
         

      

Zaaknummer 

Klantnummer 

Ingekomen d.d. 

Aanvraagformulier studietoeslag 

Met dit formulier doet u een aanvraag voor de studietoeslag. Vul het formulier volledig naar waarheid in en voeg kopieën van de 

gevraagde documenten toe. Lever alles persoonlijk in op het gemeentehuis in Joure of eventueel op het servicepunt in Lemmer of 

Balk. Wij nemen dan zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag. 

Persoonlijke gegevens 

Naam 

Burgerservicenummer (BSN) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E‐mailadres 

Rekeningnummer (IBAN) 

Wanneer komt u in aanmerking? 

U kunt voor een Studietoeslag in aanmerking komen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: 

• Ik ontvang studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS); 

• Als gevolg van een ziekte of gebrek ben ik structureel niet in staat naast mijn studie inkomsten te verwerven; 

• Ik ontvang geen Wajong‐uitkering; 

• Ik ontvang geen levenlanglerenkrediet. 

Studie 

Voor welke studie vraagt u de individuele studietoeslag aan? 

Naam studie 

Onderwijsinstelling 

Inschrijfdatum studie 

Krijgt u studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?  

O Ja 

O Nee (in dit geval heeft u geen recht op studietoeslag) 
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Inkomen 

Heeft u inkomen uit arbeid of als zelfstandige? 

O Ja (in dit geval heeft u geen recht op studietoeslag) 

O Nee 

Medische beperking 

Heeft u een structurele medische beperking? Een medische beperking kan zowel van fysieke als psychische aard zijn.  

Hieronder valt niet: een individuele sociale beperking zoals het verlenen van mantelzorg, kortdurende beperkingen zoals een 

gebroken been of een medische ingreep met een hersteltermijn van een 6 maanden, beperkingen die wel structureel zijn, maar niet 

voldoende ernstig waardoor u nog wel in staat bent om naast uw studie te werken (bijvoorbeeld milde enkelvoudige) dyslexie. 

O Ja 

O Nee (in dit geval heeft geen recht op studietoeslag) 

Waarom is het niet mogelijk om naast uw studie te werken? 

U hoeft niet te laten weten welke medische beperking u heeft als u dit niet wilt. 

Lever hiervoor bewijsstukken aan. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heeft u dat niet of is deze onvoldoende? 

Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

Stagevergoeding 

Hoogte stagevergoeding: € 

Inkomsten ontvangen uit een stage tot een maximumbedrag van € 180,00 per maand worden vrijgelaten. Is de stagevergoeding 

meer dan het maximale bedrag van € 180,00? Dan wordt deze in mindering gebracht op de studietoeslag. Is de stagevergoeding 

gelijk aan of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de studietoeslag? Dan bestaat er geen recht op studietoeslag.  

Dit is bijvoorbeeld als de studietoeslag € 300,00 is en de stagevergoeding € 480,00 of meer is. 

Ondertekening 

Datum 

Handtekening aanvrager 



     

     

Bewijsstukken 

Wij vragen u om de volgende bewijsstukken met uw aanvraag mee te sturen: 

Gegevens studie 

O Kopie beschikking DUO of 

O Kopie WTOS‐besluit 

O Kopie inschrijvingsbewijs opleiding 

Gegevens stage (indien van toepassing) 

O Kopie stageovereenkomst incl. specificaties stagevergoeding over de afgelopen drie maanden 

Medische beperking 

O Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van de arts) waarin staat waarom u niet kunt werken naast uw studie.  

O Heeft u dat niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is wordt u hiervan eerst 

op de hoogte gebracht.  

Overige gegevens 

O Kopie geldig ID‐bewijs (geen rijbewijs) 

O Kopie bankpas of afschrift van uw bankrekening waarop de studietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar 

rekeningnummer en naam 



 

 

 

 

 

 

   

 

Toelichting aanvraag studietoeslag 

Voorwaarden studietoeslag 

• u ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of 

• u ontvangt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten* 

• u bent structureel niet in staat om naast uw studie bij te verdienen door ziekte of een gebrek. 

Een studietoeslag kan niet worden verstrekt: 

• aan mensen die een levenlanglerenkrediet ontvangen; 

• aan mensen met een Wajong‐uitkering. 

Medisch advies 

Voor de beoordeling of er recht bestaat op een studietoeslag vragen wij een onafhankelijk medisch advies op. U ontvangt hier  

binnenkort nadere informatie over.  

Wellicht beschikt u echter zelf over stukken waaruit voldoende blijkt dat u in aanmerking komt voor een studietoeslag. Bespreek dit 

dan met de consulent die uw aanvraag in behandeling heeft. Dit voorkomt misschien dat er onnodig een advies wordt opgevraagd. 

Hoe hoog is de Studietoeslag? 

21 en ouder 100,0% € 300,00 

20 80,0% € 240,00 

19 60,0% € 180,00 

18 50,0% € 150,00 

17 39,5% € 118,50 

16 34,5% € 103,50 

15 30,0% € 90,00 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en  

personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag heeft 

ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel of ten onrechte een studietoeslag heeft ontvangen?  

Dan moet u dit geld altijd terugbetalen. En u kunt een boete krijgen. 

Vragen? 

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met ons. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur) 

via telefoonnummer 14 05 14. 



  

Hulp nodig? 

Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Kear. Zij zijn telefonisch 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0513 ‐ 334 270. 

U kunt ook mailen naar regelhulp@sociaalwerkdekear.nl. 

Meer informatie over Sociaal Werk De Kear kunt u vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) 

Vindt u het prettig dat er iemand belangeloos met u meedenkt? Dan kunt u gratis gebruik maken van hulp bij het vinden (of regelen) 

van hulp. We noemen dit OCO: onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor meer informatie of het inschakelen van OCO kijkt u op: 

www.ocodenktmee.nl. 
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