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Bureau Studiefinanciering 

 

REGELING KERKELIJKE STUDIEFINANCIERING VOOR THEOLOGISCHE 

STUDENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND1 
 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
 In deze regeling wordt verstaan onder:  

Theologische Universiteit:  

de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Kampen,  

de kerken: de Gereformeerde Kerken in Nederland; 

deputaten: de generaal synodale deputaten, tot juni 2011 belast met de uitvoering van art. 19 van de 

 kerkorde; 

Bureau studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen:  

rechtspersoon, opgericht om de taken van het voormalige deputaatschap art. 19 KO over te 

nemen en de Regeling studiefinanciering theologische studenten uit te voeren; 

student:  

hij die per eerste, gewone inschrijving als regulier student aan de Theologische Universiteit staat 

ingeschreven of hij die predikant wil worden met een kerkelijk certificaat2 en is toegelaten om 

een studietraject aan de Theologische Universiteit te doorlopen; 

inwonende student:   

 student die woont op het adres van zijn ouders of van een van hen;  

uitwonende student:  

 student die niet thuiswonend is;  

studiejaar:  

 het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het  

 daaropvolgende jaar;  

WSF 2000:  

Wet studiefinanciering 2000, Wet van 14 juli 2000, Stb. 2000, 286, met de actueel geldende daarin 

ingevulde bedragen;  

diplomatermijn WSF 2000:  

 de termijn waarbinnen een diploma in het hoger onderwijs moet worden behaald  

 conform artikel 5.5 WSF 2000;  

partnertoeslag/gezinstoeslag:  

 de wettelijke toeslag als bedoeld in artikel 3.4 van de WSF 2000. 

thesaurier: 

de verantwoordelijke beheerder van het studiefonds.  

toelichting: 

 bijlage bij deze regeling waarin de bedragen jaarlijks door de thesaurier worden aangepast. 

 

 
 

                                                             
1 De regeling is terug te vinden als bijlage bij synodestukken ter behandeling in de zitting van juni 2012:  
“Bijlage 6.1 Regeling  studiefinanciering naar art. 19 KO voor theologische studenten van de 
Gereformeerde kerken in Nederland. (deze vervangt de Regeling studiefinanciering uit de Acta Harderwijk 
2011-2012)”. Omdat de nieuwe kerkorde een andere artikelaanduiding heeft, is “artikel 19” uit de 
aanduiding van de regeling verdwenen. 
In het statuut van het bureau Studiefinanciering wordt voor deze regeling het afwijkende begrip 
“uitkeringsreglement” gehanteerd. 
2 voorheen: studenten ex artikel 8 van de kerkorde 
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Artikel 2.  Doel en doelgroep 
Het Bureau Studiefinanciering heeft als doel financiële steun te verlenen aan studenten aan de 

Theologische Universiteit die voldoen aan de beide volgende voorwaarden: 

a. dat ze ingeschreven staan met het uitgesproken doel zich na hun studie beschikbaar te stellen voor 

het predikantschap in een Gereformeerde Kerk in Nederland of in een binnen- of buitenlandse kerk 

waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke gemeenschap oefenen; 

b. dat ze tijdens hun studie of een gedeelte daarvan door het ontbreken van andere financiële 

voorzieningen en middelen geheel of gedeeltelijk op deze kerkelijke voorziening voor hun 

levensonderhoud zijn aangewezen. Alleen studenten die geen recht (meer) hebben op 

Studiefinanciering van de overheid kunnen dus in aanmerking komen voor steunverlening op basis 

van deze kerkelijke regeling. 

 

Artikel 3. Duur van de ondersteuning 
Steun wordt nimmer toegezegd voor een periode van meer dan een jaar. Elk jaar zal de student een 

nieuwe aanvraag doen, zoals ook gebruikelijk bij Studiefinanciering/DUO. Gewijzigde omstandigheden 

kunnen dan in rekening worden gebracht. 

Bij het verstrekken van financiële steun wordt voor de reguliere studenten uitgegaan van een te 

ondersteunen studieduur van maximaal drie jaar en drie maanden voor de bachelor en/of eveneens 

maximaal drie jaar en drie maanden voor de predikantsmaster. Voor de studenten die predikant willen 

worden met een kerkelijk certificaat geldt een te ondersteunen studieduur van maximaal twee jaar en drie 

maanden. De steun wordt verstrekt tot en met de maand waarin de student zijn laatste studieonderdeel 

afrondt.  

