Studentenreisproduct
voor mbo’ers jonger
dan 18 jaar

Voor wie?

Week- of weekendabonnement

Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreis
product er ook voor mbo’ers die nog geen
18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je doet een voltijd bol-opleiding.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit?
Vul dan het nationaliteitenschema op
duo.nl in om te zien of je recht hebt op
het studentenreisproduct.

Je kunt kiezen uit twee abonnementen:
• Met een weekabonnement mag je gratis
reizen door de week en met korting in het
weekend.
• Met een weekendabonnement reis je
gratis in het weekend. Door de week krijg
je korting, maar van dinsdag tot en met
vrijdag betaal je tussen 04.00 en 09.00
uur wel het volle tarief.
Op duo.nl vind je een overzicht waarin staat
wanneer je precies met welk abonnement
gratis kunt reizen.

Wat is het?

Wat kost het?

Met het studentenreisproduct kun je gratis
of met korting reizen met het openbaar
vervoer. Het studentenreisproduct is een
onderdeel van je studiefinanciering.
Ook als je nog geen 18 bent, kun je al
gebruikmaken van het studentenreis
product. Vanaf het kwartaal na je 18e
verjaardag kun je je studiefinanciering
uitbreiden met de andere producten.

Je moet zelf zorgen voor een persoonlijke
OV-chipkaart. Dat kost minimaal € 7,50.
Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is
het studentenreisproduct gratis. Doe je een
opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je je
studentenreisproduct als prestatiebeurs.
Dat betekent dat je wel binnen tien jaar je
diploma moet halen. Daarover lees je meer
onder het kopje Wat je verder moet weten.

Wat is wat
Studiefinanciering voor het mbo
bestaat uit verschillende producten:
- studentenreisproduct
- basisbeurs
- aanvullende beurs
- lening

Hoe regel je het
studentenreisproduct?
Wat moet je doen?

• Vraag een DigiD met sms-controle aan via
digid.nl. Je krijgt binnen vijf dagen van
DigiD een brief met een activeringscode.
• Log in op Mijn DUO om het studentenreisproduct aan te vragen.
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• Koop een persoonlijke OV-chipkaart (een
OV-chipkaart met je naam en pasfoto) als
je die nog niet hebt. Dat kan via
ov-chipkaart.nl.
• Na je aanvraag in Mijn DUO krijg je van
Studentenreisproduct.nl een welkomstpakket met instructies voor de koppeling van je studentenreisproduct aan je
OV-chipkaart. Hiervoor heb je weer je
DigiD met sms-controle nodig.

DigiD
Met je DigiD kun je inloggen op
websites van organisaties zoals DUO
en Studentenreisproduct.nl. Omdat
je persoonsgegevens gaat uitwisselen, moet je een DigiD met smscontrole aanvragen. Voor de sms’jes
die je krijgt om in te loggen, hoef je
niet te betalen. Je vraagt een DigiD
aan via digid.nl.

Op tijd aanvragen

Naar het hbo

Vraag het studentenreisproduct ten minste
drie maanden voordat je het wilt gaan
gebruiken aan. Want dan heb je het zeker op
tijd. Natuurlijk kun je ook later een studentenreisproduct aanvragen.
Als je het na 1 januari aanvraagt, gaat je
studentenreisproduct op zijn vroegst in per
de volgende maand.

Ga je na je mbo-opleiding verder met een
hbo-opleiding? Dan heb je recht op maximaal zeven jaar studiefinanciering voor het
hoger onderwijs en een nieuwe diploma
termijn van tien jaar. Het gebruik van het
studentenreisproduct voordat je 18 bent,
heeft dus geen invloed op je studiefinanciering en studentenreisproduct voor het hbo.
Wisselen van abonnement

Wat je verder moet weten

Je mag per kalenderjaar maximaal twee keer
van abonnement wisselen, maar niet twee
keer binnen twee maanden. Van 1 mei tot
25 augustus kun je niet wisselen. Wisselen
is gratis.

