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Aanvraag
Ov-vergoeding buitenland en/of 
uitwonendenbeurs
Dit formulier
Met dit formulier kunt u een maandelijkse vergoeding aanvragen als 
u tijdelijk een deel van uw Nederlandse studie in het buitenland volgt. 
De vergoeding vervangt uw week- of weekendabonnement. Om in 
aanmerking te komen voor de vergoeding moet u uw studenten-
reisproduct stopzetten. Doe dit voordat u naar het buitenland 
vertrekt. Bent u ouder dan 18 en valt u niet onder het leenstelsel? 
Dan kunt u met dit formulier ook een uitwonendenbeurs aanvragen.

Opsturen
Stuur dit formulier het liefst twee maanden van tevoren op. Maar doe 
dat in ieder geval de maand voordat u naar het buitenland gaat.
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50104
9702 GD Groningen

Dient u het verzoek in via Mijn DUO? Dan is uploaden van het formu-
lier via Mijn DUO voldoende.

Meer informatie
duo.nl

      1

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam 

 Eerste officiële voornaam en   
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum
 

      2

2.1 Wilt u een ov-vergoeding  
 aanvragen? 

            3

3.1 Naam onderwijsinstelling

3.2 Adres onderwijsinstelling

3.3 Naam student

Uw gegevens 

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         

Dag   Maand  Jaar

                             

Ov-vergoeding

Lees de toelichting

     Maand  Jaar          Maand  Jaar    

n		 Ja, van   tot en met 

n		 Nee  

Verklaring onderwijsinstelling

Alleen in te vullen door de onderwijsinstelling

|
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats                      

 |                         

|



2 van 3

       

3.4 Is de student zeevarend? 

3.5  Gedurende welke periode gaat 
bovengenoemde student een 
deel van zijn/haar studie in het 
buitenland volgen ?      4

4.1  Naam

 Functie

4.2  Ik verklaar dat bovengenoemde 
student tijdens zijn/haar verblijf 
in het buitenland ingeschreven 
staat aan onze onderwijs-
instelling

      5

5.1  Wat is uw buitenlandse adres? 
Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

        
      6

6.1  Gaat u in het buitenland bij (een 
van) uw ouders wonen?

6.2  Bent u of wordt u tijdens de 
 periode in het buitenland uit-
 geschreven bij de gemeente 
 in Nederland?

      7

7.1  Op welk adres wilt u tijdens uw 
verblijf in het buitenland uw post 
over studiefinanciering ontvan-
gen?

 

n	 Ja    n	Nee

Dag                Maand  Jaar         Dag   Maand  Jaar    

        tot  

Handtekening onderwijsinstelling + stempel

Alleen  in te vullen door de onderwijsinstelling

|

|
Dag   Maand  Jaar      

 
Handtekening              Stempel

|                  |

Uw buitenlandse adres

 Lees de toelichting

|

|

|           

Woonsituatie

Deze vraag hoeft u niet in te vullen als u onder het leenstelsel voor het hoger onderwijs valt, of als u in de periode van uw 
verblijf in het buitenland jonger bent dan 18 jaar. 

n	 Ja, ik ga bij (een van) mijn ouders wonen >  ga naar vraag 7

n	 Nee, ik blijf uitwonend 

n	 Nee, ik word uitwonend en vraag een uitwonendenbeurs aan

n	 Ja

n	 	Nee, ik ga voor een onderdeel van mijn Nederlandse opleiding naar het buitenland en sta in die periode ingeschreven 
bij de gemeente op het adres van mijn ouders 

n	 	Nee, ik blijf ingeschreven staan op mijn huidige adres

Postadres

Ontvangt u uw post nu digitaal en wilt u dat wij de e-mail naar een gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en pas 
uw-emailadres aan bij “Mijn gegevens”. Lees de toelichting.

n	 Op mijn buitenlandse adres

n	 Op een postadres >Vul hieronder het adres in

Postbus of straat                         Huisnummer

|                             |
Postcode en plaats                      

|                         
Land

|                             



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.

Aanvraag 
3 van 3

Ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      8

8.1   Ontvangt u nu al studiefinan-
ciering op uw rekeningnummer?

8.2  Wat is uw rekeningnummer 

8.3   Op welke naam staat dit  
rekeningnummer? 

      9

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

Rekeningnummer

n	 Ja >Ga naar vraag 9

n	 Nee 

|

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

|

Ondertekening student

Dag   Maand  Jaar      

 
Telefoon*                E-mail*

|                  |
Handtekening

|

Let op: zet uw studentenreisproduct stop voor u vertrekt. U krijgt namelijk geen 

 vergoeding voor de maand(en) waarin uw studentenreisproduct nog actief is. 

Stopzetten doet u bij een ophaalautomaat.



Mijn DUO

In Mijn DUO kunt u uw gegevens bekijken en wijzigen. Dit kan het 
makkelijkst met de DigiD app. U logt dan snel en eenvoudig in met een 
eigen gekozen pincode.

