
 

 

LLL-krediet 
 

 

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen 

tot 55 jaar zich kan blijven 

ontwikkelen. Het betreft een lening die uitsluitend kan worden aangewend voor het volgen van 

erkende opleidingen in het middelbaar en hoger onderwijs. U kunt het levenlanglerenkrediet 

aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

 

Hoeveel kan ik lenen? 

U kunt per jaar een bedrag ter hoogte van uw lesgeld ofwel onderwijsgebonden studiekosten 

lenen. Voor de kosten voor lesmateriaal (EdHub en literatuur) kunt u geen beroep doen op het 

levenlanglerenkrediet. U krijgt nooit meer levenlanglerenkrediet dan wat u aan lesgeld moet 

betalen. 

 

Hoe moet ik het krediet terugbetalen? 

U heeft 15 jaar de tijd om terug te betalen. De aflossing van uw lening start op de eerstvolgende 1 

januari na het afronden of beëindigen van uw opleiding. U heeft dan 15 jaar de tijd om uw 

levenlanglerenkrediet terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen, hangt 

af van uw inkomen. 

De te betalen rente wordt jaarlijks herzien. De door u te betalen rente betreft het percentage dat 

geldt op 1 januari van het jaar waarin u begint met aflossen. Dit percentage wordt voor een periode 

van 5 jaar vastgezet. Sinds 2015 staat deze rente op 0%. Daarvoor varieerde het percentage van 

0,12% (in 2014) tot 2.39% (in 2010) 

 

Hoelang kan ik lenen? 

U kunt een levenlanglerenkrediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor een deeltijd HBO 

Bacheloropleiding kunt u maximaal 5 jaar geld lenen (nominale duur van opleiding + 1 jaar). U  

vraagt het krediet telkens aan per module (30 ECTS). 

DUO leent u het volledige bedrag voor de betaling van 1 module (tot maximaal 8 modules). 

Ongeacht de tijd die u daadwerkelijk gebruikt om de module af te ronden, wordt het module 

bedrag verdeeld over 6 gelijke maandelijkse termijnen, aan u overgemaakt. 

Let op! Het krediet voor een volgende module wordt pas uitbetaald als de periode van 6 maanden 

ten behoeve van de daaraan voorafgaande module is verstreken. Dat betekent dat het krediet bij 

studievertraging (dus overschrijding van de 6 maanden) tijdelijk stil valt en weer wordt hervat (voor 

een volgende periode van 6 maanden) zodra u de vertraagde module heeft voltooid en met de 

volgende module bent gestart. 

 

Hoe moet ik het aanvragen? 

Als student van NOVI kunt u het levenlanglerenkrediet aanvragen via Mijn DUO (zie www.duo.nl). 

U kunt bij NOVI een indieningsformulier ontvangen met daarop de opleidingskosten die in 

aanmerking komen voor de financiering, indien u bij ons aangeeft interesse te hebben in 

levenlanglerenkrediet. Dit formulier kunt u dan gebruiken voor uw aanvraag bij DUO. 

Laat, voordat u de eerste aanvraag bij DUO indient het gehele formulier eerst nalopen door een 

medewerker van NOVI. 



Stap 1: Opleidingsadviseur noemt de mogelijkheid tot LLL-K bij advies gesprek 

Stap 2: De student schrijft zich in en geeft aan gebruik te willen maken van LLL-K. 

Stap 3: de student ontvangt na inschrijving een LLL-K-info mail en een LLL-K-formulier 

voor DUO.  

 

 

Welke voorwaarden kent het levenlanglerenkrediet? 

Hierbij enkele belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor het levenlanglerenkrediet. 

Ga voor de volledige voorwaarden naar www.duo.nl. 

• U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar. 

• Bent u jonger dan 30 jaar dan kunt u met het levenlanglerenkrediet een deeltijdopleiding 

financieren of deelnemen aan een tweede Bachelor- of Masteropleiding. 

• Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, 

bijvoorbeeld uw werkgever. 

• U volgt een wettelijk erkende HBO Associate Degree, HBO Bacheloropleiding of Master. 

  

Welke opleidingen van NOVI komen in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet? 

Hbo bachelor ICT (alle studierichtingen) 

Hbo bachelor Bedrijfskunde (BBA) 

Hbo bachelor Verkeer en Logistiek 

Hbo Associate Degree Verkeerskundig Medewerker 

 

Kan ik levenlanglerenkrediet ontvangen voor versnelde opleidingen of losse modules hiervan 

(zoals de bootcamps)? 

Ja, NOVI heeft ook versnelde opleidingen aangeboden bij DUO. DUO heeft hier een speciaal 

proces voor ontwikkeld. Je krijgt hiervoor een speciaal formulier waarmee de aanvraag ingediend 

kan worden. 

 

Nadere informatie over het aanvragen van het krediet staat op: 

• de DUO-site: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp 

• de Rijksoverheid-site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-

antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet 

 

 


