Financieel slim je
studie doorlopen
Welkom in de wereld van toeslagen,
compensaties, voorzieningen en instanties.
Studenten met een functiebeperking
kunnen in bepaalde situaties aanspraak
maken op extra financiële compensatie.
Weet jij hoe dat precies zit?
Bekijk bijvoorbeeld hoe Daan slim gebruik
maakt van de mogelijkheden.

DIT IS DAAN
Student: Daan
Studeert: Economie
Woont: Op kamers
Bijbaan: Nee
Functiebeperking: Ja
ink
Gemeld: Ja, via Studiel

Studeren kost geld
Op 1 september 2015 is het leenstelsel
ingevoerd. De basisbeurs is afgeschaft
voor studenten die vanaf dan gaan
studeren.
Veel studenten lenen bij DUO en
moeten dit na de studie binnen 35 jaar
terugbetalen. Bij vier jaar studeren heb
je het al gauw over een schuld van
40.000 euro.

LENEN BIJ DUO
4 JAAR À € 10.000
SUBTOTAAL - € 40.000
..........
VERTRAGING: 1 JAAR
De gemeente helpt
EXTRA LENEN: 1 JAAR
Bij de gemeente waar je staat
SUBTOTAAL - € 10.000
ingeschreven kun je een aanvraag
..........
doen voor individuele studietoeslag.
De hoogte van de toeslag varieert van
LOKALE ACTIE
Tijd is geld
30 tot 380 euro per maand. Check bij
INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
Studenten met een functiebeperking
je gemeente aan welke voorwaarden
48 MAANDEN À € 125
hebben een hogere kans op studie
je moet voldoen.
vertraging. Een jaar vertraging
SUBTOTAAL + € 6.000
betekent al snel 10.000 euro
..........
extra lenen.
Omstandigheden tellen mee
WINSTPAKKER
Elke hogeschool of universiteit
½ JAAR MINDER VERTRAGING
heeft een profileringsfonds.
DOOR GEBRUIK VOORZIENINGEN
Als je als gevolg van je
Hulp vragen betaalt zich uit
SUBTOTAAL TER WAARDE
functiebeperking studie
Het hoger onderwijs biedt
vertraging oploopt, kun je
VAN + € 5.000
aanpassingen en voorzieningen die
via je studentendecaan,
..........
studievertraging kunnen voorkomen,
studieadviseur of slb’er een
VOORZIENING VAN INSTELLING:
zoals extra studiebegeleiding. Vraag
aanvraag doen voor een
je studentendecaan, studieadviseur of
BIJDRAGE PROFILERINGSFONDS
vergoeding.
slb’er naar de mogelijkheden.
SUBTOTAAL + € 2.000
..........
Vraag verder
Wist je dat je ook bij DUO
verschillende voorzieningen
kunt aanvragen? Bijvoorbeeld
verlenging van je studiefinanciering
(ov‑jaarkaart, aanvullende beurs) of
verlenging van je diploma termijn.
Vraag dit na bij je studentendecaan,
studieadviseur of slb’er.

VOORZIENINGEN DUO:
VERLENGING OV-KAART 1 JAAR
SUBTOTAAL + € 1.500

..........
IN DE BONUS
* UWV: VERVOERSREGELING
* PARTICULIER FONDS
* ZORGVERZEKERINGSWET
SUBTOTAAL + € 1.000

Verder kijken loont
Er zijn ook andere
financiële opties.
Check www.
handicap-studie.nl/
studiefinanciering
voor meer
mogelijkheden.

..........
Diploma
Heb je je diploma binnen 10 jaar
gehaald en heb je een lening bij
DUO? Op basis van je bijzondere
omstandigheden wordt 1.200
euro van je lening kwijt
gescholden.

RESULTAAT: AFGESTUDEERD!
RETOUR: KWIJTSCHELDING
LENING DUO
SUBTOTAAL + € 1.200

.....................................................

EINDAFREKENING DAAN

Financieel slim je studie doorlop
en?
Regel het nu:
1 Meld je functiebeperking bij
je hogeschool
of universiteit. Gebruik de voorzie
ningen.
2 Check bij je gemeente en DU
O op welke
compensatie of toeslagen je rec
ht hebt.
3 Studeer succesvol af!
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DOE ALS DAAN

GELEEND: COMPENSATIE:
€ 40.000
€ 6.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 50.000
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 1.200
€ 16.700

