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WAT IS EEN STUDIELENING?
Een studielening is een (zachte) lening aan studenten om hun studiekosten te betalen. Na het
afstuderen dient de student de lening terug te betalen. Een studielening is dus niet hetzelfde
als een studietoelage of studiebeurs.

WIE KAN IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN STUDIELENING?
Alle studenten die in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.

VEREISTEN
Aanmeldingsbevestiging van de gekozen opleiding.
Studie in het buitenland: Na het afstuderen terugkomen naar Suriname.

PRODUCTEN
1. Maandelijks krediet
Studie in Suriname: Maximaal SRD 875,- per maand.
Studie in het buitenland: Afhankelijk van het land waar de student studeert.
2. Collegegeldkrediet
Het werkelijk collegegeld van het instituut.
3. Inschrijfgeldkrediet
Het werkelijk inschrijfgeld van het instituut.
NB: Alle leningen worden verstrekt in SRD.

RENTE
Studie in Suriname: De rente bedraagt 4% samengestelde interest per jaar.
Studie in het buitenland: De rente bedraagt 6% samengestelde interest per jaar.

BORGSOM
De student dient de borgsom zelf in orde te maken.
Sommige opleidingsinstituten in Nederland eisen een borgsom. De borgsom heeft
raakvlakken met het aanvragen van een studievisum.
Alleen het opleidingsinstituut kan het studievisum aanvragen. Studenten, familie of ouders
kunnen niet zelf een studievisum aanvragen.
Ter voldoening aan de eis van de IND kan de borgsom, afhankelijk van opleidingsinstituut,
variëren tussen de € 10.000,- en € 14.000,-. De student krijgt bericht dat het studievisum in
orde is gevolgd door een tweede bericht dat de inschrijving kan geschieden. Na aanvang van

de studie krijgt de student de borgsom, na aftrek van collegegeld, inschrijfgeld,
visumaanvraagkosten en eventueel boekengeld, terug van de onderwijsinstelling.

ANVRAAGPROCEDURE
1.

2.
3.
4.
5.

Aanvraagformulier indienen (inclusief bevestiging van aanmelding bij de opleiding)
Benodigde stukken voor behandeling van de aanvraag:
 Volledig ingevuld aanvraagformulier met de bijbehorende documenten zoals:
o CBB uittreksel van de student & borg/medeschuldenaar;
o Nationaliteitsverklaring van de student & borg/medeschuldenaar;
o Kopie identiteitsbewijs van de student;
o (Her-) inschrijfbewijs/toelatingsbewijs van de student;
o Werkgeversverklaring/salarisslip van de borg/medeschuldenaar enz. (zie
achterzijde van het aanvraagformulier)
o Toekenning studievisum overleggen aan de NOB (studie in het buitenland).
De NOB voert een intake gesprek met student en borg/medeschuldenaar;
De NOB verwerkt de aanvraag en maakt een budgetreservering;
De NOB stuurt advies naar de Raad van Commissarissen voor fiatering krediet;
De NOB tekent leningsovereenkomst met student en borg/medeschuldenaar.

UITBETALING



Na ondertekening van de leningsovereenkomst door alle betrokken partijen.
Leningsovereenkomsten zijn SRD leningen en alle betalingen vinden plaats in SRD.

STUDIEVOORTGANG
Een studielening bij de NOB betekent dat de student periodiek de studieprestaties en jaarlijks
een herinschrijfbewijs MOET inleveren. (periodiek  afhankelijk van de studie).
Bij het niet inleveren van de documenten, wordt de lening stopgezet en er vinden GEEN
uitbetalingen met terugwerkende kracht plaats!

PRESTATIE BEURZEN




Indien een studiefase met een gemiddeld cijfer van 7,5 wordt afgerond, komt de
student in aanmerking voor rente korting voor het kalenderjaar waarin de fase is
behaald.
Indien de studie binnen de reële studieduur wordt afgerond, ongeacht het gemiddeld
afstudeercijfer, komt de student in aanmerking voor korting van de rente gedurende
de studieperiode. Let wel, de rente korting geldt niet voor de aflossingsperiode.
Indien de studie binnen de nominale studieduur wordt afgerond, ongeacht het
gemiddeld afstudeercijfer, komt de student in aanmerking voor korting van de rente
over de gehele leenperiode. De student geniet dan een renteloze lening.



Indien de studie binnen de nominale studieduur en met een gemiddeld afstudeercijfer
van 7,5 wordt afgerond, komt de student in aanmerking voor korting van de rente van
de gehele leenperiode (renteloze lening) en ook een korting op het geleend bedrag.

PROCEDURE AFLOSSINGSAFSPRAKEN
De NOB prefereert een aflossing vanaf het begin.
De NOB adviseert aan de borg/medeschuldenaar om direct een aanvang te maken met de
aflossing omdat:
1. De student dan een lagere lening heeft na het afstuderen;
2. Bij het lenen van het volledig bedrag voor maandelijkse onderhoudskosten er een kleiner
bedrag dan de maandelijkse behoefte van de student afgelost moet worden.
Voorbeeld:
Een student heeft elke maand USD 1.000,- nodig, maar de medeschuldenaar kan
maandelijks SRD 5.000,- bijdragen. Dan kan de ouder SRD 5.000,- bij de NOB aflossen.
(SRD 5.000,- is minder dan de tegenwaarde USD 1.000,-)
Student meldt zich maximaal 1 maand na het afstuderen (persoonlijk) aan bij de NOB voor
verdere aflossingsafspraken.

Download het aanvraagformulier: www.fss.sr

