VERKLARING VERTRAGING STUDIEJAAR 2019-2020 DOOR HET CORONAVIRUS
i.h.k.v. de Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen

Naam student
|									
Adres

|
Postcode + woonplaats
		|
|
E-mailadres

|
burgerservicenummer

n Hierbij verklaar ik dat ik, als gevolg van het coronavirus, in het studiejaar 2019-2020 studievertraging heb
opgelopen. Ik volg de opleiding: __________________________________________ (naam opleiding aan de
________________________________________________________________________ (naam instelling).
Door deze studievertraging kan ik onmogelijk voldoen aan de subsidieverplichting om uiterlijk één jaar na afloop
van de officiële studieduur het diploma te behalen.
Ik heb geen mogelijkheid gehad om:
n Het praktijkonderdeel of -onderdelen ________________________________________ (naam onderdeel/
onderdelen) te doen (= ___ studiepunten).

n
n
n
n

De volgende module(s)/eenheden van leeruitkomsten (EVL)/onderwijseenheden (OWE’s) te volgen
________________________________________ (naam module(s)/EVL/OWE’s) (= ___ studiepunten).
Stage te lopen op een school (= ___ studiepunten).
Deel te nemen aan toetsing van de volgende module(s) (=___ studiepunten).
Anders, namelijk _______________________________________________________________________

				
19103-001

Toelichting:

Licht hier toe hoeveel extra tijd nodig is om het diploma te behalen en waarom

Naam student

|
Datum
Dag			Maand		Jaar

Handtekening
													 															

|																			
Voor akkoord instelling:
Naam

|
Functie

|
Datum
Dag			Maand		Jaar

Handtekening 												Stempel instelling:
													 															

|																|																
1. Vul de verklaring volledig in
2. Laat de verklaring bij de administratie van de onderwijsinstelling ondertekenen en stempelen
3. Mail de verklaring voorzien van uw handtekening naar: tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl

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.

