
Heliomare College Wijk aan Zee, 24-2-2016

Actuele info Studeren & Geld:

MBO
Voor 2015-2016 bedraagt het lesgeld aan een MBO: € 1.131,- (vanaf 18 jaar)

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende 
beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studenten-reispro-
duct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs en aanvullende beurs 
pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefi-
nanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je al-
les terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de 
aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.
Onder de 18 jaar betaal je geen lesgeld, maar moet je wel zelf vervoer betalen.
Meer info zie www.duo.nl: https://duo.nl/particulier/mbo-er/

HBO
Voor 2015-2016 bedraagt het lesgeld aan een HBO: € 1.951,- 
Studiefinanciering aan het HBO bestaat uit:

1. Studievoorschot: Het studievoorschot is een lening, die u tegen voordelige voorwaarden kunt 
afsluiten bij de overheid. Die lening is niet verplicht. U mag zelf bepalen hoe u uw studie financiert.
2. Aanvullende beurs: Of u een aanvullende beurs krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. 
Deze beurs is in de eerste 5 maanden een gift.
3. Studentenreisproduct: U heeft recht op de reisvoorziening tijdens de nominale duur van uw stu-
die (bij de meeste studies is dat 4 jaar) plus 1 uitloopjaar. U kunt kiezen voor een weekabonne-
ment of een weekendabonnement. U moet het studentenreisproduct op een persoonlijke ov-chip-
kaart laden.
4. Collegegeldkrediet: Collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld te betalen. Als u stu-
deert aan een universiteit of hogeschool, heeft u hier recht op. Per maand kunt u een bedrag lenen 
waarmee u het collegegeld kunt betalen. Over het collegegeldkrediet betaalt u rente. U krijgt het 
collegeldkrediet samen met de rest van de studiefinanciering uitbetaald.
Als u uw diploma binnen 10 jaar haalt, krijgt u de aanvullende beurs en de ov-kaart in de 
vorm van een gift. Haalt u het diploma niet binnen 10 jaar? Dan blijft de studiefinanciering 
een lening die u gewoon moet terug betalen. Ook een ov-kaart moet u dus terugbetalen, 
als u geen diploma haalt.
Meer info zie www.duo.nl: https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/

Per gemeente bestaan er verschillende speciale Toeslagregelingen, zie op de website van 
de gemeente waar je woont, onder ‘Bijzondere bijstand’, zoals:
TCA: Toeslag Chronische Aandoening
TER:   Toeslag Eigen Risico
IST: Individuele studietoeslag
Zorg dat je tijdig je DigiD op orde hebt (sms op je mobiele nummer ), omdat bij inschrijvin-
gen gebruik van DigiD nodig is en bij meer aanvragen. Regelen via www.digid.nl.

Inschrijven Studielink:
 1 Als je binnen het invulmenu aankomt bij het invullen van de school, waar je vandaan komt, kies je          

voor Santpoort-Noord
 2 Er verschijnen in een rolmenu een aantal scholen en dan kies je voor het veld ‘overige’         
 3 Alleen daar is vervolgens mogelijk de naam Heliomare Onderwijs zelf in te typen          

http://www.duo.nl
https://duo.nl/particulier/mbo-er/
http://www.duo.nl
https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/
http://www.digid.nl

