Q & A voltijd – deeltijd
De onderstaande informatie komt van: https://www.duo.nl/particulier/tegemoetkomingscholieren/
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.
Wanneer kom je in aanmerking voor een voltijd opleiding?
• Als je 18 jaar of ouder bent, maar jonger dan 30.
• Als je een Nederlander bent of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V hebt.
(Is er sprake van een verblijfsvergunning type I? Dan kan er misschien een tegemoetkoming
voor scholieren verkregen worden).
• Als je een volledig vakkenpakket volgt.
• Als je meer dan 8 vakken volgt (bijv. deels voorexamenjaar - deels examenjaar).
Hoeveel geld krijg je?
• Basistoelage inwonende student: € 120,28 per maand.
• Basistoelage uitwonende student: € 280,45 per maand.
• Aanvullende toelage: maximaal € 121,02 per maand afhankelijk van je persoonlijke situatie.
• Als je bij het Vavo lessen volgt en lesgeld betaalt aan DUO (€ 1.216,00) krijg je ook een extra
vergoeding van € 100,17. Deze vergoeding wordt niet uitbetaald, maar verrekend met het
uiteindelijke lesgeld. (https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/hoeveel-is-het.jsp)
Van wie krijg ik een factuur?
• Bij een voltijd opleiding krijg je een factuur via DUO voor het lesgeld (€ 1.216,00) en een
factuur van het ROC Kop van Noord-Holland voor de bijkomende opleidingskosten (€ 21,95).
• Bij een deeltijd opleiding krijg je een factuur van het ROC Kop van Noord-Holland bestaande
uit een bijdrage voor het deelnemen aan lessen (afhankelijk van het aantal vakken) plus de
bijkomende opleidingskosten (€ 21,95).
Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor een aanvullende toelage?
• Als je thuiswonend bent.
• De aanvullende toelage wordt bepaald op basis van het het verzamelinkomen of belastbaar
loon van 2 jaar geleden van je ouders. Rekenhulp:
https://www.duo.nl/particulier/rekenhulpen/rekenhulp-tegemoetkoming-scholieren.jsp
• Als je uitwonend bent en ernstige problemen hebt waardoor je ouders niet mee kunnen werken
aan de financiering van je opleiding. In dit geval is de aanvullende toelage een lening. Hiervoor is
een aanvullende deskundigheidsverklaring nodig:
https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/problemen-metouders.jsp#aanvullende-toelage-voortgezet-onderwijs
Is de toelage een gift?
De tegemoetkoming scholieren is een gift. Hierop is 1 uitzondering: als je problemen met je
ouders hebt, kun je de aanvullende toelage als lening krijgen (voorwaarde is dat je uitwonend bent).
Heeft de toelage nog consequenties voor latere studiefinanciering?
Nee, als je een vervolgopleiding gaat volgen op het MBO/ HBO of WO kun je in aanmerking komen
voor studiefinanciering.

Wanneer gaat de tegemoetkoming scholieren in?
• De tegemoetkoming scholieren gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag.
• Je kunt de tegemoetkoming het hele schooljaar aanvragen. Je kunt geen tegemoetkoming
krijgen voor een schooljaar dat al voorbij is. Een schooljaar loopt tot en met 31 juli.
Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald, aan het eind van elke maand. Ook in de zomervakantie.
Bijbaan of Wajong
Er wordt niet gekeken naar je inkomen. Je mag bijverdienen of Wajong ontvangen naast de
tegemoetkoming scholieren.

