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Geachte <naam student>, 
 
Iedereen die in studiejaar 2021-2022 studeert, krijgt korting op het collegegeld, 
cursusgeld of lesgeld. Met deze maatregel uit het Nationaal Programma Onderwijs wil de 
overheid studenten financiële ademruimte geven in deze coronatijd. In dit bericht leest u 
wat de korting voor u betekent. 
 
Korting op collegegeld  

Voor studiejaar 2021-2022 gaat – zodra de Eerste Kamer akkoord is – een eenmalige  
korting gelden van 50% op het wettelijk collegegeld. 
 
 Te betalen bedrag ná korting: 
Alle eerstejaars studenten hbo en universiteit € 542,-  
Tweedejaars studenten van een lerarenopleiding € 542,-   
Overige studenten die wettelijk collegegeld betalen € 1.084,-  
Studenten die instellingscollegegeld betalen  Tarief onderwijsinstelling min 

€ 1.084,- 
 
Collegegeld betaalt u aan uw onderwijsinstelling. Als u zich straks (her)inschrijft via 
Studielink of de onderwijsinstelling, zult u vanzelf een op de korting aangepaste rekening 
krijgen. 
 

Nieuwe bedragen: aanpassing van uw levenlanglerenkrediet  

Studenten kunnen nooit méér levenlanglerenkrediet krijgen dan ze aan collegegeld 
moeten betalen. Daarom gaat DUO de normen voor het levenlanglerenkrediet 
aanpassen. 
 
• Hebt u bij DUO meer levenlanglerenkrediet aangevraagd dan de bedragen die gelden 

in studiejaar 2021-2022? Dan gaan we het bedrag automatisch verlagen naar de 
nieuwe normen. U krijgt hierover binnenkort bericht. 

 
• Betaalt u in het nieuwe studiejaar meer dan het wettelijk collegegeld? Dan kunt u nog 

steeds meer levenlanglerenkrediet krijgen, maar moet u dat kunnen aantonen. U 
krijgt een verzoek van DUO om een bewijsstuk op te sturen. Misschien hebt u dit 
verzoek zelfs al gekregen. U kunt hiervoor het bewijsstuk gebruiken dat u straks na 
uw (her)inschrijving bij Studielink of de onderwijsinstelling zult krijgen. Stuur het 
bewijsstuk alleen op als u meer levenlanglerenkrediet wilt ontvangen dan de hoogte 
van het wettelijk collegegeld. Wilt u dat niet, dan hoeft u niets met het verzoek te 
doen. 

 
We wensen u alvast veel succes in het nieuwe studiejaar! 
 
 
<ondertekening> 


