Op naar de volgende stap !

Straks studeren!
•
•
•
•
•

Hoe ver ben je in je keuze?
Verder oriënteren
Tijdslijn
Aanmelden voor studie
Studiefinanciering

Hoe ver ben jij?
“Ik heb een aantal open
dagen bezocht en ik weet
welke studierichting ik op
wil!”

“Ik weet al welke studie ik
wil gaan doen na het
HML!”

“Ik heb nog geen enkel
idee wat ik wil gaan doen,
en ik heb er ook nog niet
over nagedacht!”

“Ik heb oriënterende
gesprekken met mijn
ouders/coach wat ik na
het HML wil gaan doen!”

Verder oriënteren
het maken van interessetests (MBOstart /Qompas )
het volgen van meeloopdagen / proefstuderen
gesprekken met coach of decaan
Opleiding bezoeken? Vul formulier verlof studie-oriëntatie in
(op hml.nl)
• Data open dagen: zie MBOstart/open-dagen
• Buitenlandplannen (reizen, vrijwilligerswerk, (talen)cursus)?
(bezoek ook jaarbeurs Utrecht buitenlandbeurs 22 en 23
november 2020)
• Studeren in het buitenland (gesprek met decaan)
•
•
•
•

Tijdslijn
Periode

Activiteit

Bron

Oktober december

Voorlichtingsactiviteiten opleidingen

www.mbostart.nl

15 januari

Deadline aanmelden opleiding met numerus
fixus (uitslag 15 april)

www.keuzegids.nl

15 januari –
15 april

Selectieprocedure numerus fixus

Bij de opleiding

januari - maart

Voorlichtingsactiviteiten opleidingen

www.mbostart.nl

1 april

Deadline voor aanmelden mbo-opleidingen

Drie maanden
voor aanvang

Vraag eventueel lening, aanvullende beurs en
studentenreisproduct aan

Duo.nl

Twijfel aan de studiekeuze

Studiekeuzemaken.nl

Wisselen van studie

www.duo.nl

voor 31 augustus

Aanmelden
•
•
•
•
•
•
•
•

Studielink: studielink.nl
Digi-D: digid.nl (let op dit kan even duren!)
Vóór 15 januari 2020 voor numerus fixus studies
Vóór 1 april voor MBO-opleidingen
Max. 4 opleidingen tegelijk in studielink.
Max. 2 opleidingen numerus fixus
Max. 3 keer meedoen aan dezelfde studie
Vraag op tijd (min. 5 werkdagen van tevoren) eventueel
benodigde cijferlijsten / brieven aan bij de
administratie.

Na aanmelden
•
•
•
•
•

•
•

studiekeuzecheck / matching:
wettelijk verplicht (vaak fysieke aanwezigheid!).
uitkomst niet bindend behalve als je je na 1 mei hebt
ingeschreven of als je niet bent komen opdagen.
gebruik portfolio / keuzedossier.
vorm van matching + aanvullende eisen variëren per
universiteit en per opleiding.
Let op data en specifieke eisen per opleiding (dat kan
verschillen!) – op websites opleidingen zelf of
studiekeuze123?
Numerus fixus vervangt studiekeuzecheck
Bij numerus fixus moet je je plaatsing binnen twee weken
accepteren!

Op jezelf wonen,
wat kost dat eigenlijk?
Uitwonend

Thuiswonend

417 euro
181 euro
58 euro
63 euro
146 euro
47 euro
106 euro
26 euro
172 euro

58 euro
63 euro
146 euro
47 euro
106 euro
26 euro
172 euro

TOTAAL:
(Bron: nibud.nl)

1.216 euro

618 euro

Zorgtoeslag (inkomen < eur 20.500)
Huurtoeslag (voor zelfstandige woonruimte)
Bijbaan?
Bijdrage ouders?

€ 99 (gemiddeld)
€ 345 (maximaal, check toeslagen.nl)
€ 400 (gemiddeld)
…

Voorbeeld (berekend op duo.nl)










Huur:
Boodschappen:
Studieboeken en -benodigdheden:
Vervoer (naast de OV-kaart):
Ontspanning, uitgaan en sport:
Kleding en schoenen:
Zorgverzekering:
Telefoon:
Studiekosten:

Studiefinanciering MBO

Studiefinanciering vanaf 18 jaar !
Onderdeel

Maximale bedrag? Recht op?
Thuis / Uitwonend
Afhankelijk van
woonsituatie (thuis- of
uitwonend)

4 jaar

Kan gift
worden

4 jaar

Kan gift
worden

Lenen is mogelijk, maar
hoeft niet. Maandelijks
aanpasbaar.

