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Studiefinanciering voor mbo 1-2: Dat regel je zo!

Je volgt op het mbo een niveau 1 of 2 opleiding. Dan heb je meestal recht op studie-
financiering. In deze les leer je waar je recht op hebt en hoe je zelf online je studiefinaniering 
aanvraagt. 

Leerdoelen
+ 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.  

Begrippenlijst 
Op de laatste pagina staat de uitleg van een aantal woorden die tijdens deze les worden 
gebruikt.

 OPDRACHT 1 – Studiefinanciering
• Werk zelfstandig of in tweetallen 
• Gebruik de website duo.nl, onderdeel ‘Geld voor school en studie’ (bit.ly/2nxPjHu)
•  Beantwoord de vragen

A. Een basisbeurs voor een mbo-opleiding niveau 1 of 2 is:

  n  Een gift
  n  Een lening
  n  Een lening met rente

8775-005

TIP

Kijk regelmatig in Mijn DUO: In Mijn DUO staat altijd een actueel overzicht van je studiefinanciering en 

de eerstvolgende betaling. Ook staan alle belangrijke berichten in Mijn DUO. Houd Mijn DUO daarom 

goed in de gaten en zorg dat je e-mailadres klopt.

http://bit.ly/2nxPjHu
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B.   Jaimy is 16 jaar en doet een voltijd bol-opleiding niveau 2. Kruis aan waar ze 
recht op heeft.

  n  Basisbeurs
  n  Aanvullende beurs
  n  Lening
  n  Studentenreisproduct

C.  Boyd is 18 jaar en doet een voltijd bol-opleiding kok niveau 2. Wat kan hij 
 aanvragen? Kruis het aan.

  n  Basisbeurs
  n  Aanvullende beurs
  n  Lening
  n  Studentenreisproduct

D.   Welk onderdeel (van studiefinanciering) is afhankelijk van het inkomen van je 
ouders? Kruis het aan.

  n  Basisbeurs
  n  Aanvullende beurs
  n  Lening
  n  Studentenreisproduct

E.   Geslaagd of stop je met studeren? Dan heb je geen recht meer op het studenten-
reisproduct en moet je die zelf stopzetten. Wat zijn de gevolgen als je dit niet doet 
en er wel mee reist?

  n  De toegangspoortjes gaan niet meer open.
  n  Je kunt uit de bus, tram of trein gezet worden.
  n  Je krijgt een boete. 

TIP

Niet-Nederlandse nationaliteit: wil je weten of je recht hebt op studiefinanciering? 

Kijk op bit.ly/2AmVKo2. 

Overbrugging: wil je van opleiding veranderen? Meestal kun je studiefinanciering en een studenten-

reisproduct krijgen in de maanden tussen je oude en nieuwe opleiding. Je mag maximaal 4 maanden 

overbruggen.

http://bit.ly/2AmVKo2
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 OPDRACHT 2 – Wat kun je krijgen? Reken het uit!
• Werk zelfstandig of in tweetallen.
• Gebruik de rekenhulp op duo.nl: bit.ly/2nwibQt (of ga naar duo.nl, scroll naar beneden, 
klik in de blauwe balk op ‘Rekenhulpen’ en klik op ‘Studiefinanciering’).

A. De inkomsten per maand uit baan + ouders + zorgtoeslag voor Lorenzo zijn:

  

B. Zijn totale uitgaven per maand zijn:

 

Met de rekenhulp kun je berekenen hoeveel geld je nodig hebt voor je studie. Je maakt 
hier een berekening voor een mbo-studentt: Lorenzo.

Lorenzo is geboren op 1 juni 2003 en doet een voltijd bol-opleiding Autotechniek, niveau 2. 
Hij woont thuis bij zijn ouders en betaalt geen huur.

Hij heeft een bijbaan in een winkel en verdient daarmee € 100,- per maand.

Van zijn ouders krijgt hij elke maand € 0,-.

Hij krijgt € 99,- zorgtoeslag per maand.

Zijn lesgeld kost € 51,- per maand.

Het studiemateriaal kost € 150,- per maand.

Zijn zorgverzekering is € 100,- per maand.

Zijn telefoon kost € 30,- per maand.

Het vervoer kost € 108,- per maand.

Boodschappen kosten € 0,- per maand.

Hij besteedt € 60,- per maand aan kleding.

Ontspanning, uitgaan en sport kosten Lorenzo € 140,- per maand.

