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Inleiding 
 
 
Beste leerling, 

 

De afgelopen jaren ben je bezig geweest met je LOB-keuzetraject. Daarin heb je kunnen 

ontdekken wat je na je eindexamen wilt gaan doen. De meeste leerlingen kiezen ervoor 

om door te studeren. Daarvoor moet je een aantal zaken regelen. 

 

In het informatieboekje dat je nu ontvangt staan een aantal belangrijke zaken netjes op 

een rijtje. Het is een service van het decanaat aan jou als examen leerling. 

Aan de informatie in dit boekje kun je géén rechten ontlenen. 

De informatie komt van verschillende websites en is op het moment van schrijven de 

meest actuele informatie. In de loop van de tijd kan er natuurlijk iets veranderen, dus 

kijk in ieder geval ook op de genoemde websites. 

 

 

Hieronder zie je welke websites wij gebruikt hebben en waar jij terecht kunt voor 

informatie: 

 

Onderwerp       website 

alle informatie over aanmelden Hoger Onderwijs www.studielink.nl 

alle informatie over studeren en studiefinanciering www.duo.nl  

alle informatie over een persoonlijk DigiD  www.digid.nl   

alle informatie over je studenten OV-chipkaart www.studentenreisproduct.nl 

 

alle informatie over geldzaken    www.nibud.nl 

 

alle informatie over studeren www.studeermeteenplan.nl 

www.studiekeuze123.nl 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.digid.nl/
http://www.studentenreisproduct.nl/
http://www.nibud.nl/
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Aanmelden en studiefinanciering. Hoe en wat? 
 
Aanmelden 

Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in 

Nederland, dan moet je je hiervoor aanmelden.  

Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe 

je via www.studielink.nl.  

 

Iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de 

toelating: raadpleeg daarom altijd eerst de website van de 

onderwijsinstelling voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. Bij een 

opleiding met aanvullende eisen moet je je eerst bij de opleiding melden en je daarna 

pas via studielink inschrijven. Kijk ook op pagina 8. 

Je aanmelding is ook direct je inschrijving. Studielink geeft alle informatie door aan 

de opleiding en je bent direct ingeschreven. Zelf hoef je dan dus niets meer te doen. 

 

Om je via studielink aan te kunnen melden heb je een DigiD inlogcode met sms-

authenticatie nodig. Heb je nog geen DigiD inlogcode?  

Bekijk op de website van studielink het stappenplan voor aanmelding. Dan weet je 

precies wat je moet doen 

http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx  

 

 

Studiefinanciering 

Naast aanmelden en inschrijven bij het Hoger Onderwijs (HO) moet je studiefinanciering 

aanvragen bij  DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl . 

Ook bij DUO heb je een DigiD inlogcode met sms-authenticatie nodig om iets te 

kunnen regelen. Bekijk meer informatie over studiefinanciering op pagina 9.  

Wijzigen aanmeldgegevens 

Na inzending van je aanmelding via studielink, krijg je via studielink een 

bevestigingsmail. Als je je aangemeld hebt voor een opleiding met een selectie krijg je 

tevens een schriftelijke bevestiging van DUO. Wil je daarna je opleiding of 

instelling wijzigen dan doe je dat ook weer via www.studielink.nl.  

Wijzigen studiefinanciering 

Nadat je studiefinanciering hebt aangevraagd, krijg je een bericht over je 

studiefinanciering voor het hoger onderwijs. Wijzigingen voor studiefinanciering 

moet je doorgeven via www.duo.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studielink.nl/
http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx
http://www.duo.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
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Wat moet je nu achtereenvolgens allemaal doen?   

  

 

Stap 1: Raadpleeg de website van de opleiding/onderwijsinstelling voor eventuele 

aanvullende eisen of selectie.  

 

Stap 2: Als je nog geen DigiD-code hebt, vraag je deze eerst aan via www.digid.nl. 

Je hebt hierbij je BSN-nummer nodig. Dit nummer staat op je paspoort of 

identiteitskaart.  DigiD inlogcode aanvragen   

  

Stap 3: Meld je aan bij studielink voor een opleiding aan een hogeschool of 

universiteit. 