7 jaar

Altijd
terugbetalen
(met rente)

Gratis of met korting
reizen (keuze week- of
weekend abonnement)

7 jaar

Kan gift
worden

Basisbeurs

€ 85,13 / € 277,84

Aanvullende
beurs *

Als ouders weinig of niet
€ 351,46 / € 373,94 mee kunnen betalen (o.a.
afhankelijk van inkomen)

Lening
Studentenreisproduct **

€ 185,46
n.v.t.

(ter waarde €
95,51/mnd)

Hoe lang? Terugbetalen
Niveau 3
of gift?
en 4

(*) Als je geen/minder recht hebt op aanvullende beurs, kun je ontbrekende bedrag lenen.
(**) Ook voor MBO’ers die jonger zijn dan 18 jaar.

Voorwaarden MBO
Studiefinanciering
•
•
•
•
•

Vanaf 18 jaar!
Voltijd studie of duaal, beroepsopleidende leerweg (bol) (bbl, géén stufi)
Opleiding minimaal één jaar en erkend door de overheid
Bij bijverdiensten boven drempel (nu € 15.003) wordt je gekort
MBO niveau 3 en 4 maximaal 7 jaar studiefinanciering; basisbeurs,
aanvullende beurs en studentenreisproduct gift indien diploma behaald

Hoe hoog wordt jouw schuld?
Stel MBO niveau 4 en je hebt maximaal geleend (€ 837,24 per maand).
Je haalt je studie in 3 jaar. Basisbeurs, aanvullende beurs en je studentenreisproduct worden een gift. Dan bestaat je studieschuld uit de Lening:
3 jaar x 12 maanden x € 185,46 = € 6.676,56
(nog opgehoogd met rente afhankelijk van rentepercentage)

Wat wordt een gift?
• Binnen 10 jaar opleiding behaald
•
•
•
•
•
•

HBO bachelor
HBO-bachelor + HBO-master
WO-bachelor
WO-bachelor + 1-jarige WO-master
WO-bachelor + 2-jarige WO-master
WO-bachelor + 3-jarige WO-master

4 jaar beurs + reisproduct helemaal
5 jaar beurs + reisproduct helemaal
3 jaar beurs + reisproduct helemaal
4 jaar beurs + reisproduct helemaal
5 jaar beurs + reisproduct helemaal
6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Lenen en aflossen,
hoe werkt dat?
Dit is een voorbeeld (voor jouw situatie altijd duo.nl raadplegen)

 Diploma gehaald!
 Opgebouwde
schuld:
3 jaar x 12 mnd
x € 185,46

Schuld: € 6.677

 Aanloopfase
van 2 jaar
 Aflossen
hoeft nog
niet
 Rente loopt
wél door

(opgehoogd met rente,
jaarlijks vastgesteld)

 Elke maand via automatische incasso
 Bedrag gebaseerd op dan geldende rente (5 jaar):
nu is de rente 0% (bijv. 2010-2014 : 2,39%)
 Aflossen naar draagkracht
maximaal 4% van het verschil tussen jouw
bruto jaarinkomen en (100% of 143%) van het
minimumloon
Aflossen: wettelijk maandbedrag € 45,41
Dan kijkt DUO naar jouw inkomen …
Bij bruto maandinkomen Eur 1.500 : € 22,61
Bij bruto maandinkomen Eur 2.200 : € 45,41

Aanvragen studiefinanciering
• DigiD nodig
• Aanvragen via www.duo.nl
• DUO biedt ook rekentool om te bezien hoeveel aanvullende beurs je kunt
aanvragen
• Vraag StuFi aan minimaal 2 maanden voor start studie (dus vóór 1 juli)
• Eventueel met terugwerkende kracht ook nog te regelen
• Wacht je nog op de uitslag van je eindexamen? Of weet je nog niet of je
bent toegelaten tot een opleiding? Vraag dan gewoon studiefinanciering
aan voor de opleiding die je van plan bent te gaan doen. Ben je gezakt of ga
je een andere opleiding volgen? Geef die wijziging dan zo snel mogelijk
door via Mijn DUO.

Vragen ?

