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Studiefinanciering: Dat regel je zo!

Korte lesomschrijving
Op het mbo hebben de meeste studenten recht op studiefinanciering. Voor een mbo-opleiding 
niveau 1 en 2 is dit geen prestatiebeurs maar een gift. Zie ook bit.ly/2GD3a7v.

Deze les over studiefinanciering is gericht op ‘empowerment’ van de studenten: kennis, vaardigheid 
en verantwoordelijkheid. Ze krijgen handvatten om dit zelf goed te regelen.

Leerdoelen
Aan het einde van de les heeft de leerling dit bereikt:
• Je weet uit welke onderdelen studiefinanciering voor niveau 1 en 2 bestaat.
• Je weet hoe je studiefinanciering kunt aanvragen en stoppen in Mijn DUO.
• Je weet wat je kunt krijgen, maar ook wat je zelf moet betalen.

Tijd
De les wordt aangeboden in delen. In de les komen een aantal belangrijke onderwerpen aan bod: 

• Wat is studiefinanciering?
• Mijn DUO
• Lesgeld
• Opleiding stoppen/wijzigen
• Doorstuderen

Je kunt zelf kiezen welke onderwerpen je bespreekt en combineert tot een lespakket. Per onderdeel 
wordt de tijdsduur aangegeven.

Docentenhandleiding

Deze les is bedoeld voor de (voltijds) 
bol-opleiding. Bbl-ers of deeltijdstudenten 
hebben geen recht op studiefinanciering.

1 à 2 lesuren

Klassikaal 

Tweetallen 

Individueel 

8776-006

http://bit.ly/2GD3a7v
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Benodigd materiaal
• Digibord
• Een computer of tablet per twee studenten OF een geprint exemplaar van het werkblad per student
• Toegang tot internet voor elk tweetal, kan ook via de smartphone 

Voorbereiding
•  Neem de les goed door. In de notities onderaan elke dia staat voor de docent beschreven waar hij op 

moet letten en hij moet bespreken.
• Print de werkbladen voor de leerlingen (optioneel).

Extra informatie
Uitgebreide informatie is te vinden op duo.nl. Via hyperlinks op het werkblad kan de leerling meer 
lezen over het besproken onderwerp.

Wat moet je doen?
1.  Vertel dat deze les gaat over studiefinanciering voor een mbo niveau 1 en 2 opleiding. Wie kent DUO? 

Waarvan? Wat weten ze al over studiefinanciering en lesgeld? (1 min)
2. Bespreek de leerdoelen. (2 min)
3.   Maak op het bord een overzicht van de kosten als je gaat studeren/studeert. Welke kosten heb je voor 

een opleiding? En welke kosten heb je daarnaast? Hoe ga je dit betalen? (4 min)
4.  Laat het filmpje zien over studiefinanciering. (5 min)
5.  Laat de studenten aan de slag gaan met opdracht 1 op het werkblad. Bespreek daarna de antwoorden 

met toelichting. (9 min)
6.  Bespreek hoe Mijn DUO werkt. Laat het filmpje zien. (2 min)
7.  Introduceer opdracht 2, hoeveel studiefinanciering kun je krijgen? Laat de studenten daaraan werken 

in tweetallen. Hiermee oefenen ze met een fictieve casus. Bespreek de antwoorden. (9 min)
8.  Opdracht 3: wat zijn de gevolgen van lenen? Deze opdracht kan klassikaal gemaakt worden. (5 min)
9.  Introduceer het onderwerp lesgeld. Leg uit dat er in het mbo wettelijk lesgeld betaald moet worden. 

Bespreek het wettelijke lesgeld met de studenten. (3 min)
10.  Bespreek de eventuele doorstroom naar niveau 3 of 4. Bespreek kort dat er dan andere voorwaarden 

gelden. Laat het filmpje zien. (2 min)
11.  Bespreek kort wat je moet doen als je klaar bent met je studie of als je tussentijds stopt. Laat het 

filmpje zien. (3 min)
12.  Eindopdracht: Hoe regel je je studiefinanciering? Zet de stappen op een rij door de plaatjes te raden.  

