
Op weg naar je toekomst
BEN JIJ VOORBEREID?

JONGEREN DIE AAN EEN
STUDIE  WILLEN BEGINNEN

1. 3.  AFGESTUDEERDEN2. HUIDIGE STUDENTEN

Je studententijd is als het goed is je leukste tijd van je
leven en dat moeten we ook zo houden! 
Maar ben jij financieel wel goed voorbereid? 
Weet jij alles over studiefinanciering, de mogelijke
veranderingen hierin en wat je nog te wachten staat?

Operatie pechgeneratie hier voor jou. 
Als  vierdejaars van hbo-rechten willen wij jou graag helpen en informeren
Wij bieden informatie aan voor:



Volg  onze
Instagram-pagina
voor  nog meer
informatie.

Studiefinanciering
Sinds 2015 is het sociaal-leenstelsel
ingetreden. Vanaf dat moment is de 
basisbeurs komen te vervallen. Hierdoor 
lenen  studenten steeds vaker om een 
studie of andere levensbehoeftes te bekostigen. 

Het verschil tussen mbo en hbo
Je zou het haast niet denken, maar er zit toch een
verschil in studiefinanciering tussen het mbo
en het hbo. Zo wordt in het mbo een 
minimumleeftijd vereist van 18. Deze 
studiefinanciering bestaat uit:
een basisbeurs, lening en het studentenreisproduct. 
Voor hbo-studenten is geen minimum
leeftijd vereist. Deze studiefinanciering bestaat  uit: 
een aanvullende beurs (als je hiervoor 
in aanmerking komt), lening, het studenten-
reisproduct en  het collegegeldkrediet.

OV-vergoeding in het buitenland
Wanneer je in het buiteland studeert of stage loopt 
maak je uiteraard geen gebruik van je studenten-
reisproduct. Hierdoor heb je recht op een
vergoeding van €104,42 per  maand. Let wel op
dat je je Nederlandse reisproduct tijdig stopzet.

Hypotheek
Wanneer je in de toekomst een huis wilt gaan kopen
en je tijdens je studie bij DUO hebt geleend, kan dit
invloed hebben op je hypotheek. Volg voor meer
informatie hierover onze Instagram-pagina. Op
onze instapagina staan natuurlijk ook voorbeelden.

De rente
Op dit moment is de rente op een lening van DUO 0%. 
Volgens het Financieel Dagblad bestaat er een 
mogelijkheid dat de rente in 2023 gaat stijgen naar 
1,5%. De reden daarvoor  is de inflatie. Dit 
zou betekenen dat studenten die dit jaar afstuderen, 
de komende vijf jaar 1,5 % rente moeten gaan 
betalen over hun studieschuld.

Aflossen
Ooit komt er, als het goed is, een einde aan je studie. 
Maar wanneer begin je dan met aflossen? Het afslossen
bestaat uit twee fasen, namelijk: 
1. De afloopfase 
2. De aflosfase

De afloopfase start nadat je afgestuurd bent en 
duurt 2 jaar. De aflosfase begint hierna. De duur is
afhankelijk van je opleiding. Heb jij een mbo-opleiding
gevolgd? Dan duurt de aflosfase 15 jaar. Bij een hbo-
opleiding is de aflosperiode 35 jaar.


