlei 

inkomsten en uitgaven die je eerder niet had. Vooral in het begin heb je veel extra 

uitgaven. Probeer daar zo spoedig mogelijk zicht op te krijgen zodat je niet voor 

verrassingen komt de staan. Dat kan door een kasboek bij te houden en een klapper 

waarin je belangrijke papieren ordent. (Te koop bij het NIBUD). Vergeet ook niet 

regelmatig je banksaldo te controleren. Rood staan (een negatief banksaldo) kost relatief 

veel geld aan rente. Een creditcard verleidt gemakkelijk tot meer uitgaven dan 

verantwoord is. Voorkom schulden. Afbetalen van een schuld of lening betekent dat je 

een tijdlang meer uitgaven hebt dan normaal. Pas vooral op voor het stapelen van 

schulden en voorkom incassokosten. Die kunnen erg hoog zijn ten opzichte van de 

schuld. Wijzigen je inkomsten of uitgaven, ga dan na waardoor en kijk of je eventuele 

leningen moet verhogen of kunt verlagen. Zoek ook naar creatieve oplossingen om geld 

te besparen. Leg jezelf een maximaal budget op voor uitgaven die niet echt nodig zijn.      

 

Nieuwe uitgaven waar je voor komt te staan zijn bijvoorbeeld: kamerhuur, kostgeld, 

geld voor je huishouden, les- of collegegeld, studiemiddelen, vervoer, 

studentenvereniging en verzekeringen. Daarnaast zijn er kosten die je eerder ook al had 

maar die vaak door je ouders betaald werden. Sommige kosten staan vast (collegegeld). 

Andere kosten niet maar moet je wel maken. Daar kan enig speurwerk geld opleveren 

door aanbiedingen en tarieven te vergelijken. Studieboeken zijn vaak tweedehands te 

koop en zelf kun je die weer verkopen als je ze niet meer nodig hebt. Let wel op de juiste 

editie. Maak waar mogelijk gebruik van de kringloopwinkel. Er zijn ook speciale 

verzekeringen voor studenten en toegangsprijzen, eetgelegenheden en supermarkten die 

korting bieden. Ga je naar het buitenland dan gelden ook daar soms lagere prijzen voor 

studenten. Neem daarvoor je bewijs van inschrijving aan de opleiding mee naast je ID  

kaart of paspoort.  

 

Nieuwe inkomsten betekenen dat je soms belasting moet gaan betalen of dat andere 

inkomsten (toeslagen) mogelijk verlaagd worden. Reken jezelf dus niet meteen rijk.  

 

De meeste studenten wonen op een kamer of thuis. Een kamer vind je onder andere via 

bemiddelingsbureaus, soms verbonden aan de onderwijsinstelling. Steeds minder 

particulieren verhuren een kamer in hun eigen huis. In de afgelopen jaren is er een groot 

aantal studentenwoningen gebouwd maar in sommige steden is het vinden van een 

kamer niet gemakkelijk. Kijk dan of je in een naburige stad terecht kunt. Reizen kun je 

“gratis” en de reistijd verschilt soms niet veel van het fietsen van een buitenwijk naar de 

onderwijsinstelling. In Utrecht reis je ongeveer even lang met de fiets van de Uithof naar 

het centrum als vanuit Den Bosch met de trein. Samen een huis huren kan ook maar dan 

moet je wel goede afspraken maken. De Geldwijzer geeft daarvoor richtlijnen. Ook kun je 

soms met hulp van je ouders een huis kopen en als groep bewonen. Er zijn verschillende 

constructies mogelijk maar zet alle afspraken op papier, ook over wie het huis blijft 

bewonen als de andere bewoners gaan vertrekken en hoe nieuwe bewoners geselecteerd 

worden. Zorg ook voor goede afspraken en handhaving voor schoonmaak, opruimen, 

koken en afwas.  Maak gebruik van kringloopbedrijven voor je inrichting en andere 

noodzakelijke spullen. Spaar tijdig om te kunnen vervangen en ruim afval netjes op, ook 

oude fietsen en meubels. Daarmee hou je een goede verstandhouding met de buren.  

 

 

http://www.duo.nl/
http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
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Studeren of stage lopen in het buitenland kan vaak met Nederlandse 

studiefinanciering. Ook zijn er aparte beurzen. Je moet daarvoor wel aan een aantal 

eisen voldoen en wat zaken regelen. Je moet voltijds ingeschreven blijven aan een 

Nederlandse onderwijsinstelling en je studie of stage moet onderdeel zijn van de studie 

die je in Nederland volgt. Denk ook aan je OV reisproduct. Je kunt een vergoeding 

krijgen voor de maanden waarin je dit niet gebruikt. De onderwijsinstelling moet dan een 

verklaring afgeven en je moet (digitaal) een formulier invullen bij DUO. Je kamer kun je 

soms tijdelijk onderverhuren. Ook als je de hele studie in het buitenland gaat volgen kun 

je studiefinanciering krijgen mits de opleiding gelijkwaardig is aan een soortgelijke in 

Nederland, je geen studiefinanciering krijgt in het buitenland en je minstens drie jaar in 

Nederland hebt gewoond. Kijk wel goed naar de regels en omstandigheden die bij de 

buitenlandse onderwijsinstelling gelden, zoals over collegegeld, readers, maximale 

studieduur en taaleisen maar ook naar overvolle collegezalen en tentameneisen. Bij 

www.DUO.nl vind je meer informatie. Kijk ook op www.beursopener.nl voor extra 

beurzen die je eventueel kunt krijgen.  

 

Als je tijdens je studie een bestuursfunctie vervult kun je mogelijk een bestuursbeurs 

krijgen omdat dit je beroepskwalificaties kan verbeteren en omdat het bevorderlijk is 

voor het studentenleven. Kijk hiervoor bij het profileringsfonds van je onderwijsinstelling. 

Hier staat tegenover  dat je wel collegegeld moet betalen terwijl je niet (volledig) kunt 

studeren.  

 

Ga je een tweede studie  volgen na je eerste dan kan dat best kostbaar zijn. Dan betaal 

je namelijk instellingscollegegeld. Dat is veel hoger dan het normale collegegeld, 

minstens €10.000,- per jaar. Volg je twee studies tegelijkertijd dan betaal je maar één 

keer het wettelijke collegegeld (in 2017-2018: €2006,-)           

http://www.duo.nl/
http://www.beursopener.nl/

