DUO met of zonder SSC..
Als je naar Nederland gaat om te studeren moet je de keuze maken of je alleen studiefinanciering van DUO wilt of dat je daarnaast ook
extra studiefinanciering van SSC wilt. Het is belangrijk dat je goed uitzoekt wat voor jou het meest geschikt is. Dit kan per persoon
verschillen, oriënteer jezelf goed, want nu kiezen voor ruimere financiën betekent een hogere schuld later. Bestudeer de verschillende
mogelijkheden goed, hieronder staan enkele voor- en nadelen op een rijtje. Voor de volledigheid: je kiest dus niet voor OF duo OF ssc;
Als je in Nedrland gaat studeren heb je recht op duo, daarnaast kan je kiezen of je gebruik wilt maken van ssc.
DUO (www.duo.nl)
1 Aanmelding: uiterlijk 3 maanden voor begin studie
bij www.duo.nl
2 Je krijgt geen begeleiding. Als je op schiphol uit het
vliegtuig stapt, moet je het zelf uitzoeken.
3 Je moet alles (verzekeringen,
BurgerServiceNummer, bankrekening, etc) zelf
regelen. Niet erg moeilijk, maar je moet het wel
doen, eventueel met hulp van familie.
4 Je krijgt pas studiefinanciering eind september.
5 De beginkosten (vliegticket, kamerhuur, borg
kamer, verzekering, inrichting kamer, boekengeld,
etc.) moet je zelf betalen. Hou rekening met een
bedrag dat kan oplopen tot 10.000 Naf.
6 Je bent flexibel in de aanvullende lening. Je bent
vrij in het bepalen of je ook collegegeldkrediet wilt.
Je hebt dan later minder schuld.
7 De studiefinanciering bestaat alleen uit geld van
DUO. De rente bij DUO is ongeveer 0%. DUO
betaal je terug in euro’s
8 Je begint met aflossen na het einde van je studie.

SSC (www.ssc.cw)
1 Deadline aanmelding is half januari via www.ssc.cw
2 Je krijgt begeleiding. Je gaat met de ‘bursalen’ naar Nederland.
3 SSC helpt bij het openen van een bankrekening, aanvragen
verzekering en BSN (burger service nummer), je wegwijs maken
in je studiestad, enz.
4 Je krijgt SSC ‘basisfinanciering’ vanaf het moment van aankomst
in Nederland.
5 De beginkosten kun je overbruggen doordat je bij aankomst
meteen financiering krijgt en geld voor de inrichting van je kamer.
De vlucht en inrichtingskosten betaal je, met rente, terug na je
afstuderen. Je kunt kiezen of je dit wilt lenen of niet.
6 Je moet naast de basislening verplicht het hele pakket (lening)
afsluiten. Als je gedeeltelijk of niet in aanmerking komt voor
aanvullende beurs (omdat je ouders meer verdienen) wordt dit
bedrag aangevuld of vervangen door een maximale lening, naast
de gewone maximale lening. Omdat je het maximale leent, is je
studieschuld hoger dan iemand die minder lening mag nemen.
7 Als je kiest voor SSC, zit je er je hele studie aan vast. Je kunt het
niet meer (na bijvoorbeeld het 1e studiejaar) stopzetten!
8 De studiefinanciering bestaat uit een DUO- en een SSCgedeelte. Beide delen los je apart van elkaar af (DUO betaal je
terug in euro’s en SSC in Naf). Het SSC-gedeelte heeft een rente
van 4-6%.

Studeren is investeren in jezelf. Het is wel belangrijk dat je overzicht hebt in de schuld die je opbouwt.
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