FINANCIEEL SLIM studeren
met een beperking
Welkom in de wereld van studiefinanciering, studietoeslagen en
voorzieningen. Heb je moeite met studeren vanwege bijvoorbeeld
dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? Studenten met een
functiebeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op
extra financiële voorzieningen. Bij wie regel je wat?

voorzieningen

1

studielening

studietoeslag
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Meld je functiebeperking bij
je hogeschool of universiteit.
Gebruik de voorzieningen.

Bekijk bij DUO of je recht hebt
op compensatie.

Hogeschool of universiteit

DUO

• Universiteiten en hogescholen bieden
aanpassingen en voorzieningen die
studievertraging kunnen voorkomen,
zoals extra tentamentijd. Daarom is
het belangrijk dat zij weten van je
beperking. Elke hogeschool of
universiteit heeft ook een profileringsfonds. Als je vanwege je beperking
studievertraging oploopt, kan je een
aanvraag voor vergoeding doen bij
dit fonds.
• Neem daarom contact op met je
studentendecaan, studieadviseur of
studieloopbaanbegeleider.

• Kijk eerst of je in aanmerking komt
voor de aanvullende beurs, dat hangt
onder andere af van het inkomen van
je ouders. Je kunt ook geld lenen bij
DUO. Bij terugbetaling wordt altijd
gekeken naar je inkomen. Je mag
35 jaar over je terugbetaling doen.
• Mocht je vertraging oplopen door
je beperking dan kun je mogelijk
bij DUO verlenging aanvragen van
bijvoorbeeld je ov-jaarkaart of
aanvullende beurs of van de diplomatermijn. Haal je dan je diploma dan
kan 1.200 euro van je lening op basis
van je bijzondere omstandigheden
kwijtgescholden worden.
• De studentendecaan, studieadviseur
of studieloopbaanbegeleider kent de
mogelijkheden.
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Check bij je gemeente of je
recht hebt op toeslag.

Gemeente
• Bij de gemeente waar je staat
ingeschreven kun je een aanvraag
doen voor individuele studietoeslag.
De hoogte van de toeslag hangt af
van de gemeente.
• Check bij je gemeente het precieze
bedrag en aan welke voorwaarden je
moet voldoen.
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