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Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag 
 

Persoonsgegevens   

Burgerservicenummer ________________________________  

Voorletter(s) en achternaam ________________________________  

Tussenvoegsel(s) ________________________________  

Straatnaam en huisnummer ________________________________  

Postcode ________________________________  

Woonplaats ________________________________  

Geslacht  Man  Vrouw  

Geboortedatum ________________________________   

Burgerlijke stand ________________________________  

Telefoonnummer ________________________________  

IBAN rekeningnummer  ________________________________  

E-mailadres ________________________________ 
 
Onderstaande vragen hebben betrekking op uw situatie en zijn noodzakelijk voor het vaststellen van het recht op een 
Individuele studietoeslag. 
 

1. Volgt u een opleiding en heeft u recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 
(WSF 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten (WTOS)? 

   Ja, wij ontvangen graag een kopie inschrijvingsbewijs opleiding en kopie Duo inzake studiefinanciering of Wtos. 
   Nee, dan heeft u geen recht op de studietoeslag. 
 

 Naam opleiding:   ________________________________ 

 Naam onderwijsinstelling: ________________________________ 
 Duur opleiding:  _________________________________ 

             Startdatum opleiding:  _____________________________________ 

             (Vermoedelijke) einddatum opleiding:_________________________________ 

2. Ontvangt u een Wajong uitkering?  
   Ja, dan heeft u geen recht op de studietoeslag. 
   Nee 

 
3. Is bij u sprake van een arbeidsbeperking waardoor u niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon?  
  Nee, dan heeft u geen recht op studietoeslag.  
   Ja of twijfelt u? Geef hieronder dan een toelichting welke arbeidsbeperking u heeft en hoe dit is vastgesteld (Heeft u 

bijvoorbeeld een indicatie banenafspraak of bent u opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV?). Het is ook 
mogelijk om een medisch advies van een onafhankelijk arts (dus niet uw huisarts) mee te sturen waaruit blijkt dat u een 
langdurige arbeidsbeperking heeft. Bij twijfel kan door de gemeente een medisch advies worden opgevraagd. 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
  

4 .  Ontvangt u inkomen?  
   Ja, dan heeft u geen recht op studietoeslag.  
   Nee  
 

5. Loopt u stage? En ontvangt u hiervoor een stagevergoeding?  
  Ja, wij ontvangen graag uw stageovereenkomst of bankafschrift als bewijsstuk omtrent de hoogte van deze vergoeding. 
   Nee 
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6.  Heeft u voor het huidige studiejaar eerder een individuele studietoeslag ontvangen? 
   Ja, dan heeft u voor dit schooljaar geen recht.  
   Nee  
 

7. Op welke rekeningnummer (IBAN) kan de toeslag worden overgemaakt? 

 IBAN: __________________________________________ 
 

8.  Checklist; aan te leveren bewijsstukken (indien nodig) 

   stageovereenkomst of bankafschrift inzake stagevergoeding. 

  kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart); 

  kopie inschrijvingsbewijs opleiding; 

  (indien mogelijk) een kopie van een medisch advies van een onafhankelijke arts waaruit blijkt dat u niet in staat bent om 

naast uw studie bij te verdienen door uw langdurige arbeidsbeperking; 

  kopie beschikking Duo inzake studiefinanciering of Wtos; 

 

Indien nodig kan aan u worden gevraagd om nog andere bewijsstukken aan te leveren. 

 
Machtiging/ verklaring 
Ik geef toestemming om de verstrekte gegevens te controleren bij de daarvoor geëigende instanties en om de gegevens op te 
nemen in een persoonsregistratie. Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Hardenberg kan 
vaststellen of ik recht heb op de Individuele studietoeslag. Een betaling van de Individuele studietoeslag op basis van onjuiste 
gegevens wordt teruggevorderd. 
 

Ondertekening 
Aanvrager 
Datum   Handtekening 
 
________________________________  __________________________________ 

 
 

Formulier opsturen 

Dit formulier kunt u op twee manieren indienen. 

U kunt het formulier per e-mail versturen naar: administratieEKT@hardenberg.nl. 

Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar: 
Gemeente Hardenberg, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT, Antwoordnummer 18, 7740 VK Hardenberg. 
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