Aanvraag
Tegemoetkoming scholieren
Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs
Dit formulier
Volg je voortgezet onderwijs? En word je binnenkort 18 jaar of ben je al
18? Dan kun je tegemoetkoming scholieren aanvragen.
Heb je de Nederlandse nationaliteit, vraag dan tegemoetkoming aan
via Mijn DUO. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, dan kun je met
dit formulier een tegemoetkoming scholieren aanvragen.
Opsturen
Stuur het ingevulde formulier liefst drie maanden voordat je een
tegemoetkoming wilt op. Vraag in elk geval vóór het einde van het
schooljaar aan.
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30150
9700 LA Groningen

						1

Gegevens scholier

Meer informatie
duo.nl

Lees de toelichting
1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam

|											
Voornaam																	Overige voorletters

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

Dag				Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4	Heb je de Nederlandse
nationaliteit?
> Lees de toelichting
1.5 Rekeningnummer (IBAN)

Ja
Nee > Stuur een bewijsstuk mee

|											

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

						
						2

|											

Adres en woonsituatie
DUO controleert je adres bij de gemeente. Zorg daarom dat je op het juiste adres staat ingeschreven bij de gemeente.
Straat																														Huisnummer

2.1 Wat is je woonadres?

|																															|
Postcode								Plaats

|

Postcode en woonplaats
2.2 Ben je inwonend of uitwonend?
> Lees de toelichting

Inwonend		

2.3 Waar wil je je post ontvangen?

Op mijn woonadres dat ik heb ingevuld bij vraag 2.1		

Uitwonend

Ergens anders > Vul op de volgende pagina het postadres in
7148 VO 20

AO

2 van 3
Postbus of straat																											Nummer

|																															|
Postcode									Plaats

		 |
Dag			Maand		Jaar

Ingangsdatum postadres

						3

Aanvraag tegemoetkoming

3.1 Welke tegemoetkoming wil je?
> Lees de toelichting

						4

Basistoelage
Basistoelage en aanvullende toelage

Opleiding
Val je onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook Rutteregeling of ‘uitbesteden van leerlingen’ genoemd)? Lees dan
eerst de toelichting.

4.1	Voor welke opleiding wil je de
tegemoetkoming aanvragen?
Naam van de school

|
|
Straat																														Huisnummer

Straat en huisnummer

|																															|
Postcode								Plaats

Postcode en plaats
4.2	In welke klas zit je op het moment waarop de tegemoetkoming ingaat?
4.3 Doe je een voltijd- of deeltijdopleiding? > Lees de toelichting

|

Voltijdopleiding
Deeltijdopleiding >Je komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren. Je hoeft dit formulier niet op te sturen.
Ik val onder het Besluit samenwerking VO-BVE

4.4	Vanaf wanneer sta je ingeschreven bij deze opleiding?
> Lees de toelichting

4.5 Hoe lang duurt de opleiding?

						5

Vanaf het begin van het schooljaar 2
0
						
Dag			Maand		Jaar

-

2

0

Anders, namelijk vanaf
jaar

Geld tussen twee studies
Vul deze vraag alleen in als je nu al weet welke vervolgopleiding je na je huidige opleiding gaat doen. Weet je nog niet
welke opleiding je gaat doen? Dan kun je het ook later doorgeven via Mijn DUO. Val je straks onder het Besluit samenwerking VO-BVE? Lees dan eerst de toelichting.

5.1	Doe je dit schooljaar eindexamen?

Ja > Ga naar vraag 5.3
Nee
Dag			Maand		Jaar

5.2	Wat is de einddatum van je
huidige opleiding?
5.3	Vanaf wanneer sta je ingeschreven bij je vervolgopleiding?

Vanaf het begin van het schooljaar 2
0
						
Dag			Maand		Jaar
Anders, namelijk vanaf

5.4	Wil je een tegemoetkoming in
de periode tussen je oude en
nieuwe opleiding?
> Lees de toelichting

Ja > Ga naar vraag 5.5

5.5	Wat voor soort onderwijs ga je
straks volgen?
> Lees de toelichting

Voortgezet onderwijs

Nee

Vavo

> Ga naar vraag 6
> Ga naar vraag 5.6

> Ga naar vraag 5.6

Middelbaar beroepsonderwijs

> Ga naar vraag 5.7

Hbo of universiteit > Ga naar vraag 5.8

-

2

0

3 van 3

Aanvraag
5.6 Naam van de school

Tegemoetkoming scholieren
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

|
Straat																														Huisnummer

Straat en huisnummer

|																															|
Postcode								Plaats

Postcode en plaats
Welke opleiding ga je volgen?

