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Aanleiding

• Doorontwikkelen BRON

• Nieuw studiefinancieringssysteem



Nieuw systeem SF

• Programma Vernieuwing Studiefinanciering

• Gefaseerde implementatie, in stappen

• Stap 3: MBO 1/2, Nederlandse nationaliteit, Geen 
broertjes of zusjes met SF (januari 2015).

• Stap 4: Debiteuren en MBO reisrecht 18- (juni 2016) 

• Stap 5: Alle studenten 

• Deel a: juli 2017: alle nieuwe aanvragen SF (voor de 
eerste keer SF), Nederlandse nationaliteit, geen 
broertjes of zusjes met SF

• Deel b: sept 2017: conversie van studenten van oude 
systeem naar nieuwe systeem



Belangrijkste verschillen oude en nieuwe SF systeem
in relatie tot inschrijvingen

Oude systeem Nieuwe systeem

Maandelijkse 

inschrijfcontrole

Uitschrijving leidt na 10 

dagen tot beëindigen SF

De maanden juli en 

augustus worden pas in 

september gecontroleerd

Ook in de maanden 

juli/augustus worden 

inschrijvingen en 

uitschrijvingen verwerkt

Student kan opleiding 

opgeven, krijgt SF. 

Opleiding wordt bij de 

maandelijkse 

inschrijfcontrole 

gecontroleerd

Student kan opleiding 

opgeven, krijg SF. Opleiding 

wordt 60 dagen na 

startdatum opleiding 

gecontroleerd



Beslissen SF

Aanvragen SF 
vanaf 1 aug 
2017

SF aanvragen

60 dagen (1 okt 2017)

Toewijzen SF 
vanaf 1 aug 2017

KOA

3 juli 2017



Inschrijving

Inschrijving vanaf 
1 aug 2017

OD

ODBeslissen SF 

Geen gevolgen 
voor SF

16 aug 2017



Geen inschrijving
Na 60 dagen (1 okt 2017)

Afwijzen SF 
met TWK vanaf 
aug 2017

OD
Beslissen SF 



Uitschrijving

uitschrijving 
per 30 juni 
2017

10 dagen delay

afwijzen SF en 
beëindigen aanvraag
vanaf 1 juli 2017

15 juni 2017

OD

OD

Beslissen SF 25 juni 2017



Case 1: 

• 30 juni 2017: Diploma MBO BOL Assistent Verkoop

• 1 augustus 2017: Inschrijving MBO BOL Logistiek

Overbrugging aanvragen? Reisproduct? Bericht?

Nieuwe systeem 
• MBO BOL niveau 1 of 2 binnen doelgroep 

• MBO 18- reisrecht

SF is toegekend t/m december 2017. In mei 2017 een 
mailing gehad: 

www.duo.nl/eindexamen

https://www.duo.nl/apps/eindexamen/index.html#/profiel


Case 1 Nieuwe systeem vervolg: 

2 opties:

1. Hij heeft zijn nieuwe studie (startdatum 1 aug) 
doorgegeven in MijnDUO vóór 10 juli 2017. SF loopt 
gewoon door, incl overbrugging in juli. 

2. Hij heeft geen actie ondernomen vóór 10 juli. Op 10 juli 
wordt SF beëindigd vanaf 1 juli 2016. Zie bericht. 



Case 1 Nieuwe systeem vervolg: 

Student moet opnieuw SF aanvragen. Student geeft daarbij 
aan dat hij overbrugging wil. Krijgt SF vanaf de maand juli. 
Ook reisrecht indien hij nog een geactiveerd reisproduct 
had in de maand juli. Eventuele boete wordt ongedaan 
gemaakt. 



Case 1 vervolg: 

• 30 juni 2017: Diploma MBO BOL Assistent Verkoop

• 1 augustus 2017: Inschrijving MBO BOL Logistiek

Overbrugging aanvragen? Reisproduct? Bericht?

