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Wijzigingen
Student mbo-opleiding buitenland
Dit formulier 
Dit formulier is voor studenten die in het buitenland een mbo- 
opleiding volgen en die:  
- studiefinanciering ontvangen en een wijziging willen doorgeven. 
- opnieuw studiefinanciering willen ontvangen. 
Gaat u na uw mbo-opleiding een (buitenlandse) studie volgen in het 
hbo of aan de universiteit? Vraag daarvoor studiefinanciering aan met 
het formulier Aanvraag studiefinanciering hoger onderwijs.  
Lees de toelichting.
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50103 
9702 GC Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl

WSMB

      1          

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam (geboortenaam)

 
 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

      2          
2.1  Wat is uw (nieuwe) buitenlandse 

adres?
 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

2.2 Ingangsdatum (nieuw) adres

Uw gegevens

Vul deze vraag altijd in

 

|           
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

Buitenlands adres

|

|

|           
Dag   Maand  Jaar



2 van 4

      3          

3.1  Op welk adres wilt u uw post over 
studiefinanciering ontvangen?

  

3.2 Ingangsdatum postadres

      4   

4.1  Naam van de buitenlandse 
instelling waar u naartoe gaat 

4.2 Plaats hoofdvestiging

  Plaats waar u de lessen volgt

  Land

4.3  Welke mbo-opleiding volgt u of 
gaat u volgen?

 
4.4 Wat is de webpagina (URL) van
 de opleiding?

 
 
 
4.5  Wat is de graad van uw opleiding?
 (alleen voor België)

4.6 Soort opleiding
  

4.7 Hoe lang duurt deze opleiding?

4.8  Wat is de startdatum van uw 
opleiding?

4.9    Wanneer bent u of wordt u 
uitgeschreven bij uw oude  
 opleiding?  

4.10  Wilt u studiefinanciering in de  
periode tussen uw oude en uw 
nieuwe opleiding?

      

Postadres

Lees de toelichting

n	 Op mijn (nieuwe) adres

n	 Op een postadres > Vul hieronder het adres in. Vul ook vraag 3.2 in.

Postbus of straat en huisnummer

|                             
Postcode         Plaats

|           |
Land

|           
Dag   Maand  Jaar

Een nieuwe mbo-opleiding

Lees de toelichting

|

|

|

|
 

|

|
  
> Het gaat hier om de URL die rechtstreeks leidt naar de specifieke opleiding. Vul dus niet alleen de algemene website van  
 de onderwijsinstelling in.

n		Tweede graad (leerjaar 3 en 4)  > U hebt geen recht op studiefinanciering

n		Derde graad (leerjaar 5 en 6)

n		Specialisatiejaar Se-n-Se/7e leerjaar

n		Voltijd 

n		Deeltijd  > U hebt geen recht op studiefinanciering

n		Korter dan een jaar > U hebt geen recht op studiefinanciering

n		Een jaar of langer, namelijk   |    jaren

Dag   Maand  Jaar

Dag   Maand  Jaar

n		 Ja

n		Nee



Wijzigingen
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Student mbo-opleiding buitenland
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      5          

5.1  Wilt u studiefinanciering voor  
inwonenden of uitwonenden?   

5.2  Welke delen van studie -
financiering wilt u wijzigen of 
opnieuw aanvragen? 

 

5.3  Wilt u de prestatiebeurs 
 maximaal laten uitbetalen? 
(alleen voor een opleiding gelijk aan 
niveau 3 of 4)

      6          

6.1  Vanaf wanneer wilt u een 
 gedeelte van de studie-
financiering stopzetten?  
Dit mag geen datum in het verleden 
zijn.

      7          

7.1   Per welke datum wilt u de 
studiefinanciering helemaal 
stopzetten? 
Dit mag geen datum in het verleden 
zijn.

7.2  Waarom zet u uw studie-
financiering stop?

 

      

Uw studiefinanciering wijzigen of opnieuw aanvragen

Lees de toelichting en gebruik de rekenhulp op duo.nl     
                 Vanaf
                 Maand  Jaar

n	 Uitwonenden   n	 Inwonenden       
 
                 Vanaf 
                 Maand  Jaar

n Basisbeurs             >Vul ook vraag 5.3 in
                  Maand  Jaar
 
n		 Aanvullende beurs           > Vul ook vraag 5.3 in
                 Maand  Jaar
 
n	 Rentedragende lening  €    per maand  
                 Maand  Jaar
        
n	 Studentenreisproduct > Kies hieronder een product  
              
	 n	 Weekabonnement  

	 n	 Weekendabonnement              

	 n	 Ov-vergoeding buitenland 

n	 Ja                          

n	 Nee €      per maand   
 

Uw studiefinanciering gedeeltelijk  stopzetten

Lees de toelichting      Vanaf 
           Maand  Jaar

n Basisbeurs       
            Maand  Jaar

n	 Aanvullende beurs     
           Maand  Jaar
   
n	 Rentedragende lening     
           Maand  Jaar
   
n	 Ov-vergoeding buitenland    
             >  Let op: wilt u uw week- of weekendabonnement stopzetten? Dat moet u doen bij een ophaalautomaat. DUO zet uw week- of weekend-

abonnement niet automatisch stop. 
Hebt u naast uw studentenreisproduct geen beurs of lening en gaat u uw studentenreisproduct stopzetten? Vul dan ook vraag 7 in. Doe dat 
uiterlijk op de 1e van de maand waarin u geen studentenreisproduct meer wilt.

