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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vanuit DUO hebben wij het verzoek ontvangen onderstaande brief aan u te verzenden. Graag
brengen wij deze onder uw aandacht.

Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? De praktische zaken.
Uw kind bevindt zich in de eindfase van het voortgezet onderwijs. Vanwege het coronavirus verloopt
de afronding van het examenjaar heel anders dan normaal gesproken het geval zou zijn. In alle
hectiek komt een vervolgstudie aan de hogeschool of universiteit snel in zicht. De aanmelding voor
een studie is hoogstwaarschijnlijk al de deur uit en de studiefinanciering is aangevraagd. De komende
maanden moeten dan nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Zoals het aanvragen van
een OV-chipkaart, het activeren van het studenten reisrecht of misschien nog een wijziging van een
al aangevraagde lening.
Om uw kind en u van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
op dinsdag 2 juni om 19.30 uur een webinar waarin we alle praktische zaken rondom
studiefinanciering uitleggen. Dit webinar is een vervolg op het goed gewaardeerde webinar
‘Studiefinanciering in het hoger onderwijs’ wat plaatsvond op 26 september (nog steeds te bekijken
via deze link).
In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige)
studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan
medewerkers van DUO.
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres
is voldoende.

Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind en wilt deelnemen aan deze webinar,
kopieer dan de volgende link en plak deze in uw browser:
https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20200602_1 .

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Doeze Jager
Decaan vmbo t, h + v
Citadel College

