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Aanvraag  
studentenreisproduct

Dit formulier
Volgt u een voltijdopleiding in het mbo en bent u nog geen 18 jaar? 
Dan kunt u in Mijn DUO een studentenreisproduct aanvragen. Lukt dat 
niet, dan kunt u dit formulier gebruiken. 

Opsturen
Vraag het studentenreisproduct op tijd aan. Doe dit ten minste drie 
maanden voordat het moet ingaan. Stuur het volledig ingevulde  
formulier naar:
DUO
Postbus 50104
9702 GD Groningen

Meer informatie
duo.nl

ASRP

            1

1.1  Burgerservicenummer

1.2  Achternaam (geboortenaam)

 Eerste officiële voornaam en
 overige voorletters

1.3  Geboortedatum

1.4   Hebt u de Nederlandse  
nationaliteit?

1.5 Adres:
 Straat en huisnummer

   Postcode en woonplaats

  Land

      2

2.1 Postadres:
  Postbus of straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

      3
 
 
3.1   Volgt u een volledige opleiding 

in het buitenland? 

3.2    Naam onderwijsinstelling

 Straat

 Plaats

Gegevens student

|                            
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         n		Man  n		 Vrouw

Dag   Maand  Jaar

n Ja

n Nee > Lees de toelichting

|

  

|

Postadres

Registreer een postadres in Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van Mijn DUO? Vul dan hier uw postadres in.

|

  

|

Uw opleiding 

 Lees de toelichting 
 
n Ja, in  |

n Nee 

|

|

|



2 van 2

3.3  Welke leerweg volgt u?

3.4   Volgt u de opleiding in voltijd of 
deeltijd?

3.5   Wat is het niveau van de  
opleiding? 

      

3.6  Wat is de naam van de opleiding?

3.7  Hoelang duurt de opleiding?

3.8   Bij een opleiding in België: welke 
graad volgt u?

3.9   Vanaf wanneer staat u inge-
schreven?

      4
4.1   Welk studentenreisproduct   

wilt u? 

4.2   Vanaf wanneer wilt u gebruik-  
maken van het studenten reis-
product?

      5
5.1 Rekeningnummer (IBAN)
  (alleen invullen als u een  

ov-vergoeding buitenland wilt)

 BIC

  Dit rekeningnummer staat op 
naam van   

      6

6.1 Ik verklaar dat ik dit formulier  
 naar waarheid heb ingevuld

n Beroepsopleidende leerweg (bol) 

n Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) > U hebt geen recht op een studentenreisproduct 

n Voltijd

n Deeltijd > U hebt geen recht op een studentenreisproduct 

n Examenkandidaat > U hebt geen recht op een studentenreisproduct 

n Assistent- of entreeopleiding (niveau 1)

n Basisberoepsopleiding (niveau 2)

n Vakopleiding (niveau3)

n Middenkaderopleiding (niveau 4)

n Specialistenopleiding (niveau 4)

|

n korter dan een jaar > U hebt geen recht op een studentenreisproduct 

n Een jaar of langer

  e graad   

Dag   Maand  Jaar         

   

Uw studentenreisproduct

n Een weekabonnement

n Een weekendabonnement

n Een ov-vergoeding buitenland voor een volledige opleiding in het buitenland

n  Een ov-vergoeding buitenland voor een buitenlandse stage > Stuur een ingevuld en ook door de onderwijsinstelling 
ondertekend formulier Aanvraag Ov-vergoeding buitenland mee. Vul hieronder ook in welk studentenreisproduct u wilt na uw 
buitenlandse stage:

	 n Een weekabonnement
	 n Een weekendabonnement
	 n Geen studentenreisproduct 

n Vanaf het moment dat ik er recht op heb

n Vanaf een later moment, namelijk     

Rekeningnummer

|

> Dit mag geen spaarrekening zijn
> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

|       
Voorletter(s)      Achternaam

|         |

Ondertekening
Dag   Maand  Jaar        Plaats

   |
Handtekening

|

Checklist

• Vraag 1.1   Hebt u uw burgerservicenummer ingevuld?
•   Vraag 1.4   Stuur een kopie van uw paspoort of een kopie van de voor-en achterkant van uw verblijfsdocument mee  

    als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt.
•  Vraag 6.1   Vergeet uw handtekening niet.