 

Artikel 4. Vorm van de ondersteuning 
De ondersteuning vindt plaats in de vorm van renteloze leningen. Deze worden telkens voor één 

studiejaar toegekend en in maandelijkse termijnen uitbetaald. Bij tussentijdse wijziging van een 

steunbedrag of wanneer de studieperiode waarvoor ondersteuning kan worden gevraagd niet het gehele 

studiejaar omvat, wordt aan elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag toegerekend.  

 

Artikel 5.  Aanvragen 
1. Hij die voor het eerst financiële steun verlangt, dient daartoe zo spoedig mogelijk na aanmelding bij 

de universiteit een verzoek in bij het Bureau Studiefinanciering, met gebruikmaking van het door 

het Bureau te verstrekken aanvraagformulier.  

2. Zij die al eerder ondersteuning ontvingen, dienen een aanvraag om voortzetting daarvan uiterlijk 

op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe studiejaar bij het Bureau Studiefinanciering in te dienen, met 

gebruikmaking van het desbetreffende formulier.  

 

Artikel 6.  Benodigde documenten  
De student zal bij zijn aanvraag ten behoeve van de beoordeling de documenten voegen die op het 

aanvraagformulier staan vermeld, met ten minste: 

- eventuele stukken waaruit blijkt dat aanvrager niet meer voor Studiefinanciering van 

overheidswege in aanmerking komt  

- eventueel kopie huurcontract.  

 
Artikel 7  Systematiek en maximering  
1.Bij de toekenning van de leningen worden naar analogie van de WSF 2000 de volgende categorieën 
gehanteerd: 

- basislening voor kosten van levensonderhoud (waaronder woonlasten, levensonderhoud, 

ziektekosten en OV-voorziening) 

- collegegeld-garantie 

- gezinstoeslag/partnertoeslag 

2.De  voor elk van deze categorieën krachtens de WSF in een studiejaar geldende maxima gelden voor de 

kerkelijke ondersteuning als norm voor wat voor een student een redelijk bestedingspatroon is.  

3.Wanneer iemand in deeltijd studeert, wordt het bedrag van zijn lening naar evenredigheid berekend.  
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4.Er wordt geen steun verleend met terugwerkende kracht, tenzij wordt aangetoond dat het Bureau 

Studiefinanciering de vertraging in de behandeling van de aanvraag heeft veroorzaakt.  

 
Artikel 8.  Besluitvorming en vastlegging 
De thesaurier beoordeelt en beslist (met advies van de medewerker studentenzaken en de 

onderwijscoördinator van de Theologische Universiteit) over de ingediende aanvragen om steun, en wel 

binnen twee weken na ontvangst van alle benodigde stukken en inlichtingen. Zo nodig vindt vooraf met de 

aanvrager een gesprek plaats over diens aanvraag. Daarbij kan gevraagd worden nadere gegevens te 

verschaffen die moeten dienen om inzicht te krijgen in zijn financiële situatie. Het besluit wordt 

schriftelijk vastgelegd en door thesaurier en medewerker ondertekend. 

 

Artikel 9.  Kennisgeving en toelichting 
1. Het Bureau Studiefinanciering stelt een student die om financiële steun heeft verzocht  

 uiterlijk een week na het nemen van de beslissing op zijn aanvraag schriftelijk  

 hiervan in kennis.  

2. Desgewenst licht de thesaurier aan de student nader mondeling de beslissing toe. 

3. Van een dergelijk gesprek wordt door de aanvrager een verslag gemaakt en aan de thesaurier ter 

goedkeuring voorgelegd.  

 

Artikel 10. Verzoek om herziening van beslissing  
1. Een student kan schriftelijk en met redenen omkleed aan het Bureau Studiefinanciering verzoeken 

om herziening van de beslissing op zijn aanvraag, uiterlijk vier weken na dagtekening van de 

beslissing.  

2. De thesaurier beslist op een dergelijk verzoekschrift uiterlijk drie weken nadat het is ingediend. Hij 

stelt, voordat hij een beslissing neemt de student in de gelegenheid zijn verzoek om herziening 

mondeling toe te lichten.  

