
Welkom
Informatieavond studiekeuze

Decanen:
vwo à Dhr. D. Elhorst

havo à Mevr. M. Bossink



Een paar cijfers over het WO/HBO
• Van alle eerstejaars op het hbo/wo zitten er na één jaar nog maar 

70% bij dezelfde opleiding.

• Na vijf jaar heeft slechts de helft van alle eerstejaars een diploma. 
Uiteindelijk haalt tweederde van de eerstejaars een diploma. 

• Kort na afstuderen heeft ook nog eens één op de drie 
afgestudeerden spijt. Het werk dat ze kunnen krijgen valt ze tegen, 
of ze vinden dat ze niet goed op dat werk zijn voorbereid.

• Degenen die een jaar tevoren al serieus met hun studiekeuze bezig 
waren, vallen twee keer zo weinig uit als de 'lastminute' kiezers. 

• Het is dus heel belangrijk (écht heel belangrijk) om met je 
studiekeuze bezig te zijn. Ga naar open dagen / meeloopdagen / ga 
proefstuderen/ volg een webklas / vraag iedereen de oren van het 
hoofd!!



Website Twickel College



Decaangesprekken september – januari
Open dagen HBO / WO Oktober – maart (veelal online?)
Meeloopdagen / proefstuderen Hele jaar (erg lastig nu i.v.m. Covid)
Examenweek 1 27 oktober – 2 november
Examenweek 2 17 december – 23 december
DigiD aanvragen (www.digid.nl) Uiterlijk week voor aanmelden studie
Aanmelden op studielink.nl Vóór 15 jan – 1 mei (afh. van studie)
Inleveren PWS 31 januari
Herkansingen SE-week 1 & 2 8 – 10 februari
PWS-avond 17 februari
Examenweek 3 4 maart – 11 maart
Herkansing examenweek 3 6 – 7 april
Centraal Schriftelijk Eindexamen 12 mei – 25 mei
Uitslag CSE 15 juni
Diploma-uitreiking (ovb) 12 – 13 juli

Belangrijke data

http://www.digid.nl/


Qompas - Studiekeuze



Onderwerpen

1. Tegemoetkoming scholieren

2. Studiefinanciering

3. Aanvragen en aanmelden
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Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren?

1-1-2022 1-9-2022  

Voorbeeld : op 10 oktober 2021, 18 jaar

per 1 januari 2022 Tegemoetkoming Scholieren
Per 1 september 2022 Studiefinanciering Hoger Onderwijs

Tegemoetkoming StudiefinancieringKinderbijslag 
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Tegemoetkoming scholieren 

Toelage per maand (schooljaar 2021/2022):
thuiswonend uitwonend

Basistoelage €  120,28 € 280,45
Aanvullende toelage bovenbouw €    92,85 €   92,85

Aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de 
verzorgende ouder(s)

De toelage is een gift. Recht in juli en augustus 2022 als in september 
2022 studiefinanciering wordt toegekend  (Overbrugging)

Aanvragen via duo.nl
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Algemene voorwaarden

- Voltijd-opleiding HBO of Universiteit
- Nederlandse nationaliteit of gelijkgesteld via verblijfsvergunning  
- Leeftijd tot 30 jaar 
- Geen verschil tussen thuiswonend / uitwonend
- Student mag onbeperkt bijverdienen

Studiefinanciering
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Bestaat uit

- Aanvullende prestatiebeurs 
- Lening 
- Collegegeldkrediet 
- Studentenreisproduct 

Studiefinanciering
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Afhankelijk van:

• Verzamelinkomen beide (biologische) ouders
• Andere studerende of schoolgaande kinderen

• Peiljaar inkomen: 2 jaar terug
• Inkomensdaling meer dan 15%: verlegging peiljaar (dit zal ivm

corona voor meer mensen van toepassing kunnen zijn)

DUO berekent een bijdrage ouders en deze wordt in mindering
gebracht op de maximale aanvullende beurs

Studiefinanciering

Aanvullende prestatiebeurs
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Inkomensgrenzen bij één studerend kind

• Inkomen < € 33.683,- maximale aanvullende beurs
• Inkomen tussen € € 33.683,- en € 52.781, - deel aanvullende

beurs
• Inkomen > € 52.781, - geen aanvullende beurs (bij twee 

kinderen is dit bijvoorbeeld: 69.997, -) 
Tip: Gebruik de “rekenhulp” op de website van DUO.

Studiefinanciering

Aanvullende prestatiebeurs
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aanvullende beurs 2020 maximaal € 413,78

Bij een inkomen van € 42.500 is de 
bijdrage ouders € 191,02

Maximale aanvullende beurs € 413,78
Af: ouderlijke bijdrage          € 191,02

====== -
Aanvullende beurs                € 222,76

Studiefinanciering

Aanvullende prestatiebeurs
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• Maximale hoogte € 507,39, inclusief een eventuele aanvullende 
beurs (€ 413,78) is dat € 921,17 .

