
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

BEËINDIGING OPLEIDING EN STUDIEFINANCIERING
Je bent voltijd of duale student bij Avans Hogeschool en wilt 
stoppen met je opleiding. Lees hier welke 3 stappen je moet 
zetten.

STAP 1. UITSCHRIJVEN BIJ AVANS HOGESCHOOL
Breng eerst je studieloopbaanbegeleider of mentor op de 
hoogte van het feit dat je gaat stoppen. Misschien wil hij of zij 
eerst nog een exitgesprek met jou voeren. Schrijf je daarna uit 
bij Avans via Studielink.
• Log in met je DigiD.
•  Schrijf je uit op uiterlijk de laatste dag van de maand 

(studielink pakt automatisch de eerste dag van de volgende 
maand, dit is correct). Dan wordt er vanaf die maand geen 
collegegeld meer afgeschreven. Of krijg je de rest terug als 
je in 1 keer het collegegeld hebt betaald. Let op: als jij je 
uitschrijft in de maanden juni, juli of augustus, krijg je geen 
restitutie van het collegegeld.

STAP 2. STOPZETTEN STUDIEFINANCIERING
Om je studiefinanciering stop te zetten volg je aantal stappen.
•  Log in op duo.nl met je DigiD
•   Ga naar ‘mijn gegevens’ en vervolgens naar trefwoord 

‘school/studie’.
•   Kies bij ‘einddatum van mijn studie’ dezelfde maand en 

datum als bij Studielink.

STAP 3. STOPZETTEN OV-KAART
Zet je ov-kaart stop bij een ophaalautomaat. Zorg ervoor 
dat einddatum overeenkomt met je gekozen einddatum 
bij Studielink. Niet op alle automaten kun je je ov-kaart 
stopzetten. Kijk op ov-chipkaart.nl/adresvinder naar welke 
ophaalautomaten je kunt gaan. De procedure vind je op 
studentenreisproduct.nl. Na het stopzetten kun je de ov-kaart 
blijven gebruiken als een gewone persoonlijke ov-chipkaart. 
Daarop kun je andere reisproducten of saldo laden.

INFORMATIE
Voor meer informatie of advies, neem je contact op met een 
van de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid 
bij de Studenten Informatie Balie in Breda, ‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 – 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

NUTTIGE SITES
•  Duo.nl voor je rechten en plichten rondom de 

studiefinanciering
•  Studentenreisproduct.nl over het gebruik van de ov-kaart
•  Studentinfo.avans.nl voor aanvullende informatie over 

studiefinanciering
•  www.studielink.nl

DE REGELS VAN DUO
Heb je voor het eerst studiefinanciering voor een hbo- of 
universitaire opleiding en stop je in je eerste jaar? Zet dan 
je studiefinanciering voor 1 februari stop. Dan worden 
je studentenreisproduct en aanvullende beurs namelijk 
automatisch een gift. Er is 1 voorwaarde: je mag in het zelfde 
studiejaar geen studiefinanciering meer aanvragen voor een 
opleiding aan hbo of universiteit. 

Ben je op 1 februari begonnen met je opleiding en heb je 
toen voor het eerst studiefinanciering gekregen? Dan kun je 
ook gebruikmaken van deze regeling. In dat geval moet je je 
studiefinanciering stopzetten voor 1 september.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat
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https://www.studentenreisproduct.nl/ 
https://duo.nl/particulier/
https://www.studentenreisproduct.nl/ 
https://studentinfo.avans.nl
http://www.studielink.nl

