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Dit formulier/This form 
DUO controleert of u staat ingeschreven bij de opleiding waarvoor u 
studiefinanciering krijgt. Hebt u een brief gekregen met het verzoek 
om een bewijs te leveren? Vul dan dit formulier in en laat de onder-
wijsinstelling vraag 2 invullen.
DUO checks whether you are enrolled in the study programme for which you 
receive student finance. Did you receive a letter in which we ask you to provide 
proof? Then please fill in this form and have your institution of education fill in 
question 2.  

Opsturen /Submission
De student moet het formulier uploaden in Mijn DUO. En als dat niet 
kan, mailen aan documenten@duo.nl.
The student should upload the form in Mijn DUO. If that is not possible, it 
should be e-mailed to documenten@duo.nl. 

Meer informatie/More information
duo.nl

                1  

1.1 Achternaam en voorletters 
 Surname and initials

1.2 Geboortedatum
 Date of birth

1.3 Burgerservicenummer 
 Citizen Service Number 

1.4  Staat/stond u (een gedeelte van) het studiejaar 
2020- 2021 ingeschreven bij een onderwijs-
instelling? 

  Are/were you enrolled at an institution of education 
for (part of) the academic year  2020-2021? 

1.5  Volgde u in het studiejaar 2019-2020 een opleiding?
  Did you take a course in the academic year 2019-

2020?

1.6  Op welke datum in het studiejaar 2019-2020 bent u 
uitgeschreven bij uw opleiding?

  On what date in the academic year 2019-2020 did you 
end the enrolment at your educational institution?

SC

Verklaring van de student/Student’s statement
Achternaam/Surname                  Voorletters/Initials

|                       |
DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY

            

n  Ja, ik volg(de) een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
 > Ga naar vraag 1.7 en laat vraag 2 invullen door uw  onderwijsinstelling
 Yes, I am taking/took a course in secondary vocational education (middelbaar beroeps onderwijs, mbo)  
 > Continue with question 1.7 and have your educational institution fill in question 2

n    Ja, ik volg(de) een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) 
 > Ga naar vraag 1.7 en laat vraag 2 invullen door uw onderwijsinstelling 
  Yes, I am taking/took a course in higher education (higher vocational education (hbo) or university) 
 > Continue with question 1.7 and have the educational institution fill in question 2

n      Nee, ik sta/stond niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling > Ga naar vraag 1.5
 No, I am not/have not been enrolled at an educational institution > Continue with question 1.5 

n      Ja  > Ga naar vraag 1.6         n      Nee > Ga naar vraag 1.7
 Yes > Continue with question 1.6        No  > Continue with question 1.7

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY
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1.7  Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar 
waarheid heb ingevuld en ik geef DUO toestemming 
om mijn inschrijving bij de buitenlandse instelling 
rechtstreeks te controleren.
 I declare that I filled out this form completely and 
truthfully and I give DUO permission to check 
directly my enrolment at the foreign institution of 
education.

2 

2.1  Naam onderwijsinstelling 
Name of institution

 Adres 
 Address

Postcode en plaats 
Postal code and residence

 Land 
 Country

2.2 Achternaam en voorletters student
Surname and initials student

Ik verklaar dat deze student
I declare that this student

2.3  Welke opleidingsvariant volgde de student in de 
periode vermeld bij vraag 2.2?
Which was the type of enrolment during the period  
mentioned at question 2.2? 

2.4 Naam opleiding
Name of course

2.5  Voor ho opleidingen in Vlaanderen (only for courses 
in Flanders): hoeveel studiepunten heeft de student  
opgenomen voor de bij vraag 2.4 opgegeven  
opleiding?

2.6  Voor mbo opleidingen in Vlaanderen (only for 
courses in Flanders): wat is het niveau (graad) van de 
opleiding die de student volgt voor de bij vraag 2.4 
opgegeven opleiding?