Oude systeem 
• Oude opleiding is: MBO BOL niveau 1 of 2 buiten 

doelgroep

• Oude opleiding is: MBO BOL niveau 3 of 4

Geplande einddatum MBO staat op 31 juli 2017, daarom SF 
en reisrecht toegekend t/m 31 juli 2017. In mei 2017 
mailing gehad. 



Case 1 Oude systeem vervolg: 

2 opties:

1.Hij heeft zijn nieuwe studie (startdatum 1 aug) 

doorgegeven in MijnDUO vóór 1 augustus 2017. Bericht 
SF over toekenning van aug t/m dec 2017. 

2.Hij heeft geen actie ondernomen vóór 1 augustus. Geen 
SF meer vanaf augustus 2017. Geen bericht hierover. 
Student moet opnieuw SF aanvragen. Hij krijgt SF met 
terugwerkende kracht vanaf 1 augustus. Reisrecht met 
TWK indien geactiveerd reisproduct. 



Case 1 Oude systeem vervolg: 

Inschrijfcontrole in de maand september (misschien pas in 
de maand oktober, vanwege conversie). De geplande 
einddatum van 31 juli 2017 wordt gewijzigd in een 
daadwerkelijke einddatum van 30 juni 2017. De maand juli 
wordt nu overbrugd. Reisrecht alleen met TWK over juli 
indien geactiveerd reisproduct. 



Case 2: 

• 30 juni 2017: Uitschrijving MBO BOL Assistent verkoop 

• 1 augustus 2017: Inschrijving MBO BOL Assistent 
verkoop

Wat zijn de gevolgen voor de student? 

Zelfde als Case 1



Case 3: 
• Heeft eerder SF gehad voor BOL 2

• Start op 1 augustus 2017: BOL 3

• Stopt op 31 december 2017: BOL 3

Geldt hier de 1 februari regeling?

Ja, voorwaarden zijn:

• Hij moet van feb t/m juli 2018 geen SF meer krijgen voor 
HO of BOL 3 of 4. 

• Hij stond in schooljaar 2017-2018 voor het eerst 
ingeschreven voor BOL 3 of 4

• Hij heeft dit schooljaar voor het eerst prestatiebeurs voor 
MBO

• NIEUW: Hij hoeft het vanaf schooljaar 2017-2018 niet meer 
aan te vragen bij DUO, het wordt automatisch toegepast.



Case 4: 
• 30 juni 2017: diploma MBO
• Stopt met studeren

Nieuwe systeem (MBO 1/2 doelgroep en MBO 
reisrecht 18-):
SF wordt op 10 juli (10 dagen delay) per 1 juli afgewezen. 
Student had zijn reisproduct al moeten beëindigen op 5e

werkdag van juli.

Oude systeem (MBO ½ buiten doelgroep en MBO 
3/4):
SF loopt door tot 31 juli 2017 (geplande einddatum). In 
september 2017 studiecontrole. SF over juli 2017 wordt met 
TWK afgewezen. Student had zijn reisproduct al moeten 
beëindigen op 5e werkdag van juli.



Case 5: 
Student volgt BOL, maar niet geslaagd.
Per 1 aug 2017 inschrijving als Examendeelnemer

Geplande einddatum BOL ligt op 31 juli 2017

Nieuwe systeem (MBO 1/2 doelgroep en MBO reisrecht 
18-):
Op 1 aug verwerkt DUO de inschrijving Examendeelnemer. Geen recht 
op SF. SF beëindigen per 1 augustus.

Oude systeem (MBO 1/2 buiten doelgroep en MBO 3/4):
Door geplande einddatum is SF toegekend t/m 31 juli 2017. Nieuwe 
inschrijving Examendeelnemer geeft geen recht op SF.



Belangrijkste conclusies

• Student adviseren om een nieuwe opleiding door te 
geven in MijnDUO voordat de diploma wordt 
behaald/student uitgeschreven wordt.

• Als de student stopt met studeren, dan moet hij zijn SF 
stopzetten in MijnDUO. Zijn studentenreisproduct moet 
hij stopzetten bij een ophaalautomaat uiterlijk de 5e

werkdag van de maand. Hij mag vanaf de 1e dag van de 
maand niet meer reizen.