Documentnaam max 30 tekens 

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd 
aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens 
bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Algemeen 

Het studentenreisproduct is een weekabonnement of een 
weekendabonnement, waarmee u vrij of met korting kunt reizen 
met het openbaar vervoer. Om gebruik te kunnen maken van het 
studentenreisproduct moet u na het aanvragen nog drie dingen doen:
1. Regel zelf een persoonlijke OV-chipkaart via ov-chipkaart.nl
2.  Zorg voor de koppeling van uw studentenreisproduct aan uw 

persoonlijke OV-chipkaart. Hiervoor krijgt u instructies in het 
welkomstpakket van Studentenreisproduct.nl.

3. Haal uw studentenreisproduct op bij een ophaalautomaat.

Prestatiebeurs

Als u een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 volgt, valt uw 
studentenreisproduct onder de prestatiebeurs. Dat betekent dat u een 
ov-lening prestatiebeurs krijgt. Die lening is voorlopig. Haalt u binnen 
de diplomatermijn van 10 jaar uw diploma voor niveau 3 of 4 of hoger? 
Dan wordt deze ov-lening prestatiebeurs een gift.

Bij 1.1 Burgerservicenummer

Als u bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, hebt u een 
burgerservicenummer. Dit 9-cijferige nummer staat in uw paspoort 
of identiteitskaart onder het kopje persoonsnummer (‘pers nmb/pers 
no’). Hebt u nog geen burgerservicenummer omdat u nog niet bent 
ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Laat vraag 1.1 dan open. U 
kunt uw burgerservicenummer na uw inschrijving alsnog doorgeven aan 
DUO.

Bij 1.2 Voor- en achternaam

Vermeld uw voornaam, uw overige voorletters en uw achternaam zoals 
deze bij de gemeente staan geregistreerd.

Bij 1.4 Nationaliteit

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een 
verblijfsdocument type II, III of IV? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie 
van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument. Hebt u een ander 
type verblijfsdocument of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? 
Kijk dan voor de voorwaarden op duo.nl/nationaliteit. Komt u volgens 
de voorwaarden in aanmerking voor het studentenreisproduct? Stuur 
dan de gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag. 
 
Bij 3 Uw opleiding 
 
Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan 
valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs 
(fase vo) en hebt u vanaf het kwartaal volgend op uw 18e verjaardag recht 
op tegemoetkoming scholieren. Daarna valt u meestal onder het mbo 
(fase mbo). In de mbo-fase kunt u het studentenreisproduct aanvragen 
en hebt u vanaf het kwartaal volgend op uw 18e verjaardag recht op 
de andere onderdelen van studiefinanciering zoals de basisbeurs. Uw 
school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Bij 3.9 Inschrijfdatum

Een schooljaar in het middelbaar beroepsonderwijs loopt van 1 
augustus tot en met 31 juli. Als u vanaf het begin van het schooljaar 
bent ingeschreven, vult u 1 augustus in. Twijfelt u over de juiste 
inschrijfdatum? Neem dan contact op met de schooladministratie.

4.1 Wanneer hebt u recht op een maandelijkse 
  ov-vergoeding?

U kunt een ov-vergoeding buitenland aanvragen in plaats van een week- 
of weekendabonnement als u:
• een volledige opleiding in het buitenland doet. DUO beoordeelt 

of de opleiding die u bij vraag 3 hebt opgegeven recht geeft op een 
studentenreisproduct

• bent ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling en 
tijdelijk voor stage of studie naar het buitenland gaat. De studie of 
stage moet onderdeel zijn van een Nederlandse voltijd- of duale 
studie. Stuur een ingevuld en ook door de onderwijsinstelling 
ondertekend formulier Aanvraag ov-vergoeding buitenland mee.

Toelichting
Aanvraag studentenreisproduct
Meer informatie
duo.nl
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