
DUO MBO 
 

GOED GEREGELD 
 
Heb je recht op studiefinanciering? 

 
Je hebt recht op studiefinanciering als je een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart. 
 

 Ga naar DUO.nl  
 Kies aanvragen voor student MBO 
 Log in met je DigiD  
 Volg het stappenplan 
 Nadat je een aanvraag hebt gedaan bij DUO zullen zij formulieren opsturen naar jou ouders. Deze 
formulieren worden opgestuurd om de inkomsten van jou ouders vast te stellen.  
Is éen van jou ouders buiten beschouwing? Neem dan contact op met DUO (050 599 77 55) 
Woon je in de pleegzorg? Dan heb je recht op een uitwonende beurs. Er is soms ook een 
studietoeslag mogelijk vanuit de gemeente (bijzondere bijstand) 

 
Let op! 
  

 Bij MBO niveau 1 en 2 is de gehele studiefinanciering een gift.  
 Bij MBO niveau 3 en 4 wordt de studiefinanciering omgezet in een gift op het moment  
 2 jaar na het moment dat je voor het laatst studiefinanciering ontvangt moet je de ontvangen 
studiefinanciering terug betalen (MBO niveau 3 en 4) 

 Wil je extra bijlenen? Leen dan niet te veel, want je moet dit altijd terug betalen.  
 

Studenten OV? 
 
Met jou studenten OV kan je gratis reizen met het openbaar vervoer. Dit product is beschikbaar voor 
iedereen die recht heeft op studiefinanciering.  
  

 Koop een OV-chipkaart op naam (kosten zijn ongeveer € 7,50), tenzij je al een kaart op naam hebt.  
Je kan deze OV-chipkaart online of aan een loket bij je vervoersbedrijf kopen. Je hebt hiervoor wel een 
pasfoto/ digitale foto nodig.   



 Zodra jij jou OV-chipkaart hebt kan je deze koppelen aan je studentreisproduct (dit studentreisproduct 
kan je aanvragen bij DUO). Het koppelen van je studentreisproduct aan je OV-chipkaart doe je via 
reisproduct.nl. .   

 Na het koppelen moet je nog je studentreisproduct ophalen. Dit kan vanaf de 15e van de maand 
voordat de ingangsdatum van je studentreisproduct in gaat. Dit kan bij een ophaalautomaat op 
stations, in de Albert Heijn en in tabakszaken.   

 Je kunt reizen met je studenten OV vanaf het moment dat je studentreisproduct in gaat.  
Deze datum kan je zien in mijn DUO.   

 

Belangrijk! 
 

 Heb jij jou Studenten OV niet nodig om op school te komen?  
Activeer jou studenten OV dan ook niet. Mocht je namelijk jou diploma niet behalen zijn dit extra 
schulden die je moet terugbetalen aan DUO. Het is zonde als je er dan ook geen gebruik van hebt 
gemaakt.   

 Is jou studiefinanciering stopgezet? Zet dan ook jou studenten OV stop!  
Het onterecht door laten lopen van de studenten OV kost veel geld. 1e maand € 75,- per halve 
kalendermaand, daarna € 150,- per halve kalendermaand.   

 Zet je studenten OV stop voor of op de 10e van de maand waarin je geen recht meer hebt.  
 
Je hebt geen recht meer op een studenten OV als je:  

 stopt of klaar bent met je opleiding. Controleer de uitschrijfdatum bij uw opleiding. 
 een opleiding gaat doen waarvoor je geen studiefinanciering krijgt. 
 studiefinanciering stopgezet hebt. 
 een ovoovee-vergoeding ontvangt, omdat u naar het buitenland gaat. 
 studentenreisproduct een vast aantal jaren gebruikt hebt en die periode voorbij is. 

 
 

 

 
 


