Verlaat jij ons ROC? Regel je zaakjes goed.
Stoppen met een BOL-opleiding heeft gevolgen voor studiefinanciering en studentenreisproduct.
Voor afmelding van de studiefinanciering bij DUO en tijdig stopzetten van het reisproduct ben je zelf
verantwoordelijk. We wijzen je er op dat de onderwijsinstelling niet aansprakelijk gesteld kan worden
voor de gevolgen van het niet naleven van de regels.
Voorkom schuld bij DUO en lees onderstaande informatie goed door.

Deze informatie is alleen van belang voor studenten die:
-stoppen (met of zonder diploma) met een BOL-opleiding en
-op moment van uitschrijving gebruik maken van studiefinanciering en/of studentenreisproduct.

Uiterste uitschrijfdatum schooljaar 2018-2019.
Als je aan het eind van het huidige schooljaar stopt (met of zonder diploma) met een BOL-opleiding, is
je uitschrijfdatum uiterlijk 5 juli 2019. De uitschrijfdatum kan ook eerder zijn.
Bijvoorbeeld: als je gaat diplomeren zal waarschijnlijk je uitschrijfdatum in de maand juni 2019 zijn.
Stopzetten studentenreisproduct
Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je hem stopzetten. Dat gebeurt dus niet
automatisch. Zet je studentenreisproduct op tijd stop. Op tijd is vóór de 10e dag van de eerste maand
waarin je geen recht meer hebt op dit product.
Let op: je mag gedurende deze 10 dagen niet meer met je studentenreisproduct reizen.
Je bent er zelf verantwoordelijk voor om je studentenreisproduct tijdig stop te zetten. Zet je niet stop
(of te laat), dan bouw je een schuld op bij DUO van € 75,-- per halve maand. Na de 1e maand wordt
de boete zelfs € 150,-- per halve maand. Je kunt je studentenreisproduct stopzetten bij een
ophaalautomaat.
Kijk voor meer informatie/financiële gevolgen op www.studentenreisproduct.nl
Stopzetten studiefinanciering
Je stopt of bent klaar met je opleiding. Of je gaat een opleiding doen die geen recht geeft op
studiefinanciering. Dan moet je zelf je studiefinanciering stopzetten.
Kijk voor meer informatie/financiële gevolgen op www.duo.nl
Aanvullende informatie over studentenreisproduct en studiefinanciering
Indien je hierna nog een opleiding gaat volgen, informeer dan tijdig bij DUO of je in jouw situatie nog
recht hebt op gebruik van je studentenreisproduct of studiefinanciering. Wijzigingen dien je altijd aan
DUO door te geven.
Studenten die als extraneus (examenkandidaat) ingeschreven staan/worden, hebben geen recht op
studiefinanciering en reisproduct.
Diplomaregister
Verlaat je ons ROC met een diploma? Weet dan dat dit geregistreerd wordt in het landelijke online
diplomaregister. Daar hoef jij niets voor te doen. Zie www.mijndiplomas.nl

