
Studeren in het Caribisch gebied, de VS of 
Canada? Vraag Studiefinanciering BES aan!

Opleiding
Studiefinanciering BES geldt voor een voltijd 
opleiding in het mbo (niveau 1, 2, 3 of 4), hbo of aan 
de universiteit. Het niveau van de opleiding moet 
van voldoende kwaliteit zijn. 

Leeftijd
Om in aanmerking te komen voor Studie-
financiering BES moet je jonger dan 30 jaar zijn.

Nationaliteit
Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan 
moet je minstens tien jaren in Caribisch Nederland 
wonen om in aanmerking te komen voor 
Studiefinanciering BES.

Woon je in Caribisch 
Nederland en ga je 
studeren op één van de 
circa dertig (ei)landen 
in het Caribisch gebied, 
de Verenigde Staten of 
Canada? Dan kun je in 
aanmerking komen voor 
Studiefinanciering BES. 
Je moet dan wel aan een 
aantal voorwaarden 
voldoen.

Gift, prestatiebeurs en lening
Doe je een opleiding in het mbo op niveau 1 of 2? 
Dan kun je maximaal vier jaren Studiefinanciering 
BES in de vorm van een gift krijgen. Deze gift hoef 
je niet terug te betalen. Naast je gift kun je extra 
geld lenen. Doe je langer dan vier jaren over je 
opleiding? Dan kun je nog drie jaren alleen een 
bedrag lenen.
Doe je een opleiding in het mbo op niveau 3 of 
4, hbo of aan de universiteit? Dan kun je voor de 
officiële duur van je opleiding een prestatiebeurs 
krijgen. Naast je prestatiebeurs kun je extra 
geld lenen als je dat wilt. Doe je langer over je 
opleiding? Dan kun je nog maximaal drie jaren 
alleen een bedrag lenen.
De leningen moet je altijd terugbetalen. Over de 
lening betaal je rente. Deze rente wordt elk jaar 
aangepast. In 2018 bedraagt de rente 0,0%.



Aanvragen
Aanvragen doe je met het (Nederlandstalige) 
formulier op de website van RCN-
Studiefinanciering (www.rijksdienstcn.com/
studiefinanciering-aanvragen). 

Bedragen en 
studiefinanciering BES
De Studiefinanciering BES is bedoeld om 
bijvoorbeeld boeken, collegegeld, openbaar 
vervoer, huisvesting, levensonderhoud en 
vervoer naar een ander (ei)land te kunnen 
betalen. Het is een tegemoetkoming in 
de kosten. Dat betekent dat je van de 
Studiefinanciering BES misschien niet al deze 
kosten kunt betalen.  

De hoogte van je Studiefinanciering BES 
hangt af van de opleiding die je doet en waar 
je de opleiding volgt. Zie voor de bedragen 
onze website (www.rijksdienstcn.com/
maandbedragen).

Wat is de prestatiebeurs?
De prestatiebeurs wordt uitbetaald als een 
voorlopige lening (met rente). Als je binnen 
tien jaren je diploma haalt, dan wordt 
deze voorlopige lening alsnog een gift. 
De rente over je prestatiebeurs wordt dan 
kwijtgescholden. Haal je geen diploma? Dan 
moet je de prestatiebeurs met rente helemaal 
terugbetalen.
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