(5 min)
13. Kijk kort terug op de les. Geef studenten aan waar zij terecht kunnen voor meer informatie.  (1 min)
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Neem de leerdoelen door (2 minuten)

→     Leg uit: Je hebt geld nodig als je een opleiding volgt en de overheid geeft daarvoor studiefinanciering. 
Vandaag bespreken we wat de voorwaarden zijn, waar je recht op hebt. Maar ook, dat je op tijd je 
zaken moet regelen. Daardoor ontvang je bijtijds de financiering en voorkom je schulden.  

   Vestig tijdens de les aandacht op het kanaal Mijn DUO om alles zelf online te regelen.

Korte bespreking met de klas (4 minuten)

→    Toelichting: Het doel van de opdracht is om de studenten kort na te laten denken over de kosten die 
je hebt als je studeert. Welke kosten kunnen de studenten bedenken?

→    Maak met de studenten een opsomming over de kosten die je hebt als je studeert: 

  • Een opleiding kost geld, dat is duidelijk. Welke kosten komen erbij kijken (lesgeld, computer, 
 boeken, materialen, uniform of werkkleding)?

  • Hoe ziet jouw leven eruit als mbo’er? Woon je thuis of op jezelf? Welke kosten heb je (eten, kleding/
schoenen, vervoer, huur, boodschappen, etc.)? 

Wat is studiefinanciering? (5 minuten)

→    Laat het filmpje zien. Klik hiervoor op de YouTube afbeelding op de dia. Wijs erop dat in het werkblad 
naar het filmpje wordt verwezen, zodat de leerlingen het later nog een keer kunnen bekijken.
  

TIP

Meer interessante filmpjes over studiefinanciering zijn te vinden 

op het YouTube kanaal van @duostudent.
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Opdracht 1 - Studiefinanciering

  Toelichting:
  Het doel van de opdracht is om actief aan de slag te gaan met de informatie op duo.nl.

→   De leerlingen werken zelfstandig of in tweetallen.
→   Ze hebben 7 minuten de tijd. 
→   Bespreek de antwoorden klassikaal na.

 

Opdracht 1 - vraag A

→    Klik op de dia voor het antwoord en een korte toelichting.

   Toelichting:
   •  Voor een mbo niveau 1-2 opleiding zijn de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreis-

product een gift. Het is geen lening, je hoeft dit niet terug te betalen. 
   • De hoogte van de basisbeurs hangt af van je situatie: ben je thuis- of uitwonend? 

Opdracht 1 - vraag B

→    Klik op de dia voor het antwoord en een korte toelichting.

   Toelichting:
   •  Ben je jonger dan 18 jaar, dan ontvang je geen studiefinanciering in de vorm van geld (je ouders 

krijgen kinderbijslag). 
   • Je hebt wel recht op een studentenreisproduct, zolang je een voltijd bol-opleiding volgt.
   • Vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag kun je ook studiefinanciering uitbetaald krijgen.
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Opdracht 1 - vraag C

→    Klik op de dia voor het antwoord.

   Toelichting:
   • Alleen de lening moet worden terugbetaald, met rente. 

Opdracht 1 - vraag D

→    Klik op de dia voor het antwoord en een korte toelichting.

   Toelichting:
   •  Zijn er problemen met de ouders of is het lastig om hun inkomen te achterhalen? Verwijs naar de 

site (bit.ly/2s4vEn8) en de tip op het werkblad om te laten zien wat de student dan kan doen.
   •  De berekening van de aanvullende beurs kan even duren. Gemiddeld duurt het vaststellen 2 maan-

den. Je kunt een aanvullende beurs met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het 
schooljaar. 

http://bit.ly/2s4vEn8
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Opdracht 1 - vraag E

→    Klik op de dia voor het antwoord.

   Toelichting:
   •  Je krijgt alleen een ov-boete wanneer je met het studentenreisproduct reist, terwijl je er geen recht 

meer op hebt.
   •  Ben je klaar of stop je met je opleiding, dan moet je de studiefinanciering zelf stopzetten in Mijn 

DUO. 
   •  Vergeet niet je studentenreisproduct stop te zetten bij een ophaalautomaat vóór of op de 10e dag 

van de 1e maand waarin je er geen recht meer op hebt.
   •  Doe je dit niet en heb je gereisd dan krijg je de 1e maand een boete van € 78,29 per halve maand. 

Gebruik je het ná die 1e maand, dan is de boete € 156,58 per halve maand. 

Uitleg Mijn DUO (2 minuten) 

→    Laat het filmpje zien over Mijn DUO (klik op het YouTube logo). 