Uw studiefinanciering helemaal  stopzetten

Lees de toelichting      

Maand  Jaar

                      >  Let op: Als u de studiefinanciering stopzet, dan moet u ook op tijd uw week- of weekendabonnement stopzetten. Dat moet u doen bij een 
ophaalautomaat. DUO zet uw week- of weekendabonnement niet automatisch stop.

n	 Te veel bijverdiensten > Wilt u vanaf januari volgend op de stopzetdatum opnieuw studiefinanciering?
	 n	 Ja
	 n	 Nee

n	 Andere reden, namelijk |
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      8            

8.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

      

Ondertekening

Vul deze vraag altijd in

Dag   Maand  Jaar        Telefoon*       

   
E-mail*          

|               
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit 
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens 
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval 
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie. 

*Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.



Algemeen

Vul op dit formulier altijd vraag 1 en vraag 8 in, en verder alleen de 
vragen die betrekking hebben op de wijziging.

Mijn DUO
Via Mijn DUO kunt u snel en gemakkelijk studiefinanciering aanvragen 
en wijzigingen doorgeven. 

Iemand machtigen
Als u in het buitenland verblijft, kan het handig zijn om iemand te 
machtigen die uw zaken bij DUO regelt. Wilt u iemand machtigen om uw 
zaken te regelen in Mijn DUO? Dit doet u eenvoudig bij DigiD Machtigen.
Wilt u dat de gemachtigde bij DUO informatie over u kan opvragen 
of met een formulier wijzigingen kan doorgeven? Stuur dan ook het 
formulier Machtiging op. DUO heeft namelijk geen inzage in een 
machtiging die via DigiD Machtigen is geregeld. Het formulier vindt u op 
onze site.

Weet wat u leent
DUO berekent rente vanaf de eerste maand na uitbetaling. Na uw studie
moet u de lening terugbetalen.

Bij 3.1  Postadres

Het is alleen zinvol om een postadres door te geven als u post op
papier krijgt. Krijgt u uw post nu digitaal en wilt u uw post op papier
ontvangen, wijzig dan eerst uw postvoorkeur in Mijn DUO. Verblijft u in
het buitenland en kunt u niet meer inloggen op Mijn DUO, kijk dan op
duo.nl/buitenland hoe u uw postvoorkeur kunt aanpassen.

Bij 4.10 Studiefinanciering tussen twee opleidingen

Zitten er niet meer dan vier maanden tussen uw oude en uw nieuwe 
opleiding? Dan kunt u tussen beide opleidingen studiefinanciering 
krijgen en uw studentenreisproduct blijven gebruiken. Geef uw nieuwe 
opleiding daarom zo snel mogelijk door.

Bij 5.1 Woonsituatie

DUO pakt misbruik van de uitwonendenbeurs streng aan. Als u op 
kamers woont en uw adres niet overeenkomt met het adres dat u heeft 
opgegeven aan de gemeente, dan is er sprake van misbruik en zet DUO 
uw uitwonendenbeurs om naar een (lagere) beurs voor thuiswonende 
studenten. Ook krijgt u dan een boete. 
Wordt u uitwonend, maar weet u nog niet op welk adres? Geef uw adres 
dan aan ons door zodra u het weet. Tot die tijd krijgt u een beurs voor 
thuiswonenden. 

Bij 5.3 Prestatiebeurs

Als u een buitenlandse mbo-opleiding volgt die vergelijkbaar is met 
niveau 3 of 4 in Nederland, dan zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en 
studentenreisproduct een prestatiebeurs. De prestatiebeurs is eerst een 
lening. Haalt u binnen de diplomatermijn van tien jaar het vereiste 
diploma? Dan wordt uw prestatiebeurs een gift. Wilt u uit voorzorg 
minder dan een maximale prestatiebeurs uitbetaald krijgen? Vul dan 
deze vraag in. 
Hebt u minder of geen maximale prestatiebeurs laten uitbetalen? Dan
kunt u (de maximale) prestatiebeurs nog met terugwerkende kracht
aanvragen tot en met het begin van het huidige studiejaar.

Bij 6   Studiefinanciering gedeeltelijk stopzetten

Vul deze vraag in als u niet alle onderdelen van studiefinanciering wilt 
stopzetten. Hebt u alleen nog recht op studiefinanciering in de vorm 
van een rentedragende lening? En wilt u geen lening, maar wel een 
studenten reisproduct? Vul dan een einddatum voor de lening in.
U kunt de studiefinanciering niet (gedeeltelijk) met terugwerkende 
kracht stopzetten.

Bij 7 Studiefinanciering helemaal stopzetten

Als u uw studiefinanciering helemaal stopzet, hebt u geen recht meer op 
een studentenreisproduct. Hebt u een week- of weekendabonnement, 
dan moet u dat abonnement op tijd stopzetten bij een ophaalautomaat: 
uiterlijk op de 10e van de eerste maand waarin u geen recht meer hebt 
op studiefinanciering.
Vanaf de 1e van deze maand mag u niet meer met uw studentenreispro-
duct reizen. Reist u ermee terwijl u er geen recht meer op heeft? Dan 
krijgt u een ov-boete. Kijk op duo.nl om te zien hoe hoog de boete is.

Toelichting bij
Wijzigingen student mbo-opleiding 
buitenland

Meer informatie 
duo.nl 
 

Straks DUO-zaken regelen vanuit het  
buitenland? Kijk nu op duo.nl/buitenland
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