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Van: Dienst Uitvoering Onderwijs <no-reply@email.duo.nl>

Verzonden: donderdag 13 mei 2022 17:07

Aan:

Onderwerp: Laatste jaar van je mbo? Regel dan nu je studiefinanciering

Beste <naam student>, 

Nog even en het schooljaar is voorbij. Weet jij al wat je na de zomer gaat 

doen? Niet verder studeren of pak je juist een nieuwe studie op? En wat 
betekent dat voor je studiefinanciering? In deze mail helpen we je graag op 
weg met een stappenplan. Regel nu alvast je studiefinanciering of zet de acties 

in je agenda. 

Verder met de opleiding die je nu doet? Je hoeft niets te doen 

• Zolang je ingeschreven blijft staan op school, loopt je recht op
studiefinanciering door en kun je je studentenreisproduct blijven
gebruiken.

Na de zomervakantie (tijdelijk) geen opleiding? Zet je stufi stop! 

• Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin je
wordt uitgeschreven. Is je uitschrijfdatum bijvoorbeeld 30 juni? Dan

heb je recht op studiefinanciering tot en met juni en moet je het
stopzetten vanaf juli.

• Vraag bij school na wat je precieze uitschrijfdatum is en regel dan

gelijk de stopzetting van je studiefinanciering. Zo voorkom je een
onterechte uitbetaling. Je regelt dat gemakkelijk en snel in Mijn DUO.

• Zet ook je studentenreisproduct stop bij een ophaalautomaat. En reis

er niet meer mee vanaf de eerste van de maand waarin je
studiefinanciering stopt. Daarmee voorkom je een ov-boete.

Na de zomervakantie naar het hbo? Geef je opleiding door! 

• Geef door welke opleiding je in het nieuwe schooljaar gaat doen (doe

dit het liefst al voor de uitschrijfdatum van je huidige opleiding). Het
doorgeven van je nieuwe opleiding regel je makkelijk in Mijn DUO bij
‘Mijn studies en diploma‘s’.

• Geef bij Mijn producten aan of je vanaf september een aanvullende
beurs of lening wilt. Voor een hbo-opleiding kun je in studiejaar 2022-
2023 nog geen basisbeurs krijgen.*
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• Is de periode tussen je oude en nieuwe opleiding niet langer dan 4 
maanden? Dan loopt je recht op studiefinanciering door tussen je 2 

studies en kun je je studentenreisproduct gewoon blijven gebruiken. 
Vink hiervoor in Mijn DUO wel even het blokje Overbrugging aan. 

 
Staat jouw situatie er niet bij? Of wil je de stappen nog een keer checken? 
Gebruik dan de wijzigingshulp op duo.nl.  

 

Start de wijzigingshulp   

We wensen je nog veel succes met het afronden van dit schooljaar!  

 
Met vriendelijke groet, 
 

Willem Schutte 
Directeur Onderwijsvolgers  

 

* Ga je studeren in het hbo of aan de universiteit? Lees dan ook dit nog even: 
 

Het kabinet wil de basisbeurs in het hoger onderwijs in het studiejaar 2023-
2024 opnieuw invoeren voor alle studenten. Daarnaast is het plan om 
studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd een tegemoetkoming 

te geven.  
 
Begin jij na de zomer aan een opleiding in het hbo of aan de universiteit?  

Dan zou dit betekenen dat je naar verwachting vanaf je tweede studiejaar in 
aanmerking komt voor een basisbeurs. Omdat je in je eerste studiejaar nog 
onder het leenstelsel valt, zou je voor dat studiejaar achteraf een 

tegemoetkoming kunnen krijgen. De plannen kunnen nog wijzigen en zijn pas 
definitief als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee hebben ingestemd. 
Meer weten over de kabinetsplannen? Kijk dan op rijksoverheid.nl.  

 

  

   
 

V O L G  O N S  
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Dit is een automatisch aangemaakt bericht. Een reactie op dit bericht wordt niet gelezen.  

Wil je een nieuw e-mailadres doorgeven? Log dan in op Mijn DUO. Je kunt daar ook je 

voorkeuren wijzigen. 
 

 


