Tegemoetkoming scholieren
Januari tot en met juli 2020

Basistoelage
Thuiswonend
€ 117,20
Uitwonend
€ 273,26
Aanvullende toelage
Maximaal bedrag
* Onderbouw is vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.
**Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan verhogen we de aanvullende
toelage met € 97,33 per maand. Dit is een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die
vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen.
Voortgezet onderwijs onderbouw *
Voortgezet onderwijs bovenbouw *
Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *

€ 81,25
€ 88,95
€ 53,97
€ 118,99 **
€ 111,24

Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *

€ 118,99

Studiefinanciering mbo
Januari tot en met juli 2020

Thuiswonend

Uitwonend

Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is het totaal lager: € 521,88 (thuiswonend) en
€ 737,07 (uitwonend).
Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra
lenen, bovenop de 'gewone' lening.
Doet u mbo 3 of 4 en krijgt u geen prestatiebeurs meer? Dan kunt u 3 jaar alleen nog
lenen (de 'leenfase'). De maximale lening is dan € 963,59 per maand.
Basisbeurs
Aanvullende beurs
Lening
Totaal

€ 85,13
€ 348,62
€ 185,46
€ 619,21

€ 277,84
€ 371,10
€ 185,46
€ 834,40

Studiefinanciering hbo en universiteit
Januari tot en met augustus 2020

Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra
lenen, bovenop de 'gewone' lening.
Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u maximaal € 867,92 voor het collegegeld
lenen. U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet
betalen.
Studenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een bachelor of associate
degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een
lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs 2 jaar.
Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De
laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder aanvullende beurs. De maximale lening is
dan hoger: € 963,59 per maand, plus het bedrag voor collegegeldkrediet.
Lening
€ 494,39
Aanvullende beurs
€ 403,17
Collegegeldkrediet
€ 173,58
Totaal
€ 1.071,14

