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Aanvraag
Extra studiefinanciering voor 
leraren opleiding in het hoger  
onderwijs
Dit formulier
Met dit formulier kunt u twaalf maanden extra studiefinanciering 
aanvragen als u een kopopleiding tot tweedegraads leraar voortgezet 
onderwijs of een educatieve master eerstegraads leraar voortgezet 
onderwijs wilt volgen.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021 
9702 BA Groningen

Meer informatie
duo.nl

      1          

1.1 Burgerservicenummer

 Achternaam

 
   Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

 Geboortedatum
 

      2          

2.1  Welke opleiding in het hoger 
o nderwijs hebt u met een 
diploma afgerond?

  Aan welke onderwijsinstelling 
hebt u dit diploma behaald?

 Datum en plaats

2.2  Op welk niveau gaat u de 
leraren opleiding volgen?

               

VPBLO

Uw gegevens

  

|
Voornaam                         Overige voorletters

|                           |         

Dag   Maand  Jaar

Opleidingsgegevens

|

|

Dag   Maand  Jaar

 |

n		 Hoger beroepsonderwijs (kopopleiding) 

n		 Universiteit (educatieve master) 



2 van 2

2.3  Welke lerarenopleiding gaat u 
volgen?

 Naam van de universiteit of 
hogeschool waar u de opleiding 
gaat volgen

 Plaats

 Studiecode

 Startdatum

Type onderwijs

3          

3.1   Wilt u studiefinanciering voor 
inwonenden of uitwonenden?*  

3.2  Welke delen van studie-
financiering wilt u wijzigen of 
opnieuw aanvragen?

3.3   Welk soort collegegeld betaalt u 
dit collegejaar?

3.4    Hoeveel collegegeld betaalt u dit 
collegejaar? 

3.5  Hoeveel collegegeldkrediet wilt 
u per maand?

3.6  Wilt u de prestatiebeurs 
 maximaal laten uitbetalen?

4  

4.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

|

|

|

Dag  Maand  Jaar

n		 Voltijd

n		 Duaal

n		 Deeltijd > U hebt geen recht op studiefinanciering. U komt misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming leraren. Kijk voor meer 
informatie op duo.nl.

Uw studiefinanciering wijzigen of opnieuw aanvragen

 Lees de toelichting. * Alleen voor studenten die onder het oude stelsel vallen. 

Vanaf

Maand  Jaar

n	 Uitwonenden  n	 Inwonenden  

Vanaf 

Maand  Jaar

n	 Basisbeurs * > Vul ook vraag 3.6 in

Maand  Jaar

n	 Aanvullende beurs > Vul ook vraag 3.6 in

Maand  Jaar

n	 Rentedragende lening  € per maand 

Maand  Jaar

n	 Collegegeldkrediet  > Vul ook vraag 3.3 - 3.5 in

Maand  Jaar

n	 Studentenreisproduct > Kies hieronder een product

	 n	 Weekabonnement  

	 n	 Weekendabonnement  

n	 Wettelijk collegegeld (gehalveerd/volledig) > Ga naar 3.5

n	 Instellingscollegegeld  

€ > Stuur een bewijsstuk mee 

n	 Maximaal  > Kijk op duo.nl voor de bedragen

n	 Minder, namelijk € 

n	 Ja 

n	 Nee minder, namelijk  € per maand 

Ondertekening

Dag  Maand  Jaar   Telefoon*

E-mail*

|
Handtekening

|



Documentnaam max 30 tekens 

Toelichting
Aanvraag extra studiefinanciering  

voor leraren opleiding in het  
hoger onderwijs 

Meer informatie
duo.nl

 
Wijzigingen?

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld in uw adres of 
rekeningnummer? Dat kan niet met dit formulier. U kunt uw gegevens 
wijzigen door in te loggen op duo.nl of met het formulier Wijzigingen 
student.