Je hebt je DigiD inlogcode met sms-controle nodig. 

aanmelden via studielink      (www.studielink.nl)    studielink stappenplan 

 

 

Stap 4: Vraag dan op de site van  DUO je studiefinanciering aan. 

Ook hier heb je je DigiD inlogcode met sms-controle nodig. 

aanvragen studiefinanciering   (https://duo.nl/particulieren )  

 

 

 

 

 

 

http://www.digid.nl/
https://www.digid.nl/
https://app.studielink.nl/vchfos/welcome.jsp
http://www.studielink.nl/
http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx
https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp
https://duo.nl/particulieren
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Aanmelden voor 1 mei 
 

Leerlingen die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden, hebben recht op 

studiekeuzeactiviteiten bij de opleiding(en) waarvoor ze zich hebben aangemeld, maar 

ook de plicht om daaraan mee te doen als de opleiding dat vraagt. Zie 

‘Studiekeuzecheck’. 

 

Door de aanmeldingsdatum te vervroegen naar uiterlijk 1 mei, kunnen in de periode 

daarna studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden. De hogeschool of universiteit adviseert of je 

beter wel of niet kunt beginnen aan de studie. Dit advies is niet bindend. Jij bepaalt 

uiteindelijk zelf of je wel of niet start met de opleiding. 

 

Mocht je, indien je je tijdig hebt aangemeld, alsnog voor een andere studie willen kiezen, 

dan heb je daar nog tot 1 september de tijd voor. Het toelatingsrecht blijft behouden 

voor de andere opleiding. Zo kun je desnoods switchen voor aanvang van de studie. 

 

 

 

Studiekeuzecheck 
 

Nadat je je hebt aangemeld voor een hbo of wo-bacheloropleiding, ontvang je meestal 

een uitnodiging van deze opleiding om deel te nemen aan een studiekeuzecheck (ook wel 

matching genoemd). Hiermee krijg je een realistisch beeld van de studie en zie je of er 

een goede match is tussen jou en de studie. De studiekeuzecheck geldt niet voor studies 

met numerus fixus (zie pagina 7). Dan geldt de selectieprocedure van de betreffende 

opleiding.  

 

Wat houdt de studiekeuzecheck in? 

Opleidingen bepalen zelf uit welke onderdelen hun matching bestaat. Het kan 

bijvoorbeeld een gesprek zijn over je gemaakte keuze, het volgen van een proefcollege, 

het invullen van een digitale vragenlijst of een andere activiteit. Dit mondt uit in een 

advies. Dit advies is niet bindend. Je bepaalt zelf of je begint aan een opleiding mits jij je 

voor 1 mei aanmeldt. Indien jij je na 1 mei aanmeldt, dan mag de instelling jou alsnog 

weigeren.  
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Numerus fixus 

 

Vanaf het studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf alle 

studenten voor hun numerus fixus opleidingen. We noemen dit ook wel ‘selectie 

studies’. Dit zijn opleidingen waarvoor meer aanmeldingen zijn dan beschikbare 

plekken. 

 

Indien je kiest voor een selectie studie, dan is er een aantal voorwaarden verbonden aan 

aanmelding. Er wordt dan niet alleen gekeken naar cijfers. Belangrijk zijn ook je 

motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat 

de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste 

plek komt. 

 

 

Selectieprocedure numerus fixus 

Een hogeschool of universiteit heeft verschillende instrumenten in handen om te kunnen 

bekijken of er een match is tussen jou en de studie waar je je voor aangemeld hebt. Ze 

kunnen bijvoorbeeld een toets afnemen of een gesprek met je voeren. De 

selectieprocedure verschilt per instelling en opleiding. Bekijk op de website van de 

betreffende studie wat de selectieprocedure inhoudt. 

 

Maximaal 2 selectiestudies  

Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus aanmelden. 

Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen.  

 

LET OP: Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, 

Fysiotherapie en Verloskunde die een numerus fixus hanteren kun je je maar bij één 

hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden.  

Voor die studies geldt dat je maar 1 opleidingsplaats mag kiezen. Je mag je dus niet 

bij twee onderwijsinstellingen voor Geneeskunde met een numerus fixus aanmelden. 

