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Beste studiekiezer,

Begin je komend studiejaar aan een opleiding aan een hogeschool of universiteit? 
Dan is het belangrijk dat je je daarop goed voorbereidt. Zeker nu de Nederlandse 
studiefinanciering verandert door de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Deze 
verandering geldt voor alle nieuwe bachelor- en masterstudenten. Ga je een 
opleiding volgen in het Europese deel van Nederland? Dan krijg je ook te maken met 
de nieuwe studiefinancieringsregels. 

Ga je een opleiding volgen in Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, 
Amerika of in de Caribische regio? Dan kun je ‘Studiefinanciering BES’ aanvragen bij 
RCN-Studiefinanciering. Deze studiefinanciering verandert niet. 

Nieuwe Nederlandse studiefinanciering
Vanaf 1 september 2015 bestaat de studiefinanciering uit een studentenreisproduct 
(een ov-kaart) voor iedereen, een aanvullende beurs voor studenten van ouders met 
een inkomen tot €46.000 en de mogelijkheid om gebruik te maken van een lening. 
De basisbeurs verdwijnt in het hoger onderwijs.

Met deze verandering komt geld vrij om te investeren in nog beter hoger onderwijs. 
Daarbij kun je denken aan intensievere begeleiding, meer contacturen, uitdagender 
onderwijs en betere internationale studiekansen.

Een lening sluit je onder gunstige voorwaarden af bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO). De lening is niet verplicht. Je bepaalt zelf of je leent en hoeveel je leent 
voor je studie en levensonderhoud, tot een maximum van €1.016,- per maand. Wat 
je leent, betaal je na je studie naar draagkracht terug. Verdien je na je studie het 
Nederlands wettelijk minimumloon of minder, dan betaal je niets terug. En verdien 
je meer dan het Nederlands wettelijk minimumloon, dan is de aflossing maximaal 
4% van het inkomen boven het Nederlands wettelijk minimumloon. Nu is dat nog 
12% van het inkomen boven het bijstandsniveau. Je krijgt 35 jaar de tijd om je 
studieschuld af te lossen. Nu is dat nog 15 jaar.

Op www.startstuderen.nl vind je meer informatie over de nieuwe maatregelen van 
het studievoorschot en andere zaken die je nodig hebt om goed voorbereid aan een 
studie te beginnen.
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Bereid je goed voor
Je studietijd is een belangrijke fase in je leven en heeft veel invloed op je 
toekomst. Denk dus goed na over je studiekeuze en meld je bij een Nederlandse 
vervolgopleiding uiterlijk op 1 mei aan om gebruik te kunnen maken van een 
studiekeuzecheck. Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO. Denk daarbij 
na over wat jij straks per maand nodig hebt en zet op een rij wat je inkomsten en 
uitgaven zijn. In de folder ‘Check je geld!’ van Wijzer in Geldzaken lees je meer 
informatie over studiekosten en krijg je tips over hoe je een studiebegroting maakt. 
Deze folder kun je vinden op www.startstuderen.nl.

Als je in het Europese deel van Nederland gaat studeren dan heb je te maken 
met extra kosten, zoals kosten voor een vliegticket. Om deze kosten te 
kunnen financieren kun je eenmalig een ‘Opstarttoelage’ aanvragen bij RCN-
studiefinanciering. Deze mogelijkheid blijft bestaan. 

Ik wens je heel veel succes bij het afronden van je huidige opleiding en alle 
voorbereidingen op je studie.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

dr. Jet Bussemaker