Weet wat u leent

DUO berekent rente over uw lening vanaf de eerste maand na 
uitbetaling. Na uw studie moet u de lening terugbetalen. Kijk voor meer 
informatie op duo.nl.

Bij 3.2 Collegegeldkrediet

U kunt een lening aanvragen voor het betalen van uw collegegeld. Deze
lening heet ‘collegegeldkrediet’. Na uw studie betaalt u het geleende
bedrag terug onder dezelfde voorwaarden als de studieschuld. U kunt
zelf bepalen of u het bedrag dat u moet betalen aan collegegeld volledig
wilt lenen, of een deel daarvan. Vul in hoeveel collegegeldkrediet u per
maand wilt hebben, want DUO betaalt het collegegeldkrediet per maand
uit. De actuele bedragen vindt u op duo.nl.
U kunt een collegegeldkrediet krijgen voor het wettelijke collegegeld en
voor het instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld
•   De overheid bepaalt de hoogte van het wettelijk collegegeld. Kijk op 

duo.nl voor actuele bedragen.
•   U kunt maximaal 1/12e deel van het collegegeld per maand lenen.
•   Studenten die op of na 1 september 2018 voor het eerst met een 

bachelor of associate degree beginnen, betalen de helft van het 
collegegeld.

•   Het gehalveerde wettelijk collegegeld geldt voor deze groep 
studenten ook voor het 2e jaar van een lerarenopleiding.

•   Als u het gehalveerde wettelijk collegegeld betaalt, dan kunt u 
maximaal 1/12e deel van het gehalveerde wettelijk collegegeld lenen.

Instellingscollegegeld
•    Voor buitenlandse opleidingen en sommige Nederlandse opleidingen 

betaalt u instellingscollegegeld.
•    De onderwijsinstelling bepaalt de hoogte van het 

instellingscollegegeld. Dat is vaak meer dan het wettelijk collegegeld.
•    U kunt per collegejaar nooit meer lenen dan het collegegeld dat 

u moet betalen, met een maximum van 5 keer het bedrag van het 
Nederlandse wettelijke collegegeld.

•   U kunt per maand maximaal 1/12e deel van uw collegegeldkrediet 
ontvangen.

•   Stuur een verklaring van de onderwijsinstelling mee over het te 
betalen collegegeld als u per maand meer dan 1/12 deel van het in 
Nederland wettelijk vastgestelde collegegeld wilt aanvragen (wilt u 
minder lenen dan het wettelijk vastgestelde collegegeld, dan is een 
verklaring niet nodig).

•   Ontbreekt de verklaring als u meer dan het wettelijk collegegeld 
wilt lenen, dan sturen we u een formulier. Op het formulier kan de 
onderwijsinstelling aangeven hoeveel collegegeld u moet betalen. 
U krijgt wel alvast een voorlopige toekenning ter hoogte van het 
wettelijk collegegeld.

Let op: het maximale collegegeldkrediet wordt elk jaar hoger. Zeker
wanneer uw wettelijke collegegeld van gehalveerd naar volledig gaat.
Kiest u voor ‘Maximaal’? Dan laat DUO uw collegegeldkrediet elk
collegejaar automatisch meestijgen, zolang u het gevraagde bedrag niet
wijzigt. U kunt het bedrag elke maand aanpassen.

Bij vraag 3.3, 3.4 en 3.5 Collegegeldkrediet

U hoeft deze vragen alleen in te vullen als u collegegeldkrediet 
aanvraagt.

Bij vraag 3.4  Hoeveel instellingscollegegeld betaalt u?

Betaalt u meer dan het volledige wettelijke collegegeld? En wilt u meer 
dan het volledige wettelijke collegegeld lenen? Dan moet u een bewijs 
meesturen van het bedrag dat u moet betalen. Gebruik hiervoor de 
Verklaring instellingscollegegeld. Die kunt u downloaden via duo.nl/
controles

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.
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