   •  Benadruk dat de student een DigiD met sms-controle nodig heeft om in te loggen in Mijn DUO of 
dat ze de DigiD-app kunnen gebruiken.

   •  Vertel ook dat het belangrijk is om op de berichten in Mijn DUO te letten. Hierdoor blijven de 
studenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Klopt hun studiefinanciering, wanneer 
krijgen ze deze uitbetaald en moeten ze nog iets regelen met DUO? 

   •  Wijs erop dat in de checklist op het werkblad ook een link staat naar het filmpje. De student kan 
deze thuis eventueel nogmaals bekijken.
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Opdracht 2 - Wat kun je krijgen? Reken het uit!

   Toelichting:
    Het doel van de opdracht is de studenten vaardig te maken met de rekenhulp, zodat zij dit thuis 

kunnen toepassen voor hun eigen situatie.

→   Het is handig de rekenhulp van tevoren een keer in te vullen, zodat je een idee hebt van de stappen 
en wat moet worden ingevuld. 

→   De leerlingen werken zelfstandig of in tweetallen. 
→   Ze hebben 7 minuten de tijd.
→   Eventueel kun je de opdracht klassikaal maken.
→   Bespreek de antwoorden klassikaal na.

→    Leg uit: je hebt nu de basisinformatie over studiefinanciering. Maar wat kun je nu precies krijgen? 
Hoe kom je daarachter? Daarvoor ga je nu oefenen met mbo-student Lorenzo. Gebruik hierbij de de 
rekenhulp op bit.ly/2qqb4vZ.

  
    De gegevens van Lorenzo staan op het werkblad. Zo ontdek je wat hij nodig heeft en waar hij recht op 

heeft.

→    Lees eventueel samen de opdrachten door en laat de studenten in tweetallen aan de slag gaan met 
opdracht 2. Bespreek daarna de antwoorden (zie volgende dia). Wijs de studenten erop dat zij de 
rekenhulp zorgvuldig invullen om tot juiste antwoorden te komen. 

→    Vertel: voor je eigen situatie kan dit natuurlijk anders zijn, maar dan weet je hoe het werkt. Thuis kun 
je met je eigen gegevens aan de slag. 

NB: in opdracht 3 wordt besproken hoe de situatie er uitziet, wanneer Lorenzo zou lenen. Dit gedeelte is 
optioneel en kan eventueel klassikaal gemaakt worden. Laat de rekenhulp openstaan, deze heb je nodig 
voor opdracht 2 én 3.

http://bit.ly/2qqb4vZ
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Nabespreking opdracht 2 (2 minuten) 

→    Waar ben je op uitgekomen? Bespreek de antwoorden.  
Klik door voor de antwoorden op vraag A, B en C. Klik nog een keer voor de antwoorden op vraag D, E 
en F.

NB: De antwoorden uit de rekenhulp kunnen afwijken doordat deze up-to-date wordt gehouden. Het gaat 
hier om kleine verschillen. De leerlingen moeten het bedrag benaderen.

→    Spoor de studenten aan om thuis de rekenhulp te doorlopen met hun eigen gegevens, eventueel 
samen met hun ouders. Zo krijgen ze een reëel beeld van hun studiekosten en studiefinanciering.

Opdracht 3 - Lenen voor je studie

    Toelichting: 
Het doel van de opdracht is studenten bewust na te laten denken over wel of niet lenen. Ze leren om 
zelf te berekenen of een lening nodig is.

→    maak de opdracht klassikaal
→    5 minuten 

Opdracht 3A

→    Het kan zijn dat het bedrag wat je aan studiefinanciering ontvangt lager is dan de kosten die je hebt. 
Wat zijn de gevolgen als je dit aanvult met een lening? 

→    Gebruik de gegevens op het werkblad. We gaan nu kijken wat Lorenzo zou kunnen lenen. Hij komt 
maandelijks € 80,- te kort en wil dit bedrag 2 jaar lenen om rond te komen. Wat is zijn studieschuld?

    
   Klik op de dia voor het antwoord. Het ? verdwijnt. Antwoord: € 2091,- 
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Opdracht 3B

   Wanneer Lorenzo moet terugbetalen, verdient hij € 1.700,- bruto per maand. 
  
   Pas dit inkomen aan in de rekenhulp. 

→   Klik voor het antwoord.

   •  Uitgaande van dit inkomen betaalt hij gedurende 9 jaar maandelijks € 19,-. Verandert het inkomen, 
dan verandert ook het maandtermijn.