Maar wél voor Geneeskunde en bijvoorbeeld Mondzorgkunde of een andere opleiding met 

een numerus fixus. 

 

Hoe vaak meedoen? 

Het verschilt per opleiding hoe vaak je mag meedoen. Dit is maximaal 3 keer, maar kan 

ook minder zijn. 

Aanmelden voor studiejaar 2021-2022 

Je kunt je aanmelden vanaf 1 oktober 2020. Dit doe je via Studielink.  

De uiterste aanmelddatum is 15 januari 2021. Daarna beginnen de 

onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Zijn er minder aanmeldingen dan 

plaatsen? Dan vindt er geen selectieprocedure plaats. Ook heb je dan recht op een 

studiekeuzecheck. 

Uitslag 

De uitslag van de selectie wordt bekendgemaakt op 15 april 2021. Je ontvangt de uitslag 

via Studielink. Ben je toegelaten? Dan moet je binnen twee weken je plaats accepteren 

of weigeren. 

 

Een overzicht van alle opleidingen met een numerus fixus vind je op de decanenwebsite 

onder ‘downloads’-> informatie: 

https://portamosana.dedecaan.net/informatie/downloads/informatie 

 

Begin december vind je hier de actuele lijst voor 2021-2022! 

https://portamosana.dedecaan.net/informatie/downloads/informatie
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Of je nou kiest voor een studie met of zonder numerus fixus, de instelling checkt altijd of 

je past bij de opleiding waarvoor jij je aangemeld hebt. Bij een opleiding met numerus 

fixus kun je dus geweigerd worden en bij een opleiding zonder selectie niet (mits jij je 

voor 1 mei aanmeldt) 

 

Wil je de stappen nog eens goed bekijken die van toepassing zijn bij een opleiding met 

numerus fixus? Bekijk dan het stappenplan op de decanensite bij ‘downloads’ → 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende eisen hbo 

Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of 

eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding 

zelf worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding logopedie, waar je een stemtest 

moet doen. 

In het geval van aanvullende eisen, meld jij je eerst aan bij de hogeschool en 

dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt 

vervolgens of je wordt toegelaten 

Melden bij de hogeschool 

Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op 

met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 

januari. 

  

Uitzonderingen 

Sommige opleidingen hebben een zogenaamd gefaseerd aanmeldingstraject met 

selecties en audities. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste kunstopleidingen. Voor deze 

opleidingen kan de aanmelding op een andere, vroegere datum sluiten. Informeer al in 

november wanneer de aanmelding voor dit soort opleidingen sluit.  

 

Niet toegelaten tot een opleiding  

Ben je niet toegelaten tot een opleiding die aanvullende eisen stelt? Je kunt je dan alsnog 

via Studielink aanmelden voor een andere opleiding (voor 1 mei). Voor opleidingen met 

een decentrale selectie moet je je vóór 15 januari aanmelden.   
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Studiefinanciering 

In het kort 

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, 

studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en 

collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het 

inkomen van je ouders. 

 

Je studiefinanciering is een lening, die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het 

studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan 

binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering.  

Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je 

eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden. 

Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire studie in totaal 7 jaar studiefinanciering. 

Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. Het studentenreisproduct krijg 

je de eerste 5 jaar. Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer 

studiefinanciering krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken. 

Een student hbo of universiteit mag onbeperkt bijverdienen naast de studiefinanciering. 

 

Wat is studiefinanciering?  

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: 

• Lening (terugbetalen) 

• aanvullende beurs (gift indien…) 

• collegegeldkrediet (terugbetalen) 

• studentenreisproduct (gift indien…) 

 

Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je 

studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je 

ziektekostenverzekering en je collegegeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet 

automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO, nadat je je hebt aangemeld bij 

Studielink. Je krijgt studiefinanciering als je aan alle voorwaarden voldoet. In het hoger 

onderwijs is je studiefinanciering gedeeltelijk een lening en gedeeltelijk 

een prestatiebeurs. 

Wie betaalt je studie?   

