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 Arno Dieteren 
 
 Studiefinanciering 

  

 

 “Leenstelsel: 

 dan maar niet studeren?” 

    

 



(Sociaal) leenstelsel/ Studievoorschot 
 

Veel misverstanden en onduidelijkheden,  

mede door terminologie. 

 

Veel zorgen bij aanstaande studenten en ouders over grootte 
van toekomstige studieschuld.  
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Leenstelsel 
 

  Nieuwe regels studiefinanciering per 1 september 2015. 

 

  Belangrijkste maatregel:  

  Geen basisbeurs meer voor nieuwe studenten  

  aan HBO en universiteit. 

 

  Overgangsrecht basisbeurs voor ‘zittende’ studenten, 

  afhankelijk van studiefase (bachelor of master). 

 

  Basisbeurs voor MBO leerlingen blijft bestaan! 
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Leenstelsel 

 

Geen basisbeurs meer,  

maar mogelijkheid voor aanvullende beurs blijft bestaan! 

 

Aanvullende beurs blijft prestatiebeurs;  

wordt een gift bij afsluitend diploma binnen 10 jaar. 

 

Hoogte aanvullende beurs wordt bepaald door: 

- Inkomen (biologische) ouders 

- Aantal studerende/schoolgaande broers/zussen 

 

Maximaal bedrag verhoogd naar € 378,- per maand. 
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Aanvullende beurs 
 

Inkomensgrens? 
Vaak genoemd: € 46.000 
 
Geldt alleen bij: 1 kind aan HBO/WO 
 
Stel: 1 student HBO/WO, 1 leerling VO: grens bij € 48.000 
 
Stel: 2 x HBO/WO: grens bij € 58.000 
 
Stel: 1 HBO/WO en 1 MBO: grens bij € 66.000 (voor MBO!)  
 
Stel: 2 HBO/WO en 1 MBO: grens bij € 70.000 (voor HBO/WO) 
       grens bij € 82.000 (voor MBO) 
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Lenen: basislening + collegegeldkrediet. 

 

Nieuwe studenten kunnen tot € 1.017,- per maand lenen. 

Basislening:    € 476,- 

Aanvullende beurs/extra basislening: € 378,- 

Collegegeldkrediet:   € 163,- 

 

Geen verschil meer tussen in- en uitwonend. 

 

Leenbedrag kan maandelijks worden aangepast. 

 

Rentepercentage wijzigt tijdens studieperiode jaarlijks. 

Actueel rentepercentage (0,12%) relativeren! 



5 november 2015 

Terugbetalen lening. 

 

Aflosfase vanaf 3e kalenderjaar na einde studiefinanciering. 

 

Aflosfase voor nieuwe generatie: 35 jaar. (nu nog 15 jaar!) 

+ 

Groter deel inkomen buiten beschouwing bij 
termijnberekening. 

= 

Relatief lage maandtermijn  

 

Partnerinkomen telt mee! 

 

Rente ná studiefinanciering; 5 jaar vast. 
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Terugbetalen lening. 

 

Voorbeeld: 

 

Je leent 5 jaar lang € 600,- per maand. 

Rente: 2,5% 

Totaalschuld inclusief rente: € 40.631,- 

Wettelijke maandtermijn bij 35 jaar: € 145,- 

Je lost af: € 60.900,- 

Bij een bruto-inkomen van € 3.500 per maand: € 75,- 

Je lost af: € 31.500,- 

Bij een bruto-inkomen van € 5.300 per maand: € 145,- 

 



Tenslotte. 
 

Leenstelsel:    geen ‘bijverdien’grens 
     meer 

 

Studievertraging door ziekte: 12 maanden verlenging 
     én € 1.230,-   
     schuldverlaging mits 
     tijdig diploma. 

 

Vervallen kwartaalinstroom <18 

studiefinanciering HBO/WO: vanaf september 2017 

 

Reisvoorziening voor 

MBO-leerlingen onder 18 jaar: Vanaf  januari 2017 
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Meer informatie? 

 
 

 
www.duo.nl; rekenhulp! 
 

vragen@duo.nl 
 
Telefoon: intermediairsnummer 
 
www.financieelstudieplan.nl 
 
www.startstuderen.nl 
 
Arno.dieteren@duo.nl 
 
 

 
 

http://www.duo.nl/
http://www.financieelstudieplan.nl/
http://www.startstuderen.nl/