 

Artikel 11.  Aanvaarding door de student 
De student zendt binnen twee weken na de in art. 9.1 genoemde beslissing aan het Bureau 

Studiefinanciering een schriftelijke verklaring dat hij de hem toegekende steun aanvaardt. Hij verklaart 

zich tevens akkoord met de in deze Regeling vastgestelde voorwaarden en bepalingen, in het bijzonder die 

met betrekking tot kwijtschelding en terugbetaling. Hij gebruikt daarvoor het hem door het Bureau 

Studiefinanciering verstrekte format. 

 

Artikel 12.  Informatieplicht  
1. De student dient het Bureau Studiefinanciering onverwijld schriftelijk in te lichten wanneer hij: 

a.  zijn studie in de theologie onderbreekt of afbreekt, om welke reden dan ook; 

b. wanneer hij geen lid in volle rechten van een Gereformeerde Kerk meer is; 

c.  wanneer hij terugkomt op zijn voornemen predikant te worden in de Gereformeerde 

Kerken, hetzij uit eigen beweging hetzij omdat na beroepbaarstelling geen beroep door een 

kerk op hem wordt uitgebracht of doordat hij zijn Praktische aantekening niet mag halen 

d. dan wel anderszins in omstandigheden komt te verkeren waardoor voor een toekenning en 

uitkering van steun of voor een kwijtschelding de basis redelijkerwijs vervalt.  

Ten onrechte ontvangen bedragen zullen worden teruggevorderd. 

2. De student is verplicht om tijdig het juiste correspondentieadres aan het Bureau Studiefinanciering 

kenbaar te maken en wijziging daarvan steeds onverwijld door te geven. Dit blijft ook na afronding 

van de studie gelden tot het moment dat de laatste kwijtschelding of terugbetaling heeft 

plaatsgehad.  

 

Artikel 13.  Stopzetting of vermindering 
Wanneer er sprake is van een van de situaties als genoemd in art. 12.1 neemt de thesaurier een besluit 

over de opschorting c.q. beëindiging van de financiële steunverlening. De student ontvangt binnen zes 
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weken een schriftelijke en beargumenteerde kennisgeving van de beslissing en van de consequenties die 

daaruit krachtens deze Regeling voortvloeien.  

Ook kan een beslissing worden genomen over stopzetting of vermindering van de studiefinanciering 

wanneer de student onvoldoende studievorderingen maakt. In dat geval zal de thesaurier een beslissing 

nemen nadat hij advies heeft ingewonnen van de docentenvergadering.  

 

Artikel 14. Kwijtschelding  
1. Een afgestudeerde heeft recht op kwijtschelding van de opgebouwde studieschuld in termijnen 

wanneer hij het ambt van predikant aanvaardt in een van de Gereformeerde Kerken in Nederland 

of in een binnen- of buitenlandse kerk waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke 

gemeenschap oefenen. 

2. De kwijtschelding geschiedt in vijftien gelijke jaarlijkse termijnen gerekend vanaf het tijdstip dat hij 

als predikant bevestigd wordt. 

3. Kwijtschelding vindt eveneens plaats wanneer de student of predikant overlijdt of door langdurige 

invaliditeit niet in staat is de studie te voltooien of om werkzaamheden als predikant te verrichten 

dan wel uit dien hoofde als predikant is geëmeriteerd. De hierboven bedoelde invaliditeit dient te 

worden aangetoond door twee medische verklaringen, waarvan in ieder geval één niet door de 

eigen huisarts is afgegeven en die eveneens aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding. 

4. Van elke kwijtschelding doet het Bureau Studiefinanciering schriftelijk mededeling aan de student 

of in voorkomende gevallen zijn nabestaanden.  

5. Indien op een kandidaat gedurende een periode van twee jaar na zijn beroepbaarstelling geen enkel 

beroep wordt uitgebracht zal (in afwijking van het in artikel 15 bepaalde) een kwijtschelding 

plaatsvinden analoog aan de kwijtscheldingsregeling in art.14.1 en 14.2.  

 

Artikel 15. Terugbetaling van leningen  
1. Een student of oud-student die conform deze regeling renteloze leningen heeft ontvangen, dient 

deze aan het Bureau Studiefinanciering terug te betalen, tenzij kwijtschelding plaatsvindt in 

overeenstemming met artikel 14.  

2. Zodra een student of oud-student niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding, vraagt hij 

schriftelijk aan het Bureau Studiefinanciering een opgave van zijn studieschuld.  

