
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

AFSTUDEREN EN UITSCHRIJVEN
Je studeert in voltijd of deeltijd of volgt een duale opleiding bij 
Avans Hogeschool en gaat afstuderen. Lees hieronder op welke 
momenten je je kunt uitschrijven en welke gevolgen dat heeft.
Alleen als je bent geslaagd beëindigt Avans automatisch je 
inschrijving. Wil je de inschrijving toch op een andere datum 
beëindigen? Lees dan de informatie onder “Inschrijving laten 
doorlopen”.

UITSCHRIJVEN IN DE LOOP VAN HET STUDIEJAAR
Je hebt je examen gehaald en hiermee de opleiding in de loop 
van het jaar beëindigd.

Inschrijving stoppen na diplomadatum
Je hebt recht op restitutie van het collegegeld vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de 
inschrijving via Studielink is beëindigd. Voorwaarde is dat je 
niet tegelijkertijd als student staat ingeschreven bij een andere 
opleiding in het hoger onderwijs. Als Avans je in juni, juli of 
augustus uitschrijft, dan heb je geen recht op restitutie van het 
collegegeld. Zeg zélf je studiefinanciering op via duo.nl.  
En haal zelf je OV studentreisproduct van je ov-kaart af bij een 
NS kaartautomaat. 

Inschrijving laten doorlopen
Je studeert eerder af maar wilt je inschrijving laten doorlopen 
tot uiterlijk het einde van het studiejaar. Dat mag. Je kunt 
je tussen de diplomadatum en 31 augustus uitschrijven bij 
Studielink. Je krijgt in Studielink een bericht, dat je bent 
uitgeschreven door Avans. 

Als je een correctie op die uitschrijfdatum aan wilt vragen 
dan kan dit via de link in het bericht. Er verschijnt dan een 
formdeskformulier. Hierop kun je de gewenste uitschrijfdatum 
invullen. 

Als jij je in juni, juli of augustus uitschrijft, dan heb je geen recht 
op restitutie van het collegegeld. Je hebt er ook geen recht op 
als je nog staat ingeschreven bij een andere opleiding in het 
hoger onderwijs. Zeg zélf je studiefinanciering op via duo.nl. En 
zet zélf je ov-kaart stop. 

Als jij je na je diplomadatum uitschrijft, dan kun je 
studiefinanciering ontvangen tot uiterlijk het einde van 
het studiejaar. Dit kan natuurlijk alleen als je nog niet al je 
studiefinancieringsrechten hebt verbruikt.  

UITSCHRIJVEN ALS AFSTUDEREN NU NIET LUKT
Je slaagt dit studiejaar nog niet voor het examen en hebt na 
1 september nog eindexamenverplichtingen. Bijvoorbeeld het 
bespreken van de eindexamenopdracht, de eindexamenscriptie 
of het afleggen van een examenvak. In dit geval doe je 
een herinschrijving voor het volgende collegejaar. Hiermee 
continueer je jouw inschrijving en heb je in principe recht op 
studiefinanciering.

GEVOLGEN VOOR STUDIEFINANCIERING
Als je bent afgestudeerd, ben je verplicht wijzigingen door 
te geven aan duo in verband met terugbetaling en controle. 
Zeg je studiefinanciering op via duo.nl en zet je ov-kaart stop. 
Bedenk wel dat het recht op studiefinanciering onder andere 
afhankelijk is van jouw inschrijving als student.

Maximale bijverdienste
Val je nog onder het oude stelsel van de basisbeurs en 
je ontvangt nog studiefinanciering na beëindiging van je 
opleiding, dan moet je ook rekening houden met de grens voor 
de maximale bijverdienste. Kijk op duo.nl voor de exacte hoogte 
van dat bedrag.

INFORMATIE
Meer weten of advies inwinnen, neem dan contact op met een 
van de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid 
via 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
•  Studielink.nl

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat
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https://duo.nl/particulier/
https://www.studentenreisproduct.nl/
https://student.sl-cloud.nl/?brinCode=21PK

