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Opleiding & 
studiefinanciering
Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een MBO diploma vanaf niveau 2 of 

een HAVO of VWO diploma. Let op!! Een VMBO diploma is 

dus geen startkwalificatie. Stoppen met school zonder dat u 

een startkwalificatie hebt is niet slim. Als u in het bezit bent 

van een startkwalificatie komt u sneller aan een baan en 

kunt u deze makkelijker behouden. Wilt u meer weten? 

Maak telefonisch een afspraak met de leerplichtambtenaar 

(telefoon: 0299-398474 / 0299-398339) of met de RMC-

trajectbegeleider. RMC staat voor Regionaal Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Samen met u 

wordt gekeken of er een opleiding is die bij uw wensen, 

mogelijkheden en capaciteiten past. Eén belletje is 

voldoende voor een afspraak (telefoon: 0299-480480).

Studiefinanciering

Als u een studie of opleiding volgt, dan hebt u vanaf uw 

18e meestal recht op studiefinanciering en een OV 

kaart voor studenten. De studiefinanciering bestaat 

uit een basisbeurs en eventueel een lening en 

aanvullende financiering. De basisbeurs is voor 

iedereen en is als u op kamers woont hoger dan 

wanneer u nog thuis woont. Daarnaast kan iedereen een 

bedrag lenen.  

Of u recht hebt op aanvullende financiering hangt af van het 

inkomen van uw ouders. Van ouders van studerende 

kinderen wordt namelijk verwacht dat ze – ook als die 

kinderen ouder dan 21 zijn – bijdragen in de studiekosten en 

levensonderhoud. Lukt dat door omstandigheden niet, dan 

springt de overheid bij. In de meeste gevallen moet u na uw 

studie een lening afbetalen. Hoeveel u terug moet betalen 

hangt ondermeer af van uw studieresultaten.

 
Voor vragen kunt u terecht bij het regiokantoor van DUO 

(Dienst Uitvoering Onderwijs), die voor uw 

studiefinanciering zorgt. Hiervoor belt u met 050-5997755, 

of kijk op www.duo.ib-groep.nl.


