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Reageren kan per mail: 
info@checkjecenten.nl

Per gewone post kan ook:
MBO College West - ROCvA
T.a.v. LEC - Westerbeek B.V.
Laan Van Spartaan 2
1061 MA  Amsterdam

Ben ik de enige met problemen?

Het kan iedereen gebeuren: moeilijkheden met 
geld. Je geeft een keer te veel uit, of je vergeet 

een belangrijke rekening te betalen. Als je er 
dan niet snel bij bent, raak je steeds verder in de 

problemen.

Let op!

Als je er financieel niet meer uitkomt, blijf er dan 
niet te lang mee rondlopen. Kom zo snel mogelijk 

in actie!

Wat kan een budgetcoach voor 

mij betekenen?

In 2017 hebben wij wel 1194 studenten 
kunnen helpen met hun financiële vragen 
en problemen. We zijn er trots op dat deze 
studenten bij ons kwamen.
Heb jij ook hulp nodig? Aarzel niet en 
neem contact op met de budgetcoach op 
jouw school. Samen zetten we je financiën 
op een rijtje en zorgen we ervoor dat je 
alles op orde krijgt en houdt.
Kijk op www.checkjecenten.nl en maak 
een afspraak.

1194
Zóveel studenten kwamen in 2017 

naar de budgetcoach.



Cent&Zo in een nieuw jasje

De Cent&Zo is voortaan veel makkelijker te lezen: 
minder tekst, meer plaatjes. Maar verder verandert 
er niets! We staan nog steeds voor je klaar. Heb je 

vragen of problemen rondom geld? Kom snel bij 
ons langs. Ga naar www.checkjecenten.nl en maak 

een afspraak. We helpen je graag!

Social Media

Heb je ons al gevonden op Facebook en 
Instagram? Als je ons volgt ben je altijd als eerste 

op de hoogte van belangrijk fi nancieel nieuws voor 
studenten.

Hoe, wat, wie en waar?

Het schooljaar begint op 1 augustus. Als 
je dan 18 bent en een voltijd mbo studie 
volgt, moet je lesgeld betalen. 

Op de website van DUO kun je alles lezen 
over studiefi nanciering en lesgeld. Er 
staat zelfs een superhandige rekenhulp 
op de site: https://duo.nl/apps/rekenhulp-
studiefi nanciering/index.html.

Als je lesgeld moet betalen, dan krijg je 
hiervan automatisch bericht. Je kunt alles 
in één keer betalen of in termijnen. Hoe 
je dit moet doen, kun je ook lezen op de 
site van DUO bij Lesgeld: betaalwijze 
en incasso’s. Wanneer je kiest voor een 
betalingsregeling, dan moet je het lesgeld 
in 9 termijnen betalen.

Misschien besluit je later in het jaar met 
je studie te beginnen. Dat kan. Het te 
betalen lesgeld is dan lager. 

Hierover lees je op DUO.nl:

• Geld voor opleiding
• OV
• Gegevens wijzigen
• Stopzetten
• Bijzondere omstandigheden
• Naar school gaan

Tip: 

kijk op DUO.nl om 

alles over lesgeld en 

STUFI te weten

Lesgeld

Budgetplan

Wil je meer inzicht krijgen in je fi nanciën? 
Als je je inkomsten en uitgaven naast 
elkaar zet krijg je een veel beter beeld 
van je fi nanciële situatie. Misschien 
kom je er ineens achter dat je echt wat 
zuiniger moet gaan leven of juist dat er 
genoeg geld overblijft om te sparen... 
Dit is een voorbeeld van hoe je een 
budgetplan kunt maken.

Je kunt dit plan ook  downloaden van 
onze site: checkjecenten.nl. Als je er 
niet uitkomt kun je natuurlijk bij de 
budgetcoach op school terecht.

Mbo’ers zijn nu ook studenten

Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) noemen we vanaf het schooljaar 2020-
2021 ‘studenten’ en niet langer ‘deelnemers’. Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) zegt 
hierover: “Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door nu ook in de 
wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht.”
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