Quiz-vraag (1 minuut)

   Studenten beantwoorden de stelling over lesgeld. De studenten antwoorden met ‘waar’ of ‘niet waar’. 
Antwoord op volgende dia.

Uitleg wettelijk lesgeld (3 minuten)

   •  Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een voltijd mbo-opleiding, dan moet je het wettelijk 
lesgeld betalen. Je krijgt hierover automatisch bericht.

• Het wettelijk lesgeld in 2020-2021 is € 608,-. 

De volgende dia gaat over hoe je dat betaalt.
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Lesgeld

→   In het mbo betaal je lesgeld aan DUO, niet aan de school.
→   Je kunt het lesgeld in 1 keer betalen in Mijn DUO via iDeal.
→   Je kunt het lesgeld in 9 termijnen betalen (dit is € 67,56 per termijn). Dit regel je in Mijn DUO of met 

het formulier Aanvraag termijnregeling lesgeld.
→   Een ander kan ook in 1 keer of in 9 termijnen voor je betalen.
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Uitleg opleiding stoppen of wijzigen (3 minuten) 

→   Laat het filmpje zien. Klik op de afbeelding in de dia.

Vertel: stop je tussentijds met je opleiding of ben je afgestudeerd? Geef dat dan op tijd door aan DUO 
om een schuld te voorkomen.  
 
Toelichting:
•  Stop je met je opleiding, dan schrijf je je uit bij school. Per die datum moet je zelf je studiefinancie-

ring stopzetten in Mijn DUO.
•  NB: als je van opleiding verandert en er niet meer dan 4 maanden tussen je oude en nieuwe 

 opleiding zit, dan lopen je studiefinanciering en reisproduct in die maanden gewoon door 
 (overbrugging, zie de tip op het werkblad). Ook dit regel je via Mijn DUO.

•  Je moet zelf je studentenreisproduct stopzetten. Dit doe je uiterlijk de 10e van de 1e maand waarin je 
geen recht meer op studiefinanciering hebt. Doe je dit niet, dan krijg je de 1e maand een boete van   
€ 78,29 per halve maand. Gebruik je het ná die 1e maand, dan is de boete € 156,58 per halve maand. 

•  Je krijgt alleen een ov-boete wanneer je met het studentenreisproduct reist, terwijl je er geen recht 
meer op hebt. 

•  Stopzetten kan via een ophaalautomaat. In mijn DUO controleer je of de stopzetdatum goed is 
geregistreerd. Meer informatie is te vinden op bit.ly/2DxF2SC. 

Doorstuderen (2 minuten) 

→   Laat het filmpje zien. Klik op de afbeelding.

Wil je een mbo-opleiding 3 of 4 gaan doen? Dan gelden er andere voorwaarden dan op mbo niveau 1 
of 2.
Let op: Je moet binnen 10 jaar (gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering voor niveau 3 of 4) 
een diploma op minimaal niveau 3 halen. Lukt dit niet, dan moet je alles terugbetalen. Een eventuele 
lening moet je altijd terugbetalen.

  

http://bit.ly/2DxF2SC
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Afsluiting (5 minuten) 

• Laat de leerlingen de opdracht maken door de plaatjes te raden en in de juiste volgorde te zetten.
•  De nummering van de plaatjes wordt na 1 muisklik op de dia zichtbaar door middel van een 

animatie.

Volgorde: 

→   Praat kort na met de studenten: 

• Wat heb je geleerd? 
•  Spoor hen aan zo snel mogelijk te kijken waar ze zelf recht op hebben, eventueel samen met hun 

ouders. 
• Laat ze het werkblad meenemen als naslag. 

 

4

1

5

6

3

2

1: DigiD aanvragen

2:  Studiekeuze maken en inschrijven 
bij de studie

3:  Studiefinanciering & studenten-
reisproduct aanvragen bij DUO

4:  Persoonlijke ov-chipkaart 
aanvragen

5:  Studentenreisproduct koppelen 
aan persoonlijke ov-chipkaart

6:  Studentenreisproduct ophalen bij 
een ophaalautomaat
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Hoe bereik je DUO (1 minuut) 

→   Heb je nog vragen? Stel ze nu aan mij, ga langs bij de decaan (of een ander contactpersoon binnen de 
school) of neem contact op met DUO. 


