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Financiën 
 

Tegemoetkoming scholieren 

Wist je dat als je 18 jaar wordt en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het 

volwassenenonderwijs, je een tegemoetkoming scholieren kunt ontvangen. Nu je ouders geen kinderbijslag 

meer voor je krijgen, heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Je kunt deze 

tegemoetkoming aanvragen drie maanden voordat je 18 wordt via www.duo.nl. Kijk voor meer informatie 

op: Tegemoetkoming scholieren. 

 

Studiefinanciering 

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Wat je kunt krijgen, hangt af van de opleiding die je 

doet. Met de rekenhulp kun je zelf berekenen hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen. DUO betaalt 

studiefinanciering maandelijks uit. Je ontvangt het achteraf, aan het eind van elke maand. Ook in de 

zomervakantie loopt je studiefinanciering door. 

 

Als je Mbo doet, gaat je studiefinanciering in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Alleen het 

studentenreisproduct kun je voor je 18e al krijgen. Doe je Hbo of universiteit, dan gaat je studiefinanciering 

direct in als je begint met studeren. Ook als je nog geen 18 bent. Je moet op de 1e van de maand 

ingeschreven staan. Word je na de 1e ingeschreven, dan gaat je studiefinanciering een maand later in. 

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Wat je kunt krijgen, hangt af van de opleiding die je 

doet. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. 

 

Mbo: 

 Aanvullende beurs  

 Lening  

 Studentenreisproduct 

 

Hbo of universiteit: 

 Aanvullende beurs  

 Lening  

 Studentenreisproduct  

 Collegegeldkrediet 

 

Doe je Hbo of universiteit dan kun je voor een 2-jarige Associate degree en een 4-jarige studie in totaal 7 jaar 

studiefinanciering krijgen. Dit is 7 jaar lening en collegegeldkrediet. Daarvan krijg je de eerste 5 jaar ook het 

reisproduct. De aanvullende beurs krijg je, wanneer je hiervoor in aanmerking komt, alleen de eerste 4 jaar. 

Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijg je langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor 

een masteropleiding en een lerarenopleiding kun je soms langer studiefinanciering krijgen. 

 

http://www.duo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren-krijgen
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp
https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/index.jsp
https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs/vader-of-moeder-overleden.jsp
https://duo.nl/particulier/lenen.jsp
https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/index.jsp
https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs/vader-of-moeder-overleden.jsp
https://duo.nl/particulier/lenen.jsp
https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/index.jsp
https://duo.nl/particulier/lenen.jsp
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/een-master-gaan-doen.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/extra-studiefinanciering.jsp