Laat de rekenhulp open staan, deze heb je voor opdracht 2 én 3 nodig.

http://bit.ly/2nwibQt
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C. Wat heeft Lorenzo maandelijks nodig (inkomsten min uitgaven)?

 

Bereken nu met de rekenhulp hoe Lorenzo dat met studiefinanciering kan aanvullen. 
Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

Lorenzo

Inkomen ouder 1 € 27.800

Inkomen ouder 2 € 18.400

Broers/zussen van 12-17 die geen beurs of lening krijgen 0

Broers/zussen ouder dan 18 die voltijds op vmbo, havo, of vwo zitten 0

Broers/zussen met aanvullende beurs 1

D. Basisbeurs voor Lorenzo: 

 

E.  Aanvullende beurs voor Lorenzo:

 

F.  Totaal: 

 

TIP

Aanvullende beurs: Zorg dat je geen geld misloopt en vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoef je 

maar 1 keer te doen. DUO berekent dan elk jaar of je er recht op hebt.

Contact met je ouders: zijn er problemen met je ouders of is het lastig om hun inkomen op te vragen? 

Kijk op bit.ly/2s4vEn8. 

Eenoudertoeslag: zorg je voor een kind jonger dan 18 jaar? En heb je geen partner? Dan kun je bij je 

studiefinanciering ook eenoudertoeslag krijgen. Zie bit.ly/2nwvC2Z.

http://bit.ly/2s4vEn8
http://bit.ly/2nwvC2Z
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 OPDRACHT 3 – Lenen voor je studie

Lorenzo raakt een deel van zijn baan kwijt. Hij wil maandelijks € 80,- lenen om zijn 
maandelijkse uitgaven te kunnen blijven betalen. Wat zijn de gevolgen?

Heb je de rekenhulp nog open? Ga naar het 3e tabblad ‘3. Studiefinanciering en 
terugbetalen’.

Rekenhulp weggeklikt? Open de rekenhulp opnieuw, vul de eerste 3 vragen in en ga direct 
naar het 3e tabblad  ‘3. Studiefinanciering en terugbetalen’.

A.   Lorenzo wil 2 jaar lang studiefinanciering ontvangen. Hij leent iedere maand € 80,-.  
Hoeveel schuld (inclusief rente) heeft hij na het afronden van zijn tweejarige 
opleiding? 

 

B.  Wanneer Lorenzo moet terugbetalen, verdient hij € 1.700,- bruto per maand. Pas 
dit inkomen aan in de rekenhulp. In hoeveel jaar heeft Lorenzo zijn schuld afbe-
taald en wat betaalt hij per maand?

  

TIP

Studievertraging: doe je langer over je studie, geef dit dan zo snel mogelijk door via Mijn DUO. 

Terugvragen lesgeld: klaar met je opleiding of stop je tussentijds? In sommige situaties kun je een 

gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. Zie bit.ly/2Gd62q8.

http://bit.ly/2Gd62q8
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 Eindopdracht

Hieronder zie je de aanvraag van studiefinanciering in 6 stappen. Wat is volgens jou de 
juiste volgorde? Zet de juiste nummers bij de afbeeldingen. 
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BEGRIPPENLIJST 

Voltijd bol-opleiding
Als voltijdstudent ga je in principe elke dag naar school, maak je huiswerk en loop je 
stages.

Bbl-opleiding
Bij een bbl-opleiding combineer je leren en werken, wat betekent dat je meestal 1 
dag per week naar school gaat en 4 dagen per week werkt bij een erkend leerbedrijf.

Kwartaal 
Een kwartaal is een periode van drie maanden achter elkaar. Er zitten vier kwartalen 
in  een jaar. Als het eerste kwartaal voorbij is, is er ook een kwart van een jaar voor-
bij. De kwartalen beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Gift 
Als je studiefinanciering een gift is, hoef je het niet terug te betalen. Voor een mbo-
opleiding niveau 1 of 2 krijg je de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studenten-
reisproduct gelijk als een gift. 

Lening
Een lening moet je altijd terugbetalen, inclusief rente. Je mag zelf weten of en 
hoeveel je leent. Terugbetalen doe je na je opleiding.

Meer weten?

Volg @duostudent op je socials!

        

• DUO website > duo.nl

• DUO bellen > 050 599 77 55

• DUO bezoeken > op afspraak, zie bit.ly/2kUlnlc

http://duo.nl
http://bit.ly/2kUlnlc

