Subsidies/tegemoetkomingen
voor studietrajecten
De overheid biedt verschillende subsidies en/of financiële tegemoetkomingen voor studietrajecten. Of je daarvoor in
aanmerking komt, hangt o.a. af van wat je gaat studeren en je persoonlijke situatie. Hieronder zetten we alle
mogelijk relevante regelingen op een rij. Op de sites waarnaar wordt verwezen, vind je meer informatie over de
regelingen en de voorwaarden.

Relevant voor alle opleidingen:
1. Levenlanglerenkrediet
Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende
beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te
betalen.
> Aan te vragen door:
student
> Website voor meer informatie:
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Relevant als je al leraar/docent bent, of een (extra) bevoegdheid wil behalen:
2. Tegemoetkoming Leraren
De ‘tegemoetkoming leraren’ betreft een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor studenten die studeren aan
een lerarenopleiding en geen mogelijkheid (meer) hebben voor studiefinanciering. Mogelijkheid tot aanvraag én
hoogte van tegemoetkoming is afhankelijk van gezamenlijk inkomen.
> Aan te vragen door:
student
> Website voor meer informatie en voorwaarden:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

3. Lerarenbeurs
Bent u bevoegd leraar en wilt u een hbo-opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen.
De beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het volgen van bijv. een
bachelor- of masteropleiding (hoeft niet persé een lerarenopleiding te zijn). Daarnaast kan de werkgever subsidie
krijgen om studieverlof te geven. Het betreft een voorwaardelijke gift gekoppeld aan studievoortgang binnen de
opleiding. Let op: er is een beperkte aanvraagtermijn voorafgaand aan het studiejaar (recent: van 1 april t/m 15
mei).
> Aan te vragen door:
student (met verklaring van werkgever)
> Website voor meer informatie:
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs
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4. Subsidie tweede lerarenopleiding
Relatief nieuw is de subsidieregeling voor het volgen van een tweede lerarenopleiding, die opleidt tot een
bevoegdheid en waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden. 1 van de voorwaarden is wel dat de student
geen aanspraak maakt op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de Subsidie voor zij-instromers.
In het kort:
* aanvraagtermijn: van 1 oktober tot en met 31 december;
* deelnemer mag 2x van deze subsidietoekenning gebruik maken (1x per inschrijfjaar);
* de tegemoetkoming bedraagt 6.000,- euro per student.
> Aan te vragen door:
student
> Website voor meer informatie:

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweedelerarenopleiding.jsp
5. Subsidie Zij-instroom in het Beroep/PDG
Een bijdrage in de kosten voor een Zij-instroom in het Beroep-traject leidend naar tweedegraads bevoegdheid of
voor een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Deze subsidie wordt aangevraagd door de werkgever.
Er is sprake van een subsidieplafond en er zijn voorwaarden voor aanvragen. (Een Zij-instroom in het Beroep-traject
is bijvoorbeeld alleen mogelijk wanneer het een verkort opleidingstraject betreft, waarbij de deelnemer binnen 2 jaar
zijn/haar onderwijsbevoegdheid kan halen.)
> Aan te vragen door:
werkgever
> Websites voor meer informatie:
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039459/2018-08-25

Relevant voor instructeurs in het mbo
6. Instructeursbeurs mbo
Ben je op dit moment instructeur in het mbo en wil je een associate degree- of een bacheloropleiding volgen? Vanaf
1 april kon je voor studiejaar 2021-2022 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2
delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.
NB: op dit moment is nog niet bekend of deze subsidie ook voor daaropvolgend studiejaar van toepassing blijft. Check
website van DUO voor de laatste info.
> Aan te vragen door:
student
> Website voor meer informatie:

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/instructeursbeurs-mbo.jsp
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