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de 

overheid, de ouders en de student zelf. DUO zorgt namens de overheid voor 

de basislening, de aanvullende beurs, het collegegeldkrediet en het 

studentenreisproduct. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die 

niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs. Je kunt zelf 

meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of meer te lenen.  
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Lening  

Iedereen die recht heeft op studiefinanciering kan een lening afsluiten. De lening moet je 

altijd met rente terugbetalen. Of je op kamers gaat of thuis blijft wonen maakt voor de 

hoogte van de lening niets uit. Kijk op duo.nl hoeveel jij precies kunt lenen.  

 

Aanvullende beurs  

Als je studiefinanciering aanvraagt, kun je direct een aanvullende beurs aanvragen.  

Deze aanvullende beurs kun je ook aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt.  

De aanvullende beurs is namelijk afhankelijk van het inkomen van je ouders. Mocht er in 

het inkomen tijdens je studie iets veranderen, dan zou het zomaar kunnen dat je ineens 

toch recht op een aanvullende beurs. 

 

 

Wat moet jij doen? Wat doet DUO?  
 

• jij vraagt een aanvullende beurs aan 

• Duo vraagt de inkomensgegevens van je ouders op bij de Belastingdienst 

• Duo stuurt een bericht over je aanvullende beurs als ze de inkomensgegevens 

hebben 

• Duo stuurt je ouders bericht van welk inkomen ze uitgaan voor de berekening van 

je aanvullende toelage. 

De aanvullende beurs is maximaal € 403,17 per maand* en valt onder de zogenaamde 

prestatiebeurs. Je moet het bedrag terugbetalen als je niet de gevraagde prestatie levert.  

Het bedrag dat je als aanvullende beurs krijgt, kun je niet meer lenen. 

Collegegeldkrediet  

Lenen om collegegeld te betalen 

Naast de basislening kun je ook een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. 

Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd en is onderdeel van de 

studiefinanciering. DUO betaalt het collegegeldkrediet dan ook samen met de rest van je 

studiefinanciering uit. Ook over het collegegeldkrediet moet je rente betalen. Je betaalt 

het collegegeld aan je onderwijsinstelling, niet aan DUO.  

Je kunt maximaal maandelijks 1/12 van het wettelijke collegegeld lenen. 

 

 

Studentenreisproduct 

De Studenten OV-chipkaart met daarop een geldig studentenreisproduct is het enige 

geldige vervoersbewijs voor studenten. Je hebt als student in het hbo of aan de 

universiteit alleen nog recht op een studentenreisproduct tijdens de reguliere duur van je 

opleiding, met maximaal één jaar uitloop. Voor de meeste studies is de reguliere duur 4 

jaar. Dat betekent dat je 4 + 1 jaar mag reizen met het studentenreisproduct.  

Het studentenreisproduct is een weekabonnement of een weekendabonnement. Je krijgt 

automatisch een weekabonnement. Als je liever een weekendabonnement hebt, kun je 

gratis wisselen. 

 

*De genoemde bedragen gelden t/m december 2020 

 



 11 

 

Weekabonnement Weekendabonnement 

Maandag korting tot 04.00 uur, daarna 

gratis 

gratis tot 04.00 uur, daarna 

korting 

Dinsdag gratis korting vanaf 09.00 uur 

Woensdag gratis korting vanaf 09.00 uur 

Donderdag gratis korting vanaf 09.00 uur 

Vrijdag gratis korting van 09.00 tot 12.00, 

daarna gratis 

Zaterdag gratis tot 04.00 uur, daarna 

korting 

gratis 

Zondag korting gratis 

   

Zomerperiode     korting als in de rest van het jaar 

Feestdagen * korting van 04.00 tot 04.00 uur 

de dag erna 

gratis van 04.00 tot 04.00 uur 

de dag erna 

Goede Vrijdag * gratis gratis 

* Op de dag vóór Goede Vrijdag, vóór Bevrijdingsdag en vóór Hemelvaartsdag reis je 

als op een vrijdag. 
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Lenen  

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de 

overheid, de ouders en de student. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. 

Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs.   

