Aanvraag
studiefinanciering

voor volledige opleiding (hbo of universiteit)
buiten Nederland. Wat moet je weten?
> Je kunt studiefinanciering voor een

opleiding in het buitenland aanvragen in
Mijn DUO.

> We adviseren je om de studiefinanciering

minimaal 3 maanden vóór aanvang van
de opleiding aan te vragen.
Het afhandelen van een aanvraag voor een
studie in het buitenland duurt namelijk
langer dan normaal, omdat DUO informatie moet inwinnen bij Nuffic (de
Nederlandse instantie die gespecialiseerd
is in buitenlandse studies). Nuffic
onderzoekt of de opleiding qua niveau
vergelijkbaar is met een opleiding in het
hoger onderwijs in Nederland. Er wordt
ook gekeken of de opleiding erkend,
voltijd en geaccrediteerd is.
Let op: het heeft geen zin om zelf contact
op te nemen met Nuffic.
Op de site van DUO vind je de landenlijst
en de door Nuffic opgestelde waarderingscriteria. Die kunnen je helpen om
zelf alvast een inschatting te maken of je
studie recht geeft op studiefinanciering.

> Naast de algemene voorwaarden voor

studiefinanciering (je bent jonger dan 30

jaar, ingeschreven voor een voltijd
opleiding en je hebt de Nederlandse
nationaliteit of je bent daaraan gelijkgesteld) gelden er 2 extra voorwaarden:
-	Je ontvangt geen studiefinanciering
van een buitenlandse overheid;
-	In de afgelopen 6 jaar heb je 3 jaar
legaal in Nederland gewoond (op deze
regel bestaan uitzonderingen).

> Studiefinanciering voor een opleiding in

het buitenland is hetzelfde als studie
financiering voor een Nederlandse
opleiding:
- Kijk voor de bedragen(*) op de website;
-	Het recht op een aanvullende beurs is
afhankelijk van het inkomen van
ouders en of er eventueel broers of
zussen studeren;
-	De aanvullende beurs en reisvoorziening(**) worden omgezet in een gift
als je binnen 10 jaar een afsluitend
diploma (associate degree, bachelor of
master) behaalt;
-	Het aantal maanden beurs dat wordt
omgezet is afhankelijk van de cursusduur van de opleiding waarvoor het
diploma is behaald.

(*) Als je meer collegegeld dan het wettelijk
collegegeld in Nederland moet betalen, dan kun
je maandelijks meer lenen. Hoeveel precies
hangt af van de hoogte van jouw instellingscollegegeld. Je kunt nooit meer lenen dan 5x het
wettelijk collegegeld.
(**) Bij een studie in het buitenland heb je
waarschijnlijk niets aan een studentenreisproduct
in Nederland. Je kunt daarom een geldelijke
vergoeding aanvragen. Deze vergoeding wordt
toegekend als een voorlopige lening (prestatiebeurs) die wordt omgezet in een gift bij het
behalen van een afsluitend diploma binnen 10
jaar.

> Houd er rekening mee dat je tijdens elk

studiejaar een bericht ontvangt met een
verwijzing naar de inschrijvingscontrole
op duo.nl/controles. Met dit controle
formulier, dat deels door jouzelf en deels
door de onderwijsinstelling moet worden
ingevuld, toon je aan dat je staat
ingeschreven bij de opgegeven onderwijsinstelling en opleiding.
Let op: het is van groot belang dat je het
formulier op tijd naar DUO stuurt.

> Zodra je je diploma hebt behaald en je

wilt (een deel van) jouw studieschuld
laten omzetten in een gift, stuur dan een
door je onderwijsinstelling gewaarmerkte
kopie van je diploma en cijferlijst naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Verzoek omzetting prestatiebeurs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

> Praktische zaken

-	Download de DigiD-app en activeer
deze bij voorkeur in Nederland. Met de
DigiD-app kun je ook vanuit het
buitenland gemakkelijk inloggen in
Mijn DUO.
-	Je kunt desgewenst iemand machtigen
om Mijn DUO te raadplegen. Dit regel
je via digid.nl/machtigen.
-	Om namens jou informatie te kunnen
inwinnen bij DUO via telefoon, e-mail
of balie moet een aparte machtiging
worden geregeld via een
machtigingsformulier.
-	Mailen met DUO kan alleen als je je in
een tijdzone bevindt die minimaal 2
uur verschilt met Nederland. Via de
contactpagina op duo.nl kun je je
locatie doorgeven. Zie duo.nl/contact.
Na het doorgeven van de locatie
verschijnt informatie over het mailen
met DUO.
-	Je kunt bellen naar de Klantenservice
van DUO: (0031) (0)50-5997755 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00
Nederlandse tijd) Let op: je kunt alleen
tussen 09.00 en 12.00 uur Nederlandse
tijd worden doorverbonden met de
collega’s die de aanvragen voor
studiefinanciering in het buitenland
afhandelen.
-	Als het niet lukt om zaken digitaal te
regelen:
Op duo.nl/formulieren vind je alle
aanvraag- en controleformulieren in
PDF-formaat. Deze formulieren kun je
ingevuld en ondertekend sturen naar
documenten@duo.nl.
8129-001

