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Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs 

-  Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt 
-  Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober 

    
Voorbeeld: 
2017      2018    
 
 
 

   11 dec    toelage scholier 
   18 jaar   vanaf 1 januari 2018 

 

kinderbijslag 
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Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs 

De toelage wordt maandelijks uitgekeerd: 
     thuiswonend  uitwonend 

Gift basistoelage    113,30  264,16 
Gift aanv. toelage bovenbouw*      87,46    87,46 
 
* Afhankelijk inkomen verzorgende ouder(s) 
 
De toelage is gratis en wordt ook uitbetaald over de maanden 
juli en augustus 2018 als overbrugging naar het hoger onderwijs. 
 
Aanvragen met een formulier!  
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Studiefinanciering HO/WO 

                                                   1-9-2018          1-10-2018                                                        
 
 
 
 
Op 1 juli jonger dan 18 jaar? 
 - Vanaf september SF én tot oktober KB 
Op 1 juli 18 jaar of ouder? 
 - Vanaf september SF en tot september TS 

Tegemoetkoming Scholier [TS] vanaf 18jr   Studiefinanciering [SF] 

Kinderbijslag [KB] tot 18jr of tot oktober 2018 
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Studiefinanciering HO/WO 

Maandbedragen Prestatiebeurs  
       
aanvullende prestatiebeurs   387,92       
rentedragende lening    479,76+ 
maandbudget     867,68   
wettelijk collegegeldkrediet   167,17 + 
totaal      1034,85 
 
Plus het studentenreisproduct (OV). 
Rentepercentage 2017 is 0,00% 

  



Aanvullende Prestatiebeurs 
Voorbeeld > student met een 4 jarige bacheloropleiding HO  
Maximaal 387,92 per maand  
 
 
 
 
- Prestatiebeurs wordt kwijtgescholden bij behalen diploma < 10jr 
- Belastbaar inkomen beide natuurlijke ouders 
- Peiljaar: 2 jaar terug [= 2016] 
- Inkomensdaling 15%: verlegging peiljaar naar 2017 of 2018 
- Ouderlijke bijdrage wordt verdeeld over aantal kinderen met aanvullende 
prestatiebeurs 
- Aanvullende beurs is eerste vijf maanden een gift. 
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2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 



Studentenreisproduct 
Voorbeeld > student met een 4 jarige bacheloropleiding HO  
  
 
 
 
 
- Voor de duur van je opleiding plus 1 extra jaar recht op het 
studentenreisproduct. 
- Studeer je daarna nog? Dan betaal je zelf de reiskosten. 
- Verbruik is op basis van verbruik studiefinanciering, en niet op basis van 
het reisgedrag met de OV-chipkaart. 
- Geen lening wel studentenreisproduct? Vraag dan toch studiefinanciering 
aan, en registreer een lening van € 0. 
- Bij behalen vereist diploma < 10 jaar wordt studentenreisproduct 
kwijtgescholden 
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2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 



L E N E N 
Voorbeeld > student met een 4 jarige bacheloropleiding HO  
  
 
 
 
- Tijdens prestatiebeurs maximaal 867,68 p/mnd lenen. 
- Tijdens de leenfase maximaal 931,51 p/mnd lenen. 
-  Daarbovenop kun je het collegegeldkrediet lenen. 

-  Wettelijk collegegeld 167,17 p/mnd [collegejaar 2017-2018: €2006] 
-  Instellingscollegegeld > Maximaal 5x 167,1666 = 835,33 p/mnd 
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2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 



L E N E N 
Voorbeeld > student met een 4 jarige bacheloropleiding HO  
  
 
 
 
Regels Terugbetalen studieschuld: 
 
-  Aflossen in 35 jaar. 
-  Sneller aflossen dan in 35 jaar kan. 
-  Beginnen met maandelijkse aflossing: 2 kalenderjaren na stoppen 

studie. 
-  Aflossing kan maximaal 5 jaar worden onderbroken 
-  Met inkomen minder dan minimumloon los je niets af 
-  Maximaal 4% boven minimumloon wordt gebruikt voor aflossing 
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207 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Opleidingen met aanvullende eisen 
Aanvullende eisen 

- Een aantal Hbo-opleidingen heeft aanvullende eisen waaraan je moet 
voldoen om te worden toegelaten.  

- Je aanmelding voor deze opleidingen dient in de meeste gevallen 
afgerond te zijn uiterlijk 15 januari 2018. 
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Opleidingen met een Numerus Fixus 
-  Aanmelden tot en met 15 januari 2018 

-  Raadpleeg Studiekeuze123.nl en Startstuderen.nl voor meer informatie 
en de procedures in Studielink 

-  Plaatsing vanaf 15 april 2018 op basis van de ranking, je krijgt twee 
weken de tijd om je toelating te accepteren 

-  Geen gegarandeerde plaatsen bij een gemiddelde cijferlijst van 8 of 
hoger 
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Studeren in vijf stappen 
1. Doe je nu voortgezet onderwijs en word je 18 jaar vóór 1 juli? Vraag eerst een 
tegemoetkoming scholieren aan. Download het aanvraagformulier via duo.nl. 
 
2. Vraag op digid.nl een DigiD met sms-functie aan. DigiD is je inlogcode voor de hele 
Overheid. Je krijgt na je aanvraag binnen vijf werkdagen een brief met inloggegevens. 
 
3. Schrijf je vóór 1 mei in voor je opleiding via studielink.nl. Let op: voor lotingstudies 
inschrijven tot en met 15 januari 2018, lees de informatie via studiekeuze123.nl/
selectie. 
 
4. Vraag via duo.nl studiefinanciering aan door in te loggen bij Mijn DUO. Inloggen doe 
je met je DigiD met sms-functie of de DigiD app. 
 
5. Regel een persoonlijke OV-chipkaart. Die heb je later nodig om je 
studentenreisproduct op te zetten. Kijk op studentenreisproduct.nl voor meer 
informatie of bij duo.nl bij het onderwerp OV en Reizen. 
 
Vraag je studiefinanciering drie maanden van tevoren aan, maar in ieder geval 
vóór de maand waarin het moet ingaan. Anders loop je studiefinanciering mis 
en kun je niet op tijd reizen met het studentenreisproduct. 
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Contact met de Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
 
Telefonisch op werkdagen:  van 09.00 uur tot 17.00 uur : 050-5997755 

 
Servicekantoren:  Alleen op afspraak via duo.nl 

Vragen per email:  vul het contactformulier in via duo.nl [alleen  
   buiten kantooruren] 

 
Twitter:   @duostudent 
 
Facebook:   DUO Studiefinanciering voor HBO & Universiteit 

   DUO Studiefinanciering voor MBO 
   DUO Terugbetalen Studieschuld 
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Handige Internetsites   
duo.nl tegemoetkoming scholier; studiefinanciering 
 
digid.nl account voor Mijn Duo en Studielink 
 
 
studielink.nl voor de aanmelding van de studie 
 
 
studentenreisproduct.nl ov-chipkaart aanvragen 
 
 
studiekeuze123.nl/selectie alles over numerus fixus 
 
startstuderen.nl alles over studeren 
 