3. Het Bureau Studiefinanciering verstrekt de gevraagde opgave, onder vermelding van alle gegevens 

die voor de terugbetaling nodig zijn.  

4. Het bedrag dat jaarlijks moet worden terugbetaald, wordt vastgesteld op basis van de financiële 

draagkracht van de schuldplichtige naar analogie van de vigerende rijksregeling (WSF 2000).  

5. Uiterlijk twee jaar nadat de inschrijving van de student aan de Theologische Universiteit eindigt, 

gaat de periode van terugbetaling in. Deze omvat maximaal 15 jaar, waarbij jaarlijks minimaal een 

vijftiende deel van de studieschuld moet worden afgelost.  

6. Binnen de grenzen van de hierboven geformuleerde bepalingen kan de thesaurier met een oud-

student een individuele terugbetalingsregeling treffen, die schriftelijk moet worden vastgelegd en 

door beiden ondertekend.  

 

Artikel 16. Hardheidsclausule  
De thesaurier is bevoegd van een of meer bepalingen van deze Regeling af te wijken wanneer zich een zeer 

bijzondere situatie voordoet en/of een gewone toepassing ervan tot kennelijke onbillijkheid leidt. Hij zal 

dat niet doen dan na het inwinnen van advies van docent, vertrouwenspersoon, beroepscommissie of 

andere relevante persoon of instelling. 

 

Artikel 17. Onvoorziene gevallen  
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of welke voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn,  

beslist de thesaurier, na advies van de medewerker studentenzaken en de onderwijscoördinator.   

 

  



20130322 Regeling kerkelijke studiefinanciering                                      goedgekeurd RvT 22 mrt 2013 

Artikel 18. Beroep en hoger beroep 
Wanneer een student of oud-student meent dat hem door een beslissing van de thesaurier onrecht is 

aangedaan, zal ad hoc een arbitragecommissie van drie deskundigen worden samengesteld voor het doen 

van een bindende uitspraak. Beide partijen wijzen elk een lid van de commissie aan. Deze twee leden 

wijzen samen een derde lid aan. Zij doen binnen 6 weken na hun aanwijzing uitspraak over het geschil. 

Hoger beroep tegen deze uitspraak is alleen mogelijk bij de generale synode van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland  

 

Artikel 19. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 
Voor studenten die tot 1 sept. 2012 door deputaten naar art. 19 KO en het Bureau Studiefinanciering zijn 

gesteund in overeenstemming met de door de Generale Synode van Leeuwarden 1990 vastgestelde en in 

1993 en 1996, en in 2005, 2008 en 2011 gewijzigde “Regeling studiefinanciering theologische studenten”, 

gelden ten aanzien van toekenning van financiële steun, kwijtschelding en terugbetaling de bepalingen 

van die regeling en de eventuele aanvullende schriftelijke afspraken met het Bureau Studiefinanciering die 

men kan overleggen.  

Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2012. 

 
Artikel 20. Aanpassing  bedragen uitkeringen. 
De thesaurier is bevoegd de bedragen in de toelichting aan te passen aan de wijzigingen in de Wet op de 

Studiefinanciering. 

 

Artikel 21.Verantwoording 
De thesaurier legt verantwoording af van het gevoerde beleid in de jaarverslaglegging, die voor 1 mei 

beschikbaar komt voor de Raad van Toezicht van de Universiteit.  

 
Artikel 22. Titel  
Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kerkelijke studiefinanciering voor theologische 

studenten van de Gereformeerde Kerken in Nederland”. 
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Toelichting  
 
Toelichting bij artikel 6 
In de regelgeving voor de studiefinanciering van overheidswege wordt ervan uitgegaan dat de 

aanvullende beurs slechts kan worden uitgekeerd indien de ouders een inkomen hebben dat onder een 

betrekkelijk lage inkomens- en vermogenstoets ligt. Omdat er in geval van uitkeringen via deze regeling 

kerkelijke studiefinanciering steeds sprake is van studenten die ofwel  geen recht meer hebben op 

studiefinanciering via DUO ofwel als zij-instromer zich hebben ingeschreven,  zal  de inkomens- en 

vermogenspositie van de ouders in principe buiten beschouwing blijven.  

 

Toelichting bij artikel 7 
Ten behoeve van de aanvrager  is een beslisboom opgesteld die duidelijk maakt in welke gevallen er een 

beroep kan worden gedaan op kerkelijke studiefinanciering. Ook zijn er bedragen vastgesteld.  De 

uitgangspunten zijn de volgende.  