Download en activeer de DigiD app in ieder geval voor uw vertrek naar 
het buitenland. Zo kunt u in het buitenland ook makkelijk inloggen op 
Mijn DUO.

Iemand machtigen

Als u in het buitenland verblijft, kan het handig zijn om iemand te 
machtigen die uw zaken bij DUO regelt. Wilt u iemand machtigen 
om uw zaken te regelen in Mijn DUO? Dit doet u eenvoudig bij DigiD 
Machtigen.
Wilt u dat de gemachtigde bij DUO informatie over u kan opvragen 
of met een formulier wijzigingen kan doorgeven? Stuur dan ook het 
formulier Machtiging op. DUO heeft namelijk geen inzage in een 
machtiging die via DigiD Machtigen is geregeld. Het formulier vindt u op 
onze site.
Ontvangt u uw post nu digitaal en wilt u dat we de e-mail naar de 
gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en pas uw e-mailadres aan 
bij “Mijn gegevens”.

Bij 2   Wanneer hebt u recht op een maandelijkse  
ov-vergoeding?

U komt alleen in aanmerking voor de ov-vergoeding als u tijdelijk in 
het buitenland verblijft voor studie of stage en nog recht hebt op een 
studentenreisproduct. De studie of stage moet onderdeel zijn van een 
Nederlandse voltijd- of duale studie. Daarnaast moet u uiterlijk de 
tiende dag van de maand waarin u de vergoeding wilt ontvangen, het 
studentenreisproduct bij een ophaalautomaat stopzetten.
Uw situatie op de eerste dag van de maand is bepalend voor het 
ontvangen van de maandelijkse ov-vergoeding. Begint uw stage of 
studie bijvoorbeeld op 2 maart, dan hebt u vanaf 1 april recht op 
de ov-vergoeding. Begint uw stage of school op 1 maart, dan hebt u 
in maart al recht op de vergoeding. De vergoeding en de eventuele 
uitwonendenbeurs worden toegekend voor de periode die de 
onderwijsinstelling doorgeeft bij vraag 3.5.

Prestatiebeurs
Doet u een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 of een opleiding in het 
hoger onderwijs? Dan valt de ov-vergoeding buitenland onder de 
prestatiebeurs. De prestatiebeurs is een lening. Haalt u binnen de 
diplomatermijn van tien jaar het vereiste diploma? Dan wordt uw 
prestatiebeurs een gift.

Terug uit het buitenland
U kunt uw studentenreisproduct weer gaan gebruiken na de 
einddatum die u bij vraag 2 hebt ingevuld. DUO zorgt ervoor dat u het 
studentenreisproduct tijdig weer kunt ophalen bij een ophaalautomaat. 
U krijgt automatisch het abonnement dat u voor vertrek naar het
buitenland al had. Wilt u een ander abonnement, of hebt u nog nooit 
een abonnement gehad? Dan moet u via Mijn DUO of met het formulier 
Wijzigen Studentenreisproduct een (ander) abonnement aanvragen. 

Bij 5.1 Buitenlands adres

Als u zeevarend bent, moet u hier het adres van de rederij invullen. Bij 
een uitwonendencontrole wordt om een bewijs van uw verblijf in het
buitenland gevraagd.

Bij 7.1 Postadres

U hoeft vraag 7.1 alleen in te vullen als u uw post op papier ontvangt of 
op papier wilt ontvangen tijdens uw verblijf in het buitenland. Ontvangt 
u uw post nu digitaal en wilt u dat we de e-mail naar de gemachtigde 
sturen? Log dan in op Mijn DUO en pas uw e-mailadres aan bij “Mijn 
gegevens”. Wilt u uw post tijdelijk op papier, dan kunt u dat hier ook 
doorgeven.

Ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toelichting


	BSN: 
	Achternaam: 
	Voornaam: 
	Voorletters: 
	Geboortedatum: 
	OV-vergoeding: Off
	Vergoeding van: 
	Vergoeding tot: 
	Naam onderwijsinstelling: 
	Straat onderwijsinstelling: 
	Huisnummer onderwijsinstelling: 
	Postcode onderwijsinstelling: 
	Plaats onderwijsinstelling: 
	Naam student: 
	Zeevarend: Off
	Periode buitenland vanaf: 
	Periode buitenland tot: 
	Naam medewerker onderwijsinstelling: 
	Functie: 
	Datum ondertekening onderwijsinstelling: 
	Buitenlands adres: 
	Buitenlandse postcode en woonplaats: 
	Woont u bij uw ouders?: Off
	Wordt u uitgeschreven?: Off
	Waar wilt u post ontvangen?: Off
	Postadres: 
	Huisnummer Postadres: 
	Land: 
	Land postadres: 
	Ondertekeningsdatum: 
	Telefoonnummer: 
	E-mail: 
	Postcode en plaats postadres: 
	Ontvangt u al studiefinanciering?: Off
	8: 
	2: 
	1: 
	2: 




