
Wilt u een opleiding volgen en bent u 
jonger dan 56 jaar? Als u geen recht 
(meer) hebt op reguliere studiefinan
ciering, kunt u bij DUO soms toch geld 
lenen om uw collegegeld of lesgeld te 
betalen. Met het levenlanglerenkrediet 
kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

Hoeveel lenen

De hoogte van het levenlanglerenkrediet 
hangt af van de hoogte van het lesgeld of 
collegegeld. Voor studiejaar 2020-2021 
geldt een maximum van €6.010,- voor 
mbo en €10.715,- voor hbo en universi-
teit. U kunt nooit meer lenen dan het 
bedrag dat u aan lesgeld of collegegeld 
moet betalen. Studieboeken, andere 
studiematerialen of reis- en verblijf-
kosten vallen hier niet onder.

Voorwaarden

Om voor het levenlanglerenkrediet in 
aanmerking te komen, moet u aan alle 
volgende voorwaarden voldoen: 
• U volgt een mbo-opleiding (alleen 

voltijd) of een opleiding aan hbo of 
universiteit (voltijd, deeltijd, duaal). 
Modulair onderwijs, bijvoorbeeld aan de 
Open Universiteit, valt hier ook onder.

• U doet de opleiding in Nederland (niet 
in Caribisch Nederland). De opleiding is 
erkend en geregistreerd in BRON (u 
kunt dit navragen bij uw 
onderwijsinstelling).

• U bent Nederlander of u hebt een 
verblijfsvergunning type II, III, IV of V. 
Ook EU/EER-burgers en Zwitsers 
kunnen levenlanglerenkrediet krijgen. 
Hebt u een verblijfsvergunning type I? 
Vul dan de voorwaardenhulp in op 
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duo.nl/levenlanglerenkrediet om te 
bepalen of u recht hebt. 

• U hebt geen recht (meer) op reguliere 
studiefinanciering. 

• U bent jonger dan 56 jaar, maar ouder 
dan 30. Bent u nog geen 30? Dan kunt 
u het krediet alleen in 1 van de 
volgende 2 situaties krijgen:

 -  U hebt een diploma voor een 
hbo-bachelor of een universitaire 
master en gaat nu een 2e opleiding 
doen aan hbo of universiteit.

 -  U gaat een deeltijdopleiding doen 
aan hbo of universiteit.

• Uw lesgeld of collegegeld wordt niet 
volledig vergoed door een andere 
persoon of instantie, zoals bijvoor-
beeld uw werkgever. Wordt het 
collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor 
u betaald? Dan kunt u levenlangleren-
krediet aanvragen voor het resterende 
deel. 

Terugbetalen

Wanneer u stopt met uw opleiding moet 
u het levenlanglerenkrediet binnen 15 
jaar terugbetalen. Hoeveel u per maand 
moet aflossen, hangt af van de hoogte 
van uw schuld en de rente. Ook houden 
we rekening met het inkomen van u en 
uw eventuele partner.

Meer weten?

Ga voor meer informatie en aanvragen 
naar duo.nl/levenlanglerenkrediet. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met de 
helpdesk via levenlanglerenkrediet@duo.nl 
of telefonisch op 050-5999828. 
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