 “Deze regeling regelt een tegemoetkoming in de studiekosten, niet een volledige kostenvergoeding 

voor alle kosten van levensonderhoud.  

 Studenten zijn in staat om zelf voor alternatieve bronnen van inkomsten te zorgen. 

 De regeling stelt normen, gebaseerd op Nibud en WSF 2000. 

 

Keuzemomenten 
Om normen te kunnen stellen moet er eerst onderscheid gemaakt in verschillende categorieën studenten: 

1 Getrouwd 1.1 Collegegeld 1.1.1 recht op toeslag (zie onderstaande toelichting)  
 En kinderen  1.1.2 geen recht op partnertoeslag  
 1.2 Instellingsgeld 1.2.1 recht op partnertoeslag  
  1.2.2 geen recht op partnertoeslag  
2 Ongetrouwd 2.1 Uitwonend 2.1.1 Collegegeld  
Of getrouwd   2.1.2 Instellingsgeld  
Zonder  2.2 Inwonend 2.2.1 Collegegeld  
kinderen  2.2.2 Instellingsgeld  
 
Er kunnen situaties voorkomen die niet in het schema voorkomen (getrouwd, inwonend). In die gevallen kan 
met behulp van het schema maatwerk worden geleverd. 
 

Normeringen getrouwd 
Bij de normeringen ten behoeve van getrouwden zijn er twee punten die extra aandacht vragen: de zorg voor 
kinderen en het inkomen van de partner.  
In deze gevallen kan een partnertoeslag worden aangevraagd. De criteria die worden toegepast zijn in principe 
die van de overheidsregelingen voor een partnertoeslag: `Je krijgt de toeslag als je samen met je partner een 
kind verzorgt dat jonger is dan 12 jaar. Dit kind kan jouw of jullie eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Jullie 
moeten recht hebben op kinderbijslag voor het kind, of het kind moet op jullie adres ingeschreven staan 
bij de gemeente. Je krijgt de toeslag alleen als je partner niet in aanmerking komt voor studiefinanciering. 
Verder mag zijn of haar verzamelinkomen of belastbaar loon in 2013 niet hoger zijn dan € 9017,71.` 
(website DUO) 

In 2013 is de maandelijkse toeslag in deze regeling €498 (SF gaat hier uit van € 570,31). 

 

Normeringen ongetrouwd 
Voor elk van de verschillende keuzemomenten zijn normeringen vast te stellen.  
Binnen het onderdeel ‘wonen’ gaat het hier alleen over uitwonenden. Indien men inwonend is, is de norm nihil.  

Wonen 
Om te wonen worden er kosten gemaakt. Om hier een norm voor te stellen lijkt lastig aangezien verschillende 
mensen allemaal verschillende woonlasten hebben. Sommigen hebben een huis gekocht en zitten aan een 
hypotheek vast, anderen huren een huis in Kampen of Zwolle en hebben een vaste maandhuur met daarnaast 
diverse lasten zoals gas, water, elektra enz.  

http://www.duo.nl/particulieren/klantenservice/begrippenlijst.asp#Verzamelinkomen
http://www.duo.nl/particulieren/klantenservice/begrippenlijst.asp#Belastbaar%20loon
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Het Nibud hanteert voor studenten een bedrag van € 341,- als woonlasten3. Kampen als relatief goedkoop wat 
betreft de kosten van huisvesting: de kamerhuur ligt lager dan in andere studentensteden. Daarom kan voor de 
normering van studentenwoningen uitgegaan worden van rond de €300 huur voor een studentenkamer.  
Hiernaast is €300 voor het huren van een huis, rekening houdend met huurtoeslag en overige kosten een 
redelijk bedrag. Een zelfstandige woning met ongeveer twee kamers (slaap – en woonkamergedeelte) komt 
ongeveer uit op een bedrag van €500, waar een huurtoeslag (berekening 20124) tegenover staat van €238, wat 
betekent dat er voor de overige kosten ongeveer €62 per maand overblijft (gas, water, elektra, belastingen).  
Een norm van €300 is dus een redelijk en billijk bedrag.   

