Van vmbo naar het MBO?
Studeren, de volgende stap in je leven. Maar wat komt er eigenlijk
bij kijken als je gaat studeren en wat moet je geregeld hebben?
#1 Vraag een DigiD aan. Een DigiD is een digitaal identiteits
bewijs. Jou DigiD heb je nodig om je in te schrijven voor een
opleiding, maar ook om producten bij DUO aan te vragen.
Je kan jou DigiD online aanvragen via: DigiD.nl/ aanvragen

#2 Schrijf je in voor een opleiding. Ga hiervoor naar de website
van studielink en volg daar de stappen om je in te schrijven voor
de opleiding van jou keuze.
Let op! Inschrijvingen moet en gedaan worden voor 1 mei

#3 Vraag studiefinanciering aan. Aanvragen kan via DUO.nl volg
de stappen op deze website om een basisbeurs en een
studentreisproduct aan te vragen.
Let op! Vr aag een st u den t r eispr odu ct alleen aan als je ook ech t m et h et
OV n aar sch ool m oet .
Wil je ext r a geld bijlen en ? Let w el op dat je dit m oet k u n n en t er u g
bet alen , leen n iet ext r a bij als je dit geld ook n iet n odig h ebt !

#4 Koop een OV-chipkaart op naam. Zodra je deze binnen hebt
gekregen kan je deze koppelen aan jou studentenreisproduct.
Doe dit op tijd, aangezien je niet gelijk het studentenreisproduct
kan activeren op jou kaart.
Ga naar: st udent enreisproduct .nl om jou OV t e koppelen

Heb jij voor jou opleiding boeken en materialen zoals bijvoorbeeld
een laptop nodig? Lukt het jou niet om dit te betalen?
Bespreek de mogelijkheden op jou school. Zij kunnen meedenken
over een eventuele oplossing. Misschien zijn er ook wel
mogelijkheden binnen jou gemeente voor financiele hulp!
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