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Als je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijdoplei-

ding aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan heb 

je recht op studiefinanciering, mits je aan alle voorwaarden 

voldoet. 

> Voorwaarden voor studiefinanciering:
> Je bent achttien jaar of ouder;

>  Je hebt voor je dertigste jaar de studiefinanciering aange-

vraagd;

>  Je volgt een voltijd BOL-opleiding van één jaar of langer.  

(Bij een BBL-opleiding ontvang je salaris van je werkgever 

en heb je geen recht op studiefinanciering);

>  Je hebt de Nederlandse nationaliteit of één van de volgende 

verblijfsdocumenten: Type II Regulier onbepaalde tijd,  

Type III Asiel bepaalde tijd, Type IV Asiel onbepaalde tijd.  

Daarnaast ben je woonachtig in Nederland. 

Studiefinanciering krijg je niet automatisch. Deze moet je aan-

vragen bij DUO, www.duo.nl. 
In principe heb je  
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In principe heb je als je een mbo-opleiding volgt recht op vier 

jaar studiefinanciering, daarna kom je in de leenfase. Je mag 

dan gedurende drie jaar via DUO lenen en gebruikmaken van 

de OV-jaarkaart.

Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit vier onderdelen:  

1 basisbeurs – thuis/uitwonend,  

2   aanvullende beurs – afhankelijk van het inkomen van je  

ouders en of je nog broers en/of zussen hebt die ook studie-

financiering ontvangen, 

3 studentenreisproduct (OV-jaarkaart),  

4 eventueel een rentedragende lening.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2? Dan is je studie-

financiering een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 

4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. DUO betaalt 

de prestatiebeurs eerst uit als lening. Haal je je diploma binnen 

tien jaar  dan wordt de lening omgezet in een gift. Let op: dit 

betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je 

voortijdig stopt met je opleiding of niet binnen tien jaar je di-

ploma haalt.

> Stopzetten studiefinanciering
Je beëindigt  je studiefinanciering als je met je studie stopt, als 

je te veel bijverdient of als je een pauze wilt inlassen en later 

verder wilt studeren. Doe dit tijdig, dat voorkomt dat je moet te-

rugbetalen. 

Als je stopt met je opleiding moet je de datum waarop je wordt 

uitgeschreven aan DUO doorgeven. Je hebt recht op studie-

financiering tot en met de maand waarin de school je uit-

schrijft.

Ook je studentenreisproduct (OV-chipkaart) moet je zelf stop-

zetten. Dit doe je uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste 

maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. 

Let op, doe je dit niet, dan bouw je een OV-schuld op!

Wil je meer weten over studiefinanciering in jouw situatie, 

kijk dan op www.duo.nl of neem contact op met het Leerplein. 

Onze gegevens vind je op www.leerplein-mzk.nl. 
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