Studiekosten 

Studiekosten zijn onder te verdelen in collegegeld cq instellingsgeld en overige studiekosten. Het college-en 
instellingsgeld zijn vaststaande bedragen die daarmee ook direct als norm meegenomen kunnen worden. Voor 
het overige gaat het om literatuur, en dus voornamelijk studieboeken. Hier is gekozen om voor studieboeken 
een norm van € 50 per maand te hanteren (€600 per jaar).  
Gezamenlijk komt de norm voor studiekosten op deze manier uit op een bedrag voor studenten die 
instellingsgeld betalen van (€ 4.750,-/12 + € 50,- =) € 446,- en voor studenten die collegegeld betalen op 
(€1.771,-5/12+ € 50,- = ) € 198,-.  

Levensonderhoud 
Ten aanzien van levensonderhoud nemen we eerst de bedragen die het Nibud aangeeft als uitgangspunt6. Hier 
staan de volgende bedragen op (2012 studenten zonder gezin):  
Boodschappen: 152,-, kleding en schoenen 58,-, telefoon 32,-, vervoer (naast OV) 48,-. Gezamenlijk komt dit op 
een bedrag van € 290,-. Als we nu naar de uitgangspunten van artikel 19 zoals hierboven opgesteld staan kijken 
dan komt daar als onder andere naar voren dat deze regeling  er niet is om alle kosten te dekken die studenten 
maken. Ze is een tegemoetkoming in de kosten. Ten aanzien van de direct studie gerelateerde kosten en de 
noodzakelijke uitgaven om te kunnen wonen wordt een groot gedeelte of bijna het gehele gedeelte in de 
normen opgenomen. Ten aanzien van deze post wordt een mindering aangebracht op de uitgangspunten van 
het Nibud. Door zuinig te leven is het mogelijk om met € 200,- rond te komen. En indien dit onmogelijk wordt 
geacht zal men zelf naar alternatieve middelen moeten zoeken.  

Ziektekosten 
Ten aanzien van ziektekosten is een basispremie ongeveer € 100,- per persoon7. Indien men zich aanvullend 
wil verzekeren zal men zelf voor extra middelen moeten zorgen.  

Overzicht 
Een samenvattend overzicht: 

Onderdeel Norm 

Woonlasten € 300,- 
Studielasten collegegeld € 198,- 

Studielasten instellingsgeld           / € 446,- 

Levensonderhoud € 200,- 

Ziektekosten € 100,- 

 
Uitgaande van de keuzemomenten komen we hierbij voor de beide keuzemogelijkheden uit op de volgende 
normerende bedragen; 

2 Ongetrouwd 2.1 Uitwonend 2.1.1 Collegegeld € 798,-    

  2.1.2 Instellingsgeld € 1046,-  

 2.2 Inwonend 2.2.1 Collegegeld € 498,-  

  2.2.2 Instellingsgeld € 746,-  

                                                             
3 http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/studeren/wat-kost-studeren.html 
4 http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
5
 http://www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/collegegeld.asp 

6
 http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/studeren/wat-kost-studeren.html 

7 http://www.independer.nl/zorgverzekering/info/premieoverzicht.aspx 
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In de regeling kerkelijke studiefinanciering wordt verwezen naar de normeringen die de Wet Studiefinanciering 

20008 aangeeft. Deze zijn als volgt (hier wordt uitgegaan van collegegeld): 

Uitwonend: €794,61 Dit bedrag komt bijna geheel overeen met het bovenstaande normbedrag. Voor 

thuiswonenden is het bedrag 604,15. Bij de WSF gaat men ervan uit dat ondanks het thuiswonen er een 

bijdrage in de huishoudingskosten wordt gegeven.  

Bij het eerste bedrag dient echter wel vermeld te worden dat hier het bedrag inclusief alle onderdelen is, en 

het bedrag van de WSF enkel voor levensonderhoud geldt.  

Beslisboom.  
Op basis van de hierboven beschreven normenmethodiek is een volgende beslisboom aangemaakt: 

WSF 

2000 Artikel 3.18. Overzicht normbedragen 

De bedragen in onderstaande overzichten luiden per maand en zijn uitgedrukt in euro’s naar de maatstaf van 
1 september 2007: 

                                    Overzicht 1. Maandbedragen 

  Hoger onderwijs 
 

Levensonderhoud     

a. thuiswonend € 573,53 [red: per 1 januari 2011 tot 1 januari 2013: € 604,15.]  
 

b. uitwonend € 754,41 [red: per 1 januari 2011 tot 1 januari 2013: € 794,69.]   
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