studeren en werken

HOE GAAT JOUW

toekomst eruitzien?
R

ond je achttiende ben je meestal klaar met je middelbare school en volg je een mbo- of hboopleiding of je gaat naar de universiteit. Het kan zijn dat je vanwege je ziekte wat vertraging hebt

opgelopen, maar het moment van kiezen komt eraan. Hoe gaat jouw toekomst eruitzien?

Hoe vind je de juiste studie?

Open dagen

Ga je studeren in het mbo, hbo of aan de universiteit? Dan

Heb je een idee wat je wilt studeren? Ga bij

biedt www.startstuderen.nl een handig overzicht van websites

zoveel mogelijk open dagen langs, je proeft de

en het laatste nieuws over bijvoorbeeld de veranderingen in de

sfeer en je kunt alvast langs gaan bij de decaan om te

studiefinanciering en de toelatingseisen. En maak vooral

informeren naar mogelijke studie-aanpassingen. Sommige

gebruik van de checklist, zodat je zeker weet dat je alles hebt

onderwijsinstellingen hebben speciale verenigingen of

geregeld voor je opleiding. De website www.handicap-studie.nl

platforms voor en door studenten met een functiebeperking.

geeft je specifieke informatie over het maken van de juiste

Je komt ze vaak tegen op de open dagen.

studiekeus als je een chronische ziekte of beperking hebt. Je
vindt hier ook de folder ‘Gaan Studeren’ met alle belangrijke

Studie gekozen en dan?

tips op een rijtje.

Voordat je aan je vervolgopleiding kunt beginnen, moet je je

Een goede voorbereiding verkleint de kans op een verkeerde

eerst aanmelden bij www.studielink.nl. Hier kun je meteen

studiekeuze. Handige hulpmiddelen zijn de websites

aangeven dat je een chronische ziekte hebt en dat je een

www.studiekeuze123.nl en de digitale Icares-beroepentest op

intakegesprek wilt met een studentendecaan. Dit is niet ver-

www.icares.nl. Deze test kijkt niet alleen welk beroep bij jou

plicht, maar wel aan te raden, onder andere in verband met

past, maar ook of dit beroep geschikt is als je een beperking

het aanvragen van voorzieningen (zoals de mogelijkheid om

hebt.

tijdens een tentamen naar het toilet te mogen).
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Studiefinanciering, van prestatiebeurs naar leenstelsel
Prestatiebeurs, leenstelsel, aanvullende beurs, studievertraging en de studiebeurs: allemaal begrippen
waar je mee te maken krijgt als je gaat studeren. Er gelden andere regels voor het MBO dan voor HBO
en universiteit. Een ook is er veel veranderd sinds 1 september 2015.

MBO

HBO en universiteit

DUO zorgt voor de basisbeurs en je studenten-OV

de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als

Op 1 september 2015 ging het

kaart. Kunnen je ouders niet meebetalen, dan kun

je je diploma binnen tien jaar haalt, gerekend vanaf

nieuwe leenstelsel van kracht.

je een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt zelf

je eerste maand studiefinanciering. Dit heet een

Hiervoor had je nog de zoge-

meebetalen aan je studie door naast je studie te

‘prestatiebeurs’. Haal je geen diploma, dan moet je

naamde prestatiebeurs. Deze is

werken of door bij te lenen bij DUO. Doe je een op-

alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende

omgezet in het leenstelsel. Alle

leiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs en

beurs en je studenten OV-kaart. Alleen de aanvul-

informatie over de regeling

eventuele aanvullende beurs altijd een gift.

lende beurs over je eerste twaalf maanden met stu-

vóór 1 september 2015 vind je

Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden

diefinanciering mag je altijd houden.

op www.duo.nl.

Leenstelsel

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat

betalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste

uit vier onderdelen: lening, studenten OV-kaart,

vijf maanden met studiefinanciering, die mag je

aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening,

altijd houden.

studenten OV-kaart en collegegeldkrediet zijn er

Hoeveel studiefinanciering heb je nodig? Op

voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk

www.duo.nl vind je een handige rekenhulp om te

van het inkomen van je ouders.

zien hoeveel studiefinanciering je nodig hebt.

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet

Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire stu-

je na je studie terugbetalen. Alleen de studenten

die in totaal 7 jaar studiefinanciering. Een aanvul-

OV-kaart en de aanvullende beurs kunnen een gift

lende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. De

worden. Je moet dan binnen tien jaar je diploma

studenten OV-kaart krijg je de eerste 5 jaar. Voor

halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinan-

opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je

ciering.

langer studiefinanciering krijgen. Je moet al je

Haal je geen diploma, dan moet je alles terug-

studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Studievertraging, en dan?
Soms lukt het door jouw ziekte niet om op tijd af te stu-

Bij de oude studiefinancieringsregeling en ook bij het

deren. Dan kan DUO je studiefinanciering verlengen of

huidige leenstelsel heb je recht op een jaar extra

helemaal opnieuw toekennen.

studiefinanciering als je vanwege medische redenen

Krijg je Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning

studievertraging oploopt. Nieuw is dat je een compen-

jonggehandicapten) of moet je noodgedwongen stop-

satie krijgt van maximaal € 1.200, als je jouw diploma

pen met je studie? Dan kan DUO je studenten OV-kaart

binnen 10 jaar na de start van de studie (bachelor of

en eventuele aanvullende beurs (de ‘prestatiebeurs’)

master) haalt. De aanvraag gaat via de studenten-

omzetten in een gift. Ook als je geen diploma hebt ge-

decaan.

haald. Heb je nog een basisbeurs gekregen, dan wordt
ook die een gift.

Meer info? www.duo.nl
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