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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de examenkandidaten 
 
 
 
 
Datum: 13 september 2019 
Kenmerk: HT 1920-007 DNM/VEB 
Betreft:  Webinar DUO op 26 september en informatieavond over vervolgstudies op 2 oktober 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Hierbij laten wij u weten dat er dit schooljaar twee momenten zijn waarop u geïnformeerd wordt 
over een aantal zaken die belangrijk zijn voor de eventuele vervolgstudie. 
 
- De eerste mogelijkheid is op 26 september 2019, om 19.30 uur.  
Het instituut dat de studiefinanciering beheert, DUO, verzorgt een webinar waar u zich gratis voor 
kunt aanmelden. U krijgt informatie over alles wat met studeren te maken heeft en kunt 
rechtstreeks vragen stellen aan medewerkers van DUO. Verdere informatie vindt u verderop in 
deze brief. 
 
- De tweede mogelijkheid is op 2 oktober 2019, om 19.30 uur. 
Mevrouw M. Bakker, decaan HAVOtop, zal informatie geven over keuzes maken,  
plaatsing/selectie, studiefinanciering, deadlines en andere zaken die aan de orde komen.  
De informatieavond vindt plaats in de kantine van de HAVOtop. 
 
Programma: 
 
19.15 uur  ontvangst met koffie/thee 
19.30 uur  start informatieavond 
uiterlijk 21.00 uur afsluiting 
 
 
Graag willen wij weten wat uw keuze is: 
 

 De webinar van DUO op 26 september 
 De informatieavond op de HAVOtop op 2 oktober (graag doorgeven met hoeveel 

personen u komt) 
 U maakt geen gebruik van de aangeboden mogelijkheden 

 
 Wij verzoeken u om dit per e-mail aan ons door te geven via info@havotop.nl. 
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WEBINAR  ‘Studiefinanciering in het hoger onderwijs’ - donderdag 26 september 19.30 uur 
  
Twee jaar geleden heeft DUO de keuze gemaakt de voorlichting over studiefinanciering aan 
examenleerlingen en hun ouders op een andere manier vorm te geven. Voor leerlingen zijn er 
lespakketten over dit onderwerp ontwikkeld en voor ouders en leerlingen een webinar waarin 
alles over de studiefinanciering voor het hoger onderwijs en de aanmelding wordt uitgelegd.  
  
Ook dit jaar organiseert DUO weer een webinar over studiefinanciering en wat daarbij komt 
kijken. De live-uitzending zal plaatsvinden op donderdag 26 september om 19.30 uur. 
  
In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

●  Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer dan alleen een lening? 

●  Wat is de aanvullende beurs en moet ik die terugbetalen? 

●  Hoe vraag ik studiefinanciering aan? 

●  Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen? 

●  Hoe zit het met het terugbetalen van een lening? 

Tijdens de webinar kunt u aan medewerkers van DUO vragen stellen over deze en andere 
onderwerpen. 
  
Hoe werkt het? 
U meldt zich via onderstaande link aan met uw eigen e-mailadres. Als u dat gedaan heeft, kunt u 
op 26 september om 19.30 via uw eigen computer de webinar volgen. 
 
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp 
  
  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze decaan, mevrouw M. Bakker. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
J.G.M. van den Dolder-Nijholt 
teamleider HAVOtop Burgum 


