
Voorlichting
Studiefinanciering/Basisbeurs



Decanen
Dhr. D. Elhorst à havo & vwo

Mevr. M. Bossink à havo 



Programma
• Website – kopje “decanen”

• Weetjes over het WO/HBO
• Belangrijke data dit schooljaar
• Qompas - studiekeuze 
• Studiefinanciering/Basisbeurs & DigiD



Website Twickel College

Hier gewoon normale platte tekst.

• Eventueel een opsomming

• Eventueel een opsomming
• Eventueel een opsomming
• Eventueel een opsomming
• Eventueel een opsomming



• 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!!

Weetjes over het WO/HBO



Belangrijke data
Decaangesprekken september – januari
Open dagen HBO / WO oktober – maart 
Meeloopdagen / proefstuderen Hele jaar 
Examenweek 1 27 oktober – 2 november
Herkansingen SE-week 1 25 november
Concept PWS inleveren 19 december
Examenweek 2 12 januari – 18 januari
DigiD aanvragen (www.digid.nl) Uiterlijk week voor aanmelden studie
Aanmelden op studielink.nl Vóór 15 jan – 1 mei (afh. van studie)
Inleveren PWS 6 februari
Herkansing SE-week 2 9 februari
PWS-avond 16 februari
Examenweek 3 15 maart – 21 maart
Herkansing examenweek 3 7 april
Centraal Schriftelijk Eindexamen 11 mei – 26 mei
Uitslag CSE 14 juni

http://www.digid.nl/


Qompas - Studiekeuze



Studiefinanciering/Basisbeurs
1. Tegemoetkoming scholieren

2. Studiefinanciering
3. Aanvragen en aanmelden



Tegemoetkoming scholieren

1-1-2023 1-9-2023  

• Voorbeeld : op 10 oktober 2022, 18 jaar

• per 1 januari 2023 Tegemoetkoming Scholieren
• Per 1 september 2023 Studiefinanciering Hoger Onderwijs

Tegemoetkoming StudiefinancieringKinderbijslag 



Tegemoetkoming scholieren

Toelage per maand (2022):
thuiswonend uitwonend

Basistoelage €  121,81 € 284,01
Aanvullende toelage bovenbouw €    94,03 €   94,03

• Aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de 
verzorgende ouder(s). 
• De toelage is een gift.
• Aanvragen via duo.nl



Studiefinanciering / Basisbeurs

Definitief: per 1 september 2023 herinvoering basisbeurs
Januari 2023: bedragen bekend
Februari 2023: Webinar DUO (https://duo.nl/webinar/) 

Onder voorbehoud - Algemene voorwaarden (21/22):

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

https://duo.nl/webinar/


Studiefinanciering / Basisbeurs

Onder voorbehoud

Bestaat uit: 

- Basisbeurs (prestatiebeurs)
- Aanvullende beurs 
- Lening
- Studentenreisproduct



Basisbeurs (prestatiebeurs)

Onder voorbehoud

thuiswonend uitwonend
Basisbeurs €  109,90 € 273,90

Prestatie: binnen 10 jaar diploma halen



Aanvullende beurs

Onder voorbehoud

Maximaal € 401,34 per maand – aanvullende beurs

Afhankelijk van:

• Verzamelinkomen beide (biologische) ouders (tot € 70.000,-)
• 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



Lening/collegegeldkrediet?

Voorbeeld maandbedragen hoger onderwijs
• Basisbeurs €    273,90
• Aanvullende beurs €    401,34
• Lening €     ???,??
• Collegegeldkrediet €    ???,?? +

• Totaal €   1099,75 (2021/2022)



Studentreisproduct

Onder voorbehoud

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

• Reisproduct ophalen bij ophaalautomaat



Hoe lang studiefinanciering?

Onder voorbehoud

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 



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.studiekeuze123.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.studiekeuze123.nl/


Numerus fixus studies & 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 2023.

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

- Plaatsing vanaf 15 april 2023 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.



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
• www.studiekeuze.qompas.nl Informatie over studies (bijv. open dagen) 

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/
http://www.studiekeuze.qompas.nl/


Vragen?
Dhr. D. Elhorst à d.elhorst@carmelhengelo.nl

Mevr. M. Bossink à m.bossink@carmelhengelo.nl


