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Studeren en je geldzaken

Programma

• Kosten van studeren

• Financiering van jouw studie

• Demonstratie over hoe je jouw studiefinanciering kunt berekenen

Vragen kunnen gesteld worden in de chat box
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Studeren kost geld

Studeren brengt kosten met zich mee
• Collegegeld (€ 2.143)

• Studiemateriaal en andere benodigdheden 

• Levensonderhoud (eten en drinken)

• Huur van je studentenkamer

• Verzekeringen

Studeren kost geld (per maand)
Student die de opleiding Commerciële Economie aan de HvA volgt.                        
Kamer in Amsterdam / Voltijd
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Hoe kan ik deze kosten financieren?

• Studiefinanciering

• Bijdrage van ouders

• Meer inkomen

Studiefinanciering

Vier onderdelen

Studentenlening

Collegegeldkrediet

Aanvullende beurs

Studentenreisproduct

Leen je geld om je uitgaven te kunnen betalen. Zelf  bepalen hoeveel je wilt lenen.   

Leen je geld om je collegegeld te betalen.

Kan je extra geld aanvragen en is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Kan je gratis of  met korting reizen met het openbaar vervoer.

Studiefinanciering (stufi) is geld dat je als student van de overheid kunt krijgen óf  lenen om te kunnen studeren
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Lening of  gift?
Studentenlening

Collegegeldkrediet

Aanvullende beurs

Studentenreisproduct

Is GEEN gift. Terug betalen met rente.

Is GEEN gift. Terug betalen met rente.

Kan een gift worden. Als je binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Kan een gift worden. Als je binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Maximale studiefinanciering

In het geval van onze voorbeeld, komt de student net te kort: € 1.222 – € 1.101,84 =  € 120,16
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Bijdrage ouders

• 58% van de ouders draagt bij aan de studiekosten van hun kind door 
(onregelmatig) een financiële bijdrage te geven. 

• Zo krijgen uitwonende studenten gemiddeld € 216 per maand van hun 
ouders en thuiswonende studenten € 82 per maand

Meer inkomen

• Baantje of  vakantiewerk 

• Zorg- en huurtoeslag aanvragen

• Gebruik maken van studentenkortingen

• Besparen op je uitgaven

€ 400

Zorgtoeslag € 99

Gebruik maken van studentenkortingen

Besparen op je uitgaven

- thuis wonen

- goedkoop boodschappen doen (aanbiedingen) 

- in een studentenhuis gezamenlijk inkopen
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https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel

Bereken je 
studiefinanciering

https://duo.nl/apps/rekenhulp-
studiefinanciering/index.html#/nieu
we-stelsel/studiebegroting
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Belangrijk!!

• In-of  uitwonend kan veel verschil maken

• Leen niet meer dan je nodig hebt! 
• Kan negatieve gevolgen hebben voor je hypotheek

• Vind een goede balans in werken en ontspanning.
• Negatief  bindend studieadvies (BSA) Moet stoppen met je studie waardoor je 

studievertraging oploopt
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Praktische zaken: wat te doen?

• Eigen rekening openen

• Aanvragen studiefinanciering: mijn.duo.nl

• Tegemoetkoming studiekosten aanvragen

• Zorgtoeslag regelen 18+ ( €99): www.belastingdienst.nl

• Inschrijven voor een kamer bij bv Stichting Studentenhuisvesting

Vragen?
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Prestatiebeurs

Reisproduct en aanvullende beurs 
worden een gift als u binnen 10 jaar 
een diploma behaalt. 

Aantal jaren lening

*studiefinanciering: 

voor de meeste studies maximaal 7 jaar

*Reisproduct: nominale duur studie +1 jaar
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Workshops

2 februari: voorlichtingsavond 4strax

4 februari: workshop over een tussenjaar / studeren in het buitenland

Vragen?

• lb.decanen@atscholen.nl
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Handige websites

• https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/waar-bestaat-het-uit.jsp

• https://www.nibud.nl/consumenten/studiekosten-bijdragen-als-ouder/

• https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/inkomen-student/

• https://hetgeldcollege.nl/huurtoeslag-student/