|

In welke klas begin je?

|				
Ja

Val je onder het Besluit samen-		
werking VO-BVE?
> Lees de toelichting

> Ga naar vraag 5.8

Nee > Ga naar vraag 5.8
Beroepsopleidende leerweg (bol)

5.7 Welk leerweg ga je volgen?

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
nieuwe opleiding. Ga naar vraag 6.
Voltijdopleiding

5.8	Is het een voltijd- of deeltijd
opleiding?
> Lees de toelichting

						6

> Je komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren tussen je oude en je

Deeltijdopleiding

Machtiging
Je kunt iemand machtigen om je zaken te behartigen. Als de gemachtigde een niet-natuurlijk persoon is, vermeld dan ook
de naam van de organisatie.

6.1	Wil je iemand anders je zaken bij
DUO laten behartigen?

Nee

> Ga naar vraag 7

					Dag		Maand		Jaar										Dag		Maand		Jaar

Ja, vanaf

tot en met

														
														> Invullen einddatum niet verplicht
6.2 Naam organisatie

|

6.3 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

6.4	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

6.5 Burgerservicenummer
Straat																												Huisnummer

6.6 Straat en huisnummer

|																													|

Postcode en plaats
Land

						

		

|
Handtekening gemachtigde

|

						7

Handtekening
Dag			Maand		Jaar											Plaats								

7.1	Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld
> Lees de toelichting

						|
Telefoon 																

			
E-mail

|
Handtekening

|

Toelichting
Aanvraag tegemoetkoming
scholieren
Voor scholieren van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs
Meer informatie
duo.nl

Algemeen

Bij 1.5 Rekeningnummer

Je hebt recht op tegemoetkoming per de eerste van het kwartaal na je
18e verjaardag. Dat is dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Word
je op een van deze dagen 18? Dan gaat de tegemoetkoming meteen in.
Je kunt gedurende het hele schooljaar de tegemoetkoming aanvragen.

De tegemoetkoming scholieren wordt alleen op je eigen rekeningnummer gestort. Heb je nog geen eigen rekening? Open er dan één voordat
je dit formulier opstuurt. Wil je je tegemoetkoming op een niet-Nederlands rekeningnummer laten overmaken? Geef dan ook de BIC van je
rekening door.
Let op:
• om in Nederland een rekening te kunnen openen, heb je een			
burgerservicenummer nodig
• je mag geen spaarrekeningnummer doorgeven. Hier kan DUO geen 		
geld op overmaken.
• laat je je tegemoetkoming storten op een rekeningnummer buiten 		
het Europees betalingsgebied (SEPA)? Dan brengt je bank hier
mogelijk kosten voor in rekening.

Het Besluit samenwerking VO-BVE
Volg je vakken bij een school voor volwassenenonderwijs (vavo), maar
sta je ingeschreven bij een voltijdopleiding voor voortgezet onderwijs?
Dan val je onder een regeling die ook wel het Besluit samenwerking VO-BVE,
Rutteregeling of ‘uitbesteden van leerlingen’ wordt genoemd.
Je komt dan in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren.
Weet je niet zeker of je onder het Besluit samenwerking VO-BVE valt?
Vraag dit dan eerst na bij je school.
Bij 1.1

Burgerservicenummer

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, heeft een
burgerservicenummer. Dit 9-cijferige nummer staat in je paspoort of op
je identiteitskaart.
Woon je niet in Nederland? En heb je geen burgerservicenummer? Dan
hoef je deze vraag niet in te vullen.
Bij 1.4

Nationaliteit

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsdocument
type II, III, IV of V? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie van de voor- en
achterzijde van je verblijfsdocument.
Heb je een ander type verblijfsdocument of kom je uit een EU/EER-land of
Zwitserland? Vul dan eerst het nationaliteitenschema op duo.nl in. Kom
je volgens het nationaliteitenschema in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren? Stuur dan de gevraagde bewijsstukken mee met je
aanvraag.

