
Samenvatting bij de online presentatie over de studiekeuze, studiefinanciering etc. in 6 
vwo van september 2020 

 
Kiezen in tijden van corona 
Het kiezen van een studie wordt in deze tijd als nóg lastiger ervaren dan anders. Er is weinig gelegenheid om een 
instelling echt te bezoeken. De meeste voorlichtingsactiviteiten vinden online plaats. Maak wel zoveel mogelijk 
gebruik van deze opties om je mogelijkheden goed te onderzoeken. Een derde van de studenten stopt al tijdens 
het eerste jaar. De helft van deze afvallers geeft aan dat zij zich van tevoren te weinig georiënteerd hebben.  
In het document dat ook op deze pagina staat heb ik een aantal instellingen op een rij gezet met een link naar 
de open dagen en proefstudeer-activiteiten die de instellingen nu wel organiseren. 
Natuurlijk doen de verschillende universiteiten en hogescholen ook online hun best om hun opleidingen goed te 
presenteren. Wat daarbij wel eens ontbreekt is de ‘bijsluiter’. Wat vinden studenten? Hoe verschilt een opleiding 
per universiteit? Wat is de kwaliteit van het onderwijs, de docenten? Waar komen afgestudeerden uiteindelijk 
terecht na hun studie? www.studiekeuze123.nl toont de cijfers per opleiding. Deze site is sowieso erg handig om 
opleidingen te zoeken. 
 
Toch wel of juist geen tussenjaar? 
Is het in deze tijd juist wel of niet handig om een tussenjaar te gaan doen? Daarover kun je verschillend denken. 
Hier https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/ kunt u zich wat verder 
oriënteren op de voors en tegens van een tussenjaar. Op de site van deze organisatie vindt u verder informatie 
over tussenjaartests en op welke manier je een tussenjaar tot een succes kunt maken. Een verre reis, in deze tijd 
nogal onzeker, is daarvoor niet altijd nodig. 
 
Inschrijven 
Wanneer de leerling besluit wel te gaan studeren is het natuurlijk van belang om je tijdig in te schrijven.  
Je meldt je aan via:  www.studielink.nl 
Hierbij heb je een DIGID én wachtwoord nodig!  
De sluitingsdatum voor de meeste opleidingen is 1 mei 2021. Voor numerus fixusstudies, studies waarvoor het 
aantal plaatsen beperkt is en waar dus geselecteerd moet worden, is de uiterste inschrijfdatum vaak veel 
vroeger, meestal 15 januari. Houd dit dus in de gaten wanneer de belangstelling naar een dergelijke studie 
uitgaat. 
Overigens is het mogelijk om je voor meerdere studies in te schrijven (max. 4), wanneer je nog erg twijfelt 
bijvoorbeeld. Je moet dan wel zorgen dat je je voor 1 september uitschrijft bij de studies die je niet gaat doen. 
 
De kosten 
Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021/2022 is nu nog niet bekend. De onderstaande getallen gelden 
voor 2020/2021. Elk jaar gaat het collegegeld met een paar euro omhoog. 
Wettelijk collegegeld  

• Eerste jaar als je niet eerder gestudeerd hebt: €1071,= 
 Lerarenopleiding  ook tweede jaar halvering collegegeld 

• Daarop volgende jaren: €2143,= 
Instellingscollegegeld, bijv. University Colleges en enkele particuliere opleidingen kunnen hiervan afwijken 

• Minimaal wettelijk collegegeld 
• Hoogte bepaalt de instelling zelf, OCW geeft hier geen richtlijnen voor 

Collegegeldkrediet = lening om collegegeld te betalen 
• Kan nooit meer zijn dan hoogte collegegeld 

Nu voor het eerste jaar: €89,25 per maand 

 
Studiefinanciering 
OP dit moment is het Sociaal leenstelsel nog van kracht maar dit systeem kan in de politiek steeds minder op een 
meerderheid rekenen. We moeten dus nog maar afwachten hoe een en nader zich gaat ontwikkelen na de 
verkiezingen in maart. 
De basisbeurs bestaat niet meer. Studenten kunnen een bedrag per maand lenen. 

http://www.studiekeuze123.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/
http://www.studielink.nl/


De bedragen die per maand geleend kunnen worden (voltijdopleiding):  
• collegegeldkrediet: max. €89,25 (volgende jaren 178,58) 
• lening: €494,08  
• aanvullende beurs: max €403,17 
• Totaal budget per maand: €1076,14 

Dit laatste bedrag wordt gezien als het minimale bedrag dat iemand nodig heeft voor woonkosten, 
levensonderhoud en studie. Een thuiswonende student zal al snel met minder toe kunnen. 
Sommige studenten kunnen een aanvullende beurs aanvragen. Dit hangt af van het inkomen van ouders. (minder 
dan €46.000 bruto per jaar, maar ook dit bedrag wordt natuurlijk jaarlijks enigszins aangepast). 
De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift indien de student binnen 10 jaar zijn/haar diploma behaald.  
Voor 2020-2021 is deze aanvullende beurs: 

• Maximaal: €403,17(afhankelijk van inkomen, broers zussen etc.) 
Op de site van DUO kunt u met behulp van een rekenmodel uitrekenen of uw kind in aanmerking komt voor een 
aanvullende beurs. 
Ook het studentenreisproduct, de OV-kaart maakt deel uit van de lening. Maar zowel de aanvullende beurs als 
het reisproduct hoeven niet te worden terugbetaald wanneer je binnen 10 jaar afstudeert. 
In totaal kan er worden geleend voor de periode van de cursusduur (3 jaar bachelor, 1 of 2 jaar master) met een 
maximale verlenging van drie jaar. 
Op www.duo.nl vraag je je studiefinanciering aan. Doe dat minstens drie maanden voordat je begint met 
studeren. 
 
To do 

 Onderzoek doen naar online LOB-activiteiten  
 DIGID aanvragen en wachtwoord niet vergeten!  
 Aanmelddatum van gewenste opleiding(en) opzoeken  
 Evt. begroting opleiding maken via bijvoorbeeld www.startstuderen.nl of www.nibud.nl   

www.wijzeringeldzaken.nl is een site waar jongvolwassenen veel kunnen leren over financiën in het algemeen. 
 
Vragen? 
U kunt een afspraak maken met of een bericht sturen naar Astrid Kwakernaak, decaan vwo. 
akwakernaak@lentiz.nl  
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