Je volgt een bol-opleiding op niveau 1 of 2

Als je al vóór je 18e het studentenreis
product gebruikt, dan heeft dat geen
gevolgen voor je studiefinanciering (en het
studentenreisproduct) die je vanaf je 18e
voor een voltijd bol-opleiding kunt krijgen.

Extra reiskosten

Kun je niet op tijd met het openbaar vervoer
op school of op je stageplaats komen? Dan
kun je soms een vergoeding voor extra
reiskosten krijgen. Kijk voor meer informatie op duo.nl.

Je volgt een bol-opleiding op niveau 3 of 4

Dan is je studentenreisproduct een
prestatiebeurs en geldt het volgende:
•	Je studentenreisproduct hoef je niet terug
te betalen als je binnen tien jaar een
diploma haalt op minimaal niveau 3.
Het studentenreisproduct kost ongeveer
€ 100,- per maand. Haal je je diploma
niet, dan moet je deze kosten na je opleiding wel terugbetalen, met rente. Elk jaar
wordt de rente opnieuw vastgesteld. Het
rentepercentage vind je op duo.nl.
• 	Je diplomatermijn van tien jaar loopt
vanaf de maand waarop je recht op het
studentenreisproduct ingaat.
• 	Je hebt maximaal zeven jaar (84 maanden) recht op het studentenreisproduct.

Opleiding in het buitenland

In het buitenland kun je het studentenreisproduct niet gebruiken. Daarom kun
je in plaats van het studentenreisproduct
een ov-vergoeding van ongeveer € 100,- per
maand krijgen als je een opleiding in het
buitenland doet. Je kunt deze vergoeding
ook aanvragen als je tijdelijk naar het
buitenland gaat voor stage of studie. Kijk
voor meer informatie op duo.nl.
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Abonnement openbaar vervoer

Misschien gaat uw kind al vanaf de
zomervakantie met het openbaar vervoer
naar school en heeft u daarvoor een abonnement bij een openbaarvervoerbedrijf
aangeschaft. Bedenk dat uw kind na 1 januari 2017 gratis of met korting kan reizen met
het studentenreisproduct.
Stem het abonnement en het studentenreisproduct op elkaar af en voorkom zo
onnodige kosten. Informatie over ovabonnementen vindt u op de sites van de
verschillende openbaarvervoerbedrijven.

Te laat stopzetten kost geld!
Als je geen recht meer hebt op het
studentenreisproduct en je hebt het
niet stopgezet, dan kost je dat
€97,- per halve kalendermaand.
De eerste helft van de maand loopt
daarbij tot en met de 15e van de
maand.

Studentenreisproduct stoppen

Als je wordt uitgeschreven bij je opleiding,
moet je er zelf voor zorgen dat je je
studentenreisproduct op tijd stopzet bij een
ophaalautomaat. Op tijd is vóór of op de 5e
werkdag van de eerste maand waarin je er
geen recht meer op hebt. Je mag vanaf de
eerste dag van die maand al niet meer met je
studentenreisproduct reizen. Te laat
stopzetten kost € 97,- per halve maand. Ook
als je tijdelijk geen gebruik wilt maken van
het studentenreisproduct, moet je je
reisproduct stopzetten bij een
ophaalautomaat.

Vragen?
Wil je meer weten over het studentenreisproduct? Kijk dan op duo.nl. Daar vind je
uitgebreide informatie. DUO is ook actief
op Facebook en Twitter:

			StudiefinancieringMbo

			@duostudent

Voor ouders
Kinderbijslag

Als ouder ontvangt u voor een kind dat naar
het mbo gaat kinderbijslag tot en met het
kwartaal waarin het kind 18 wordt. Dat verandert niet als uw kind al vóór zijn of haar
18e gebruik gaat maken van het studentenreisproduct voor het mbo.
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