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Den Haag, 6 september 2021 

Betreft: Studiefinanciering 18 jaar en ouder 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders van studenten van 18 en ouder, 

 

Het Kronenburgh MEAO College is een particulier opleidingsinstituut en dit betekent dat 

de overheid het onderwijs van Kronenburgh niet bekostigt. Echter met studiefinanciering is 

het toch mogelijk een flink deel van de opleidingsinvestering te financieren. 

 

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: 

- een basisbeurs,  

- een aanvullende beurs, 

- een lening en 

- een studentenreisproduct. 

 

Veel mensen denken dat studiefinanciering momenteel een leenstelsel is. Echter in het 

MBO is dit deels anders. De basisbeurs, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs 

zijn gift na behalen diploma binnen 10 jaar.  

 

De hoogte van de basisbeurs wordt bepaald door of je thuis of uitwonend bent. De 

aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Is het inkomen zo dat er 

geen of minder recht is op aanvullende beurs? Dan kan het ontbrekende bedrag worden 

geleend, bovenop de 'gewone' lening. 

 

De lening kan over 15 jaar worden terugbetaald. Het rentepercentage is voor periode 2020-

2025 0,0%.  

 

Maak een berekening via duo. 
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https://duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen/berekening-maandbedrag.jsp
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Rekenvoorbeeld thuiswonend
Studiefinanciering

Bedragen DUO 2021 Per maand 1e jaar 2e jaar

Basisbeurs € 87,37 € 1.048,44 € 1.048,44

Aanvullende beurs / lening € 359,23 € 4.310,76 € 4.310,76

Lening € 190,34 € 2.284,08 € 2.284,08

Totaal € 636,94 € 7.643,28 € 7.643,28

Kronenburgh 1e jaar 2e jaar

Collegegeld € 12.495,00 € 12.495,00

Literatuur (voorbeeld) € 650,00 € 500,00

Examen / proeve van bekwaamheid € 775,00

Totaal € 13.145,00 € 13.770,00

Financiering ouders

Financiering via bijv. ouders € 5.501,72 € 6.126,72

Het lesgeld MBO regulier vervalt € 1.168,00 € 1.168,00

Bijverdienen mag tot =/- maximaal (2019) € 14.600,00 € 14.600,00

Aflossing

Bij behalen diploma wordt basisbeurs en OV gift

15 jaar om terug te betalen: aanvullende beurs / lening

totaal lening (2 collegejaren) € 13.189,68

per maand over 15 jaar € 73,28 *)

*) Rente is niet meegerekend, nu 0,0  
 

 



 

(3) 

 

 

 

Rekenvoorbeeld uitwonend
Studiefinanciering

Bedragen DUO 2021 Per maand 1e jaar 2e jaar

Basisbeurs € 285,15 € 3.421,80 € 3.421,80

Aanvullende beurs / lening € 382,29 € 4.587,48 € 4.587,48

Lening € 190,34 € 2.284,08 € 2.284,08

Totaal € 857,78 € 10.293,36 € 10.293,36

Kronenburgh 1e jaar 2e jaar

Collegegeld € 12.495,00 € 12.495,00

Literatuur (voorbeeld) € 650,00 € 500,00

Examen / proeve van bekwaamheid € 775,00

Totaal € 13.145,00 € 13.770,00

Financiering ouders

Financiering via bijv. ouders € 2.851,64 € 3.476,64

Het lesgeld MBO regulier vervalt € 1.168,00 € 1.168,00

Bijverdienen mag tot =/- maximaal (2019) € 14.600,00 € 14.600,00

Aflossing

Bij behalen diploma wordt basisbeurs en OV gift

15 jaar om terug te betalen: aanvullende beurs / lening

totaal lening (2 collegejaren) € 13.743,12

per maand over 15 jaar € 76,35 *)

*) Rente is niet meegerekend, nu 0,0  
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Toelichting 

• Studiefinanciering uitgaande bedragen duo voor 2021 

• Literatuur verschilt per studierichting zoals vermeld op onze opleidingspagina’s 

• In het reguliere MBO vraagt de overheid van ouders lesgeld € 1.216,00 per jaar. De 

overheid brengt dit niet in rekening bij particulier onderwijs (ook regulier MBO is 

dus niet gratis).  

• Bij behalen diploma binnen 10 jaar, worden de basisbeurs, het studentenreisproduct 

en de aanvullende beurs een gift: 'prestatiebeurs'.  

• De aflossing van de lening gebeurt over 15 jaar. Momenteel is het rentepercentage 

0.0%. 

 

Aan beide rekenvoorbeelden en deze brief als geheel kunnen geen rechten worden 

ontleend. Bij onduidelijkheden kijk op www.duo.nl of neem contact op met duo. I.v.m. met 

Corona heeft  

 

Het zal u duidelijk zijn dat de drempel om te kiezen voor particulier onderwijs van het 

Kronenburgh MEAO College met studiefinanciering beduidend lager ligt dan vaak wordt 

gedacht. 

 

Welkom bij het Kronenburgh MEAO College ! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
drs P.S.C. Janssen MBA 

collegedirecteur 

Het Kronenburgh MEAO College 

http://www.duo.nl/

