
 

  

 

 

Betreft: informatie betreft studeren  

Zwolle, maart 2023     

 
 
Beste ouder/verzorger 
 
In deze brief informeren wij u over een aantal zaken rondom studeren.  
 
 
Basisbeurs 
 
Op 21 februari 2023 is de wet die gaat over herinvoering basisbeurs aangenomen in de 
Tweede Kamer. Meer informatie is de vinden via de volgende link: 
https://duo.nl/particulier/kabinetsplannen/ 
 
De komende maand zijn er twee webinars over geldzaken en de (nieuwe) studiefinanciering. 
 

1. Webinar DUO op 16 maart 2023: Herinvoering Basisbeurs. 
De Dienst Uitvoering Onderwijs, die gaat over de studiefinanciering, geeft een webinar over 
de herinvoering van de basisbeurs op 16 maart om 19:30 uur.  
 
U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende link: www.duo.nl/webinar 
 

2. Webinar door Hermien Miltenburg op 28 maart 2023: Alles over geldzaken en de (nieuwe) 

studiefinanciering.   

Er zijn veel ontwikkelingen rondom de studiekosten van studenten. In deze webinar gaat het 

onder andere over: 

• Toeslagen voor studenten met een belemmering 
• Het studentenondersteuningsfonds 
• Wat moet je als ouder bijdragen? 
• Hoe help je je kind om te gaan met geld? 
• Hoe zit het nu met de studieschuld? 
• Wat kost studeren? Wat kost een kamer? En hoeveel collegegeld moet je betalen? 
• Waar kun je hulp vragen als er iets niet helemaal goed gaat? 

U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende link: Aanmelden 

  

https://duo.nl/particulier/kabinetsplannen/
http://www.duo.nl/webinar
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20230328_1/


 

  

 
Aanmelden voor een studie 
Het aanmelden voor een studie moet vóór 1 mei. Deze datum komt snel dichtbij.  
Aanmelden gaat via https://www.studielink.nl/ 
 
 
Verklaring voor faciliteiten 
Heeft uw kind een officiële verklaring waardoor uw kind faciliteiten heeft binnen de school, geef deze 
verklaring dan ook door bij de vervolgopleiding.  
Mocht u de verklaring zelf niet meer in bezit hebben, dan kunt u deze opvragen bij de administratie.  
 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Francien Brons, decaan atheneum 
fbrons@meandercollege.nl 
 
Patricia Jansen, decaan havo  
pajansen@meandercollege.nl 
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