2.7 Stempel en ondertekening 
 (de schoolverklaring is pas geldig als het formulier 
 ondertekend is én er een stempel van de onderwijs-
instelling op staat) 
Stamp and signature  
(this declaration is not valid until the form has been 
 signed and includes a stamp of the educational 
 institution)

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY 

E-mail*  Telefoonnummer/Phone number*

| |
Handtekening /Signature

|

> Staat/stond u ingeschreven? Vergeet dan niet vraag 2 in te laten vullen door uw onderwijsinstelling.
> Are/were you enrolled? Do not forget to have your educational institution fill in question 2. 

Verklaring onderwijsinstelling/Statement educational institution 
2020-2021

> Als u onderstaande vragen invult, gebruik dan de taal van het land (Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, 
Portugees of Italiaans). Is de landstaal een andere dan de hiervoor genoemde, noteer dan de gegevens in het Engels. 
> When you fill in the questions below, please use the language of the country (Dutch, English, German, Spanish, 
French, Portuguese or Italian). If the language is any other than those mentioned before, then fill in the data in 
English.

|

|

|

|
Achternaam/Surname Voorletters/Initials

| |

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY
n  ingeschreven heeft gestaan vanaf 
 has been registered from 

> Uitschrijfdatum (indien de studie is beëindigd) DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY
Date of deregistration (if the student stops or
finishes the study)

n  niet ingeschreven heeft gestaan > Ga naar vraag 2.7
has not been registered  > Continue with question 2.7

n  Voltijd  n  Deeltijd  n  Anders, namelijk
 Full-time    Part-time   Other, namely   |
Studiegraad / Type of degree

n  Bachelor  n  Master  n  Anders, namelijk/Other, namely |

|

 Soort contract/Type of contract |

n  Derde graad  n  Specialisatiejaar Se-n-Se n  Anders, namelijk
(leerjaar 5 en 6) 7e leerjaar Other, namely |

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY 

Naam ondertekenaar/Name of signer

|
E-mail*   Telefoonnummer*/Phone number

| |
Handtekening rector, directeur of hoofd inschrijvingen**  Stempel/Stamp** 
Signature of the institution’s rector, principal or registrar**

| |
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Toelichting 
Bij 1.4 en 1.5 Studiejaar

Een studiejaar in Nederland begint voor het hoger onderwijs 
op 1 september en eindigt op 31 augustus. In het middelbaar 
beroepsonderwijs begint het schooljaar op 1 augustus en eindigt het 
op 31 juli. We controleren uw inschrijving aan de hand van die periode, 
ook als uw studiejaar in het buitenland op een ander moment begint en 
eindigt. 

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. Dit doet DUO op basis van de eisen die 
de privacywetgeving hieraan stelt. 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. 

* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. 
Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact 
met u opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in. 

** Omdat de medewerkers van de onderwijsinstellingen tijdens de 
coronacrisis vooral thuiswerken, mag dit nu een digitale handtekening 
zijn. Ook een stempel is tijdelijk niet nodig.

Explanation
 
At 1.4 and 1.5 Academic year

In the Netherlands, the academic year in higher education starts on 
September 1st  and ends on August 31st. In secondary vocational 
education the school year starts on August 1st and ends on July 31st.  
We check your enrolment on the basis of that period, even if your 
academic or school year abroad starts and ends on a different moment.

DUO and your data
Your data is stored in the DUO systems. DUO uses and secures your 
personal data carefully in order to perform its statutory duties. DUO 
does this in accordance with the requirements of privacy legislation. If 
you would like to know more about how DUO handles your personal 
data, take a look at duo.nl. Of course, DUO verifies your data with other 
agencies in order to ensure that you receive what you are entitled to. 
DUO will report any abuse to the Public Prosecution Service. 

* Sometimes it may help to call you or to send you an e-mail, for 
example about your application or an alteration. Would you like DUO to 
get in touch with you? Then fill out your telephone number and e-mail 
address. 

** Since the employees of educational institutions are mostly working 
from home during the coronavirus crisis, a digital signature is also 
allowed for the time being. A stamp is also temporarily not necessary.
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