Studeren in 2015-2016

Check je geld!
Wat je moet weten over studiekosten

www.wijzeringeldzaken.nl

Alles over studeren en
geldzaken op een rij:
Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten.
Zeker niet als je studeert. Daarom is het slim om te
checken wat je nodig hebt om rond te komen.
Wie vanaf het studiejaar 2015-2016 met een opleiding aan een
hogeschool of universiteit begint, krijgt te maken met een nieuw systeem
van studiefinanciering; het studievoorschot. In plaats van de basisbeurs
krijgen studenten de mogelijkheid om geld van de overheid te lenen.
Deze folder helpt je jouw geldzaken tijdens je studie op een rij te
zetten. Laat hem ook aan je ouders zien.

1. Uitgaven
Hoeveel geld heb ik nodig?
Het collegegeld is € 1.951 per jaar.
Daarnaast ben je geld kwijt aan studie
materiaal (boeken en zo). Hoeveel je
daarvoor moet betalen, is bij iedere studie
anders. Op de website van jouw studie
vind je welk materiaal wordt voorgeschre
ven en wat dat kost. Je hebt natuurlijk ook
voldoende geld nodig om van te leven en
de huur te betalen als je op kamers gaat.

gaat, krijg je meestal geen huurtoeslag.
Die krijg je alleen als je in een zelfstandi
ge woning gaat wonen. Een zelfstandige
woning is een woning met een eigen
voordeur, een keuken en wc.

Heb ik straks veel reiskosten?

Wat kost een kamer?

Als student heb je straks recht op een
studentenreisproduct (gratis ov-kaart).
Je kunt kiezen tussen gratis reizen
doordeweeks of in het weekend.
Op de andere dagen krijg je korting.

Het is meestal het goedkoopst om thuis
te blijven wonen, ook wanneer jij je
ouders een bijdrage betaalt voor kost
en inwoning. Hoeveel huur je iedere
maand voor een kamer betaalt, hangt van
verschillende factoren af. Als je op kamers

Aanvragen van zo’n ov-kaart doe je
bij DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs
via > www.duo.nl. Als je het niet meteen
kunt vinden, vul dan als zoekterm
‘studentenreisproduct’ in. Hiervoor geldt
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dat je wel binnen 10 jaar moet afstuderen.
Haal je je diploma niet binnen die
periode, dan wordt de waarde van het
studentenreisproduct een lening. Om
gebruik te kunnen maken van het
studentenreisproduct heb je een
ov-chipkaart nodig. De ov-chipkaart zelf
koop je bij het vervoersbedrijf of online
via > www.ov-chipkaart.nl.

Welke kosten zijn er nog meer?
Je hebt iedere maand geld nodig voor
boodschappen, kleding en uitgaan.
Houd er rekening mee dat je daarnaast
ook moet betalen voor gas, water en
licht, internet en jouw mobiele telefoon.

Die kosten komen iedere maand terug.
Sommige kosten zie je makkelijk over
het hoofd. Denk bijvoorbeeld aan het
weghalen van huisvuil, waarvoor de
gemeente jaarlijks een rekening stuurt.
Het is ook verstandig om geld opzij te
zetten voor verzekeringen, zoals de
zorgverzekering en een inboedel
verzekering voor de spullen in je kamer.
Denk ook aan een verzekering voor
de schade die je misschien veroorzaakt
(aansprakelijkheidsverzekering).
Check bij je ouders of zij jou voor
sommige zaken hebben meeverzekerd.
Zo voorkom je dubbele kosten.

2. Inkomsten
Hoe regel ik een lening bij DUO
voor mijn studie?
Een lening van de overheid kun je vanaf
april 2015 aanvragen bij DUO, de Dienst
Uitvoering Onderwijs (zie > www.duo.nl).
Let op, geld lenen kost altijd geld. Je
betaalt immers rente. Er geldt voor deze
lening wel een lage rente en je mag er
tot 35 jaar over doen om de lening terug
te betalen. Eerder aflossen mag natuurlijk
ook, zo bespaar je rentekosten.
Hoeveel je na je studie per maand moet
aflossen, is afhankelijk van wat je hebt
geleend en van wat je na je studie
verdient. Hoe minder je hebt geleend,
hoe lager je maandlasten na je studie

natuurlijk. Daarnaast wordt gekeken naar
je inkomen. Heb je een laag inkomen,
dan is de maximale maandelijkse
aflossing laag. Heb je een hoog inkomen,
dan ligt dat maximum hoger en betaal
je meer. Maar nooit meer dan 4% van
je inkomen boven het wettelijk
minimumloon.