Bij 2.2 Woonsituatie
Je bent uitwonend als je niet op hetzelfde adres woont als je ouder en
zijn of haar eventuele partner. Als je doorgeeft dat je uitwonend bent,
krijg je de basistoelage voor uitwonenden nog niet meteen. Eerst
controleren we je woonsituatie. We sturen je hiervoor een formulier.
Met ‘je ouder’ bedoelen we degene die voor jou de kinderbijslag ontving
in het laatste kwartaal waarin je nog 17 jaar was.
Degene die in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint meer dan
zes maanden de partner is (geweest) van je ouder, zien we als partner
voor de tegemoetkoming scholieren. Kijk op duo.nl/partner wie we als
partner beschouwen.

Bij 3.1 Aanvullende toelage

Bij 6 Machtiging

De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende
toelage. De hoogte van de aanvullende toelage is afhankelijk van het
inkomen van je ouder en zijn of haar eventuele partner. Als je een aanvullende toelage aanvraagt, stuurt DUO je een formulier waarmee je de
oudergegevens kunt doorgeven.

Je kunt iemand machtigen om je zaken te behartigen.
Deze persoon mag dan, namens jou, aanvragen doen en wijzigingen
aan DUO doorgeven. De machtiging is geldig voor alle door DUO
uitgevoerde regelingen waarmee je te maken hebt.

Met ‘je ouder’ bedoelen we degene die voor jou de kinderbijslag ontving
in het laatste kwartaal waarin je nog 17 jaar was.
Degene die in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint meer dan
zes maanden de partner is (geweest) van je ouder, zien we als partner
voor de tegemoetkoming scholieren. Kijk op www.duo.nl/partner wie
we als partner beschouwen.

Bij 7.1 Handtekening
Je bent wettelijk verplicht deze aanvraag zelf te ondertekenen. Als je de
aanvraag niet zelf kunt ondertekenen, omdat je bijvoorbeeld een curator
of een bewindvoerder hebt, dan moet je daarvan een bewijsstuk meesturen. Dat kan bijvoorbeeld een uitspraak van de kantonrechter zijn,
of een bewindvoeringsbeschikking.

Bij 4 Opleiding
Val je onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook Rutteregeling of “uitbesteden van leerlingen” genoemd)? Vul dan de gegevens van je school voor
voortgezet onderwijs in. Dus niet van het vavo waar je je vakken volgt.
Bij 4.3 Voltijd of deeltijd
Als je twijfelt of jouw opleiding voltijd is, dan kun je dat navragen bij je
school.
Volg je een deeltijdopleiding, dan heb je geen recht op een tegemoetkoming scholieren. Je komt dan misschien wel in aanmerking voor een
tegemoetkoming deeltijders. Die kun je ook aanvragen bij DUO.
Bij 4.4 Inschrijfdatum
Als je de inschrijfdatum niet weet, vraag dit dan na bij je school.
Standaard loopt een schooljaar in het voortgezet onderwijs van
1 augustus tot en met 31 juli (in het eindexamenjaar tot en met 30 juni).
Bij 5.4 Geld tussen twee studies
Ga je een nieuwe opleiding volgen? En heb je voor die opleiding recht op
studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren, deeltijders of leraren? Dan kun je geld krijgen in de periode tussen je oude en je nieuwe
opleiding. Dit bedrag is een gift, geen lening. Je kunt het voor maximaal
vier maanden krijgen. Je moet de nieuwe opleiding binnen vier maanden na de einddatum van je oude opleiding aan DUO doorgeven.
Bij 5.5 Soort onderwijs
Ga je naar een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs
of hoger onderwijs? Voor die opleiding krijg je geen tegemoetkoming,
maar kun je studiefinanciering aanvragen.
Let op: het invullen van deze vraag betekent niet dat je ook studiefinanciering hebt aangevraagd. Door het invullen van vraag 5 vraag je een
tegemoetkoming aan in de periode tussen je oude en je nieuwe
opleiding. Studiefinanciering moet je apart aanvragen. Dit doe je via
Mijn DUO. Regel de aanvraag minstens drie maanden voor je recht op
studiefinanciering ingaat.
Bij 5.8 Voltijd- of deeltijdopleiding
Ga je een deeltijdopleiding volgen, dan heb je geen recht op een
tegemoetkoming scholieren. Je komt misschien wel in aanmerking voor
een tegemoetkoming deeltijders. Die kun je ook aanvragen bij DUO.
Twijfel je of jouw nieuwe opleiding een voltijd- of deeltijdopleiding is?
Vraag dit dan na bij je school.

DUO en jouw gegevens
Je gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wil je meer informatie over hoe DUO met je
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO je gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat je krijgt
waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