• Hoogte van de lening bepaalt student zelf en kan per maand 
gewijzigd worden. 

• Rentepercentage 2021 is 0,00% en wordt
elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld.  

Studiefinanciering

Lening
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• Wettelijk collegegeld bedraagt voor 2021-2022 is € 1084,- en wordt 
betaald aan de onderwijsinstelling. Dit is een halvering van het 
collegegeld i.v.m. corona. 

• Wettelijk collegegeld voor 2022-2023 nog onduidelijk
• Collegegeldkrediet per maand: € 178,58 (2020)

Studiefinanciering

Collegegeldkrediet
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• Aflossing begint 2 kalenderjaren na stoppen studie

• Aflossing in 35 jaar, in maandelijkse termijnen

• Aflossen gaat naar inkomen

• Sneller aflossen dan in 35 jaar mag. 

• Aflossing kan maximaal 5 jaar worden onderbroken

Studiefinanciering

Terugbetalen lening en collegegeldkrediet
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Maandbedragen hoger onderwijs per 1-9-2020 

Aanvullende beurs €    413,78
Lening €    507,39     
Collegegeldkrediet €     89,29*

Totaal €    986,85

• 1/12 deel van wettelijk collegegeld 2020-2021: € 2.143,00. Dit is het  
eerste studiejaar gehalveerd. 

Studiefinanciering
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• Week of weekend 
• Zelf persoonlijke ov-chipkaart kopen
• Koppelen kaartnummer

• Reisproduct ophalen bij ophaalautomaat

Studiefinanciering

Studentenreisproduct
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Aanvullende beurs + studentenreisproduct = prestatiebeurs
Wordt een gift indien diploma binnen 10 jaar

Hoe lang studiefinanciering?

Uitgaande van een 4-jarige opleiding
• aanvullende beurs: 4 jaar
• studentenreisproduct: 5 jaar
• Lening: 7 jaar
• Collegegeldkrediet: 7 jaar 

Studiefinanciering



van mbo naar hbo
20
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Studeren in vijf stappen
1. Doe je nu voortgezet onderwijs en word je 18 jaar vóór 1 juli? Vraag eerst een
tegemoetkoming scholieren aan. Download het aanvraagformulier van www.duo.nl.

2. Vraag op www.digid.nl een DigiD met sms-functie aan. DigiD is je inlogcode voor de 
hele overheid. Je krijgt na je aanvraag binnen vijf werkdagen een brief met je 
inloggegevens.

3. Schrijf je vóór 1 mei in voor je opleiding op www.studielink.nl. Let op: voor 
fixustudies geldt 15 januari, kijk daarvoor op www.duo.nl.

4. Vraag op www.duo.nl studiefinanciering aan door in te loggen bij Mijn DUO. Inloggen 
doe je met je DigiD met sms-functie.

5. Regel een persoonlijke OV-chipkaart. Die heb je later nodig om je 
studentenreisproduct op te zetten. Kijk op www.studentenreisproduct.nl voor meer 
informatie.

Vraag je studiefinanciering drie maanden van tevoren aan, maar in ieder geval 
vóór de maand waarin het moet ingaan. 

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/
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Fixus studies en aanvullende eisen
Aanvullende eisen

-Een aantal opleidingen heeft aanvullende eisen waaraan je moet voldoen 
om te worden toegelaten. 

-Je aanmelding voor deze opleidingen dient in de meeste gevallen 
afgerond te zijn uiterlijk 15 januari 2021.
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Fixus studies en aanvullende eisen
- Aanmelden tot en met 15 januari 2021

- Raadpleeg qompas.nl, studiekeuze123.nl of studeermeteenplan.nl voor 
meer informatie en de procedures in Studielink (vanaf oktober)

- Plaatsing vanaf 15 april 2021 op basis van de ranking, je krijgt twee 
weken de tijd om je toelating te accepteren!!

- Geen gegarandeerde plaatsen bij een gemiddelde cijferlijst van 8 of 
hoger.
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Handige Internetsites  
www.duo.nl tegemoetkoming scholieren; studiefinanciering; 

www.digid.nl account voor Mijn Duo en Studielink

www.studielink.nl voor de aanmelding van de studie

www.studentenreisproduct.nl ov-chipkaart aanvragen

www.financieelstudieplan.nl voor je eigen studieplan

www.studeermeteenplan.nl alles over studeren

www.studiekeuze123.nl alles over studiekeuze aanmelden en selectie

http://www.duo.nl/
http://www.digid.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.studentenreisproduct.nl/
http://www.financieelstudieplan.nl/
http://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/


Contact met DUO

• Infolijn  050 - 5 99 77 55
op werkdagen van 09:00 tot 17:00

l
• Servicekantoor: alleen op afspraak 

via www.duo.nl

• E-mail: vragen@duo.nl

• Twitter: @DUOstudent

• Webinar: https://duo.nl/webinar/
30 sept 19.30 uur
Aanmelden via bovenstaande websiteEinde

http://www.duo.nl/
https://duo.nl/webinar/

