
DUO (diverse video’s)

Hoeveel geld heb je nodig en waar geef je  
het aan uit? 

Een handige pagina van NIBUD over inkomsten en uitgaven van studenten.

Platform Wijzer in geldzaken

Informatie over kosten en wat je allemaal moet regelen.

Belastingdienst: Belasting terugvragen voor jongeren 

Werk je of heb je een uitkering? Soms kun je belasting terugkrijgen.

Rijksoverheid: Persoonlijk overzicht studeren

Webinar met informatie over alle financiële  
regelingen  

De Universiteit Wageningen heeft een handige webinar gemaakt voor  
studenten aan de universiteit, waarin alle financiële mogelijkheden  
besproken worden. 

Uitleg over het leenstelsel en de aanvullende beurs 

De Universiteit Wageningen heeft ook een handige informatiepagina  
voor ouders én kinderen met informatie over hoe alles werkt met  
het leenstelsel, de aanvullende beurs en heel veel andere dingen die je  
kunt regelen als je gaat studeren aan de universiteit.

Informatiepunten digitale overheid bij de bibliotheek  
in jouw woonplaats

Kun je wel wat hulp gebruiken? Loop langs bij de bibliotheek. Zij denken
met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Zij kunnen ook een
afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt. 

Over deze flyer

Deze flyer is gemaakt om een overzicht te bieden voor (aankomende) studenten
en hun ouders/verzorgers. De informatie is tot stand gekomen vanuit het 
programma Mens Centraal (Ministerie van OCW), in samenwerking met DUO, 
NIBUD en partners uit het netwerk van Mens Centraal.

Welke financiële 
regelingen zijn er?

Financieel goed voorbereid = 
nog meer plezier in je studie!

Specifieke informatie voor ouders

Handige video’s
en websites

Er is misschien meer mogelijk dan 
je weet. Check!

Jij gaat studeren  
aan het mbo, hbo of de universiteit

Studiefinanciering 
(DUO)

Studentenreisproduct, basisbeurs 
(alleen voor mbo), aanvullende 

beurs, lening, collegegeldkrediet 
(alleen voor hbo/universiteit).
Vanaf 2023 zijn er wijzigingen 
in de studiefinanciering. Lees 
op deze pagina meer over de 

plannen.

Profileringsfonds  
HBO en Universiteit

(Onderwijsinstelling)

MBO Studentenfonds 
(Onderwijsinstelling)

Soms zijn er omstandigheden 
waardoor je studievertraging 
oploopt. Dan kun je financiële 

ondersteuning vragen bij je 
onderwijsinstelling.

Zorgtoeslag 
(Belastingdienst)

Als je weinig inkomen hebt, kom 
je misschien in aanmerking voor 

zorgtoeslag.

Huurtoeslag 
(Belastingdienst)

Als je op jezelf woont en weinig 
inkomen hebt, kom je misschien 
in aanmerking voor huurtoeslag.

Studietoeslag voor 
studenten met een 

beperking 
 (Gemeente)

Studenten die niet kunnen 
bijverdienen vanwege een 

beperking of ziekte, kunnen 
in aanmerking komen voor 

studietoeslag.

Kinderbijslag voor 
ouders van studenten 

(Sociale 
Verzekeringsbank)

De ouders van studenten jonger 
dan 18 jaar die vanwege een  

mbo-opleiding uitwonend zijn, 
kunnen in sommige gevallen 
dubbele kinderbijslag krijgen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8B1RqJ-0Y49z7KR5vSyC1A
https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/studeren/
https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/studeren/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/jongeren/teruggaaf_jongeren/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/jongeren/teruggaaf_jongeren/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-webinar-23-maart/
https://www.youtube.com/watch?v=k-7C_zqZaSQ
https://www.youtube.com/watch?v=k-7C_zqZaSQ
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/category/leenstelsel/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/18-worden/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/18-worden/
https://www.youtube.com/channel/UC8B1RqJ-0Y49z7KR5vSyC1A
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/financiele-ondersteuning-bij-studievertraging-hoger-onderwijs-profileringsfonds
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/ik-ben-meerderjarig
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag
https://www.jobmbo.nl/mbo-studentenfonds/