Je kunt zelf ook meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij DUO  

meer te lenen. Maar voordat je gaat lenen: bedenk dat je de lening na je studie met 

rente moet terugbetalen. Het rentepercentage ligt nu rond de 0 procent, maar kan over 

een aantal jaren natuurlijk anders zijn. Over het terugbetalen mag je 35 jaar doen. Als je 

later problemen hebt met terugbetalen, dan zijn er mogelijkheden om een tijdje minder 

of zelfs niets terug te betalen. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.  

Prestatiebeurs  

De aanvullende beurs en het studentenreisproduct voor hbo of universiteit vallen onder 

de prestatiebeurs. DUO betaalt de aanvullende beurs eerst als lening. De prestatiebeurs 

wordt pas na het behalen van je diploma omgezet in een gift (zie Diploma halen). 

Hoe lang krijg je prestatiebeurs? 

Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar 

prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan 

vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een 

tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je 

hbo-bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra 

prestatiebeurs. Je Studentenreisproduct valt ook onder de regels van de prestatiebeurs.   

 

Diploma halen 

Als je binnen de diplomatermijn een diploma haalt op hbo-niveau of hoger, hoef je de 

prestatiebeurs niet terug te betalen. De ov-lening voor je studentenreisproduct wordt dan 

ook een gift, zelfs in de leenfase. De diplomatermijn duurt tien jaar en begint te lopen 

vanaf de eerste maand dat je recht hebt op studiefinanciering voor hbo en universiteit. 

Haal je geen diploma, dan moet je de aanvullende beurs en je studentenreisproduct 

(€98,72 per maand in 2020) met rente terugbetalen. Uiteraard moet je de basislening en 

het collegegeldkrediet altijd terugbetalen.  

 

Maximale bedragen studiefinanciering hoger onderwijs t/m december 2020 

 

Lening € 494,39 

Aanvullende beurs € 403,17 

Collegegeldkrediet € 178,58 

Totaal € 1076,14 

 

Studie in het buitenland 

Je gaat je grenzen verleggen en in het buitenland studeren. Maar hoe zit het met je 

studiefinanciering en studentenreisproduct?  

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het buitenland gelden een aantal 

voorwaarden. Het ligt er daarbij aan of je tijdelijk naar het buitenland gaat of dat je een 

volledige opleiding in het buitenland doet. 

Kijk voor alle informatie op de site van DUO: http://www.duo.nl/particulieren/student-

hbo-of-universiteit/buitenland/tijdelijk-in-het-buitenland.asp 

Voor alle informatie over studiefinanciering: 

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/default.asp  

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/buitenland/tijdelijk-in-het-buitenland.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/buitenland/tijdelijk-in-het-buitenland.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/default.asp
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Wat kost studeren? 

Naast de keuze welke opleiding je gaat doen, sta je misschien ook voor de keuze om op 

kamers te gaan of thuis te blijven wonen. Dan is het handig om eerst na te gaan wat op 

jezelf wonen eigenlijk kost. 

Uitgaven van studenten 

Behalve collegegeld, moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en 

verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur een grote kostenpost. Als je op jezelf 

woont, kun je ongeveer rekening houden met de volgende maandelijkse kosten in euro’s 

(bron Nibud Studentenonderzoek 2017): 

• Huur:  417 euro 

• Boodschappen: 181 euro 

• Studieboeken en -benodigdheden: 58 euro 

• Vervoer (naast de Ov-kaart): 63 euro 

• Ontspanning, uitgaan en sport: 146 euro 

• Kleding en schoenen: 47 euro 

• Zorgverzekering: 106 euro 

• Telefoon: 26 euro 

Deze bedragen zijn de gemiddelden van de studenten die hier geld aan uitgeven. Het 

collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2020-2021 is 2.143 euro. Dit komt neer op 

een bedrag van ca. 178,58 euro per maand. Let op: Het eerste jaar hoef je maar de helft 

te betalen! 

 

 

 

Vragen? 

Neem contact op met je decaan. 

 

     

Addi van Gool, decaan tto  Ghislaine Mommer, decaan vwo 

a.vangool@stichtinglvo.nl  g.mommer@stichtinglvo.nl 

mailto:a.vangool@stichtinglvo.nl
mailto:g.mommer@stichtinglvo.nl