Geld lenen kost geld
Over een studielening betaal je rente.
Hoe meer je leent, en hoe langer je
erover doet om terug te betalen, hoe
meer kosten je hebt. Het is dus verstan
dig om niet meer te lenen dan je echt
nodig hebt. Zet alles op een rij en bepaal
dan hoe hoog dat bedrag moet zijn.
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Krijg ik een aanvullende beurs?
Soms heb je recht op een aanvullende
beurs die je niet hoeft terug te betalen.
Je moet wel binnen 10 jaar afstuderen.
Haal je je diploma niet binnen die
periode, dan wordt de aanvullende
beurs een lening. Of je recht hebt op
zo’n aanvullende beurs hangt af van
het inkomen van jouw ouders. Op de
site van DUO > www.duo.nl kun je zien
wat de voorwaarden hiervoor zijn.
Een aanvullende beurs vraag je net als
een lening op deze site aan. Je kunt hier
ook checken hoeveel aanvullende beurs
je kunt krijgen. Het gaat in 2015 om
maximaal €365,- per maand.

Hoeveel mag ik bijverdienen?
Een bijbaan is een prima manier om
iedere maand wat extra geld te hebben.
Je doet er vaak ook nuttige werkervaring

op. Werkgevers kijken straks niet alleen
naar een diploma. Je mag zoveel
bijverdienen als je wilt. Check altijd of
je recht hebt op belastingteruggaaf
via de site van de Belastingdienst.
> www.belastingdienst.nl

Heb ik recht op zorgtoeslag?
Hoeveel je per maand te besteden
hebt, hangt niet alleen af van hoeveel
je bijverdient en hoeveel je leent voor
je studie en hoeveel je van je ouders
krijgt. Waarschijnlijk heb je recht op
zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van
de overheid in de kosten voor je zorg
verzekering. Je kunt op de site van de
Belastingdienst > www.toeslagen.nl
checken of je recht hebt op zorgtoeslag.
Daar staan ook de voorwaarden
waaraan je moet voldoen.

3. Overzicht
Hoe zet ik alles op een rij?
Je komt er snel achter of je straks
genoeg geld te besteden hebt als je al
jouw inkomsten en uitgaven op een rij
zet. Een heel handig hulpmiddel daar
voor is een begroting. Dat is een soort
checklist die ervoor zorgt dat je niets
over het hoofd ziet. Met zo’n begroting
kun je ook bepalen of je straks wilt lenen
bij de overheid en hoeveel.

> Let op: voordat je de begroting gaat
invullen, moet je eerst bepalen of je de
bedragen per maand of per jaar gaat
berekenen.

> Maak op de volgende
pagina je eigen
studiebegroting
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VOORBEELD

Studiebegroting
Inkomsten		

Uitgaven

Bijdrage ouders

€

Collegegeld

€

Aanvullende beurs

€

Studiemateriaal

€

Zorgtoeslag

€

Huur

€

Huurtoeslag

€

Gas, water, licht

€

Bijbanen

€

Mobiele telefoon

€

..............................

€		Internet/tv
Boodschappen

€
€

Subtotaal inkomsten €		Kleding

€

		

€

Lening DUO

Uitgaan

€		Abonnementen

€

(verschil tussen uitgaven en inkomsten)

Verzekeringen

€

		

Gemeente

€

		

..............................

€

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

€

€

Nog meer weten?
Veel organisaties geven goede
informatie over studiekosten en
waaraan je moet denken als je op
kamers gaat. Kijk hiervoor op:
> www.wijzeringeldzaken.nl/studeren
> www.startstuderen.nl
> www.nibud.nl
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Alle feiten over studiefinanciering
op een rij:
•
•

De basisbeurs verdwijnt per 1 september 2015.
In plaats daarvan kun je via een lening bij DUO, het zogeheten
‘studievoorschot’, geld lenen voor je studie bij de overheid.
• Op de site van DUO kun je checken of je recht hebt op een
aanvullende beurs.
•	Over de studielening betaal je vanaf de start rente. Deze rente
wordt tijdens je studie ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de
terugbetaalfase elke vijf jaar.
•	De eerste twee jaar na afstuderen hoef je nog niet terug te betalen,
maar dat mag wel. Zo bespaar je rentekosten.
• De studielening mag je na je studie in 35 jaar aflossen.
•	De hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van
wat je hebt geleend en van jouw inkomen en de rente.
•	Als er na 35 jaar nog een schuld openstaat, dan wordt deze
kwijtgescholden.
•	Je mag de aflossing maximaal 5 keer een jaar onderbreken.
•	Verdien je minder dan het wettelijk minimumloon, dan hoef je
op dat moment niet terug te betalen.
• Voor bijverdienen geldt voortaan geen maximumbedrag.
• In het mbo verandert de studiefinanciering niet: de basisbeurs blijft.
•	De ov-studentenkaart (officieel: het studentenreisproduct) blijft bestaan
en komt in 2017 ook beschikbaar voor mbo’ers jonger dan 18.

Deze brochure is samengesteld door Wijzer in geldzaken in samenwerking met
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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