Aanvraag
Tegemoetkoming leraren
2022-2023
Dit formulier
Bent u student, zij-instromer of contractant en volgt u een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wilt u uw bevoegdheid halen via een
PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Of volgt u een educatieve specialisatie binnen uw master? En komt u niet in aanmerking
voor reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs, studenten
reisproduct)? Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming leraren
aanvragen. Laat eerst vraag 7 door de onderwijsinstelling invullen.
Vul daarna de overige vragen zelf in.
Opsturen
Stuur het formulier uiterlijk op 31 augustus 2023 naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 51014
9702 JA Groningen
Na deze datum wordt uw aanvraag afgewezen. Vergeet niet de
gevraagde bewijsstukken mee te sturen met het formulier. U ontvangt
binnen 8 weken bericht van DUO.

						1

Meer informatie
duo.nl

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|							n

Man		 n Vrouw

Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4	Hebt u de Nederlandse nationaliteit?
> Lees de toelichting

n Ja		

1.5 Rekeningnummer (IBAN)

|

n Nee									

														

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

|
Straat																												Huisnummer

1.6 Woonadres

|																													|
Postcode									Woonplaats

		 |
Postbus/straat																										Huisnummer

1.7 Postadres

|																													|
Postcode									Woonplaats

		 |
7542A - 22-003

TL
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						2		 Uw inkomen
Lees de toelichting
2.1	Had u in 2020 inkomsten?

n Ja, ik had in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten in Nederland
n Ja, ik had in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten in het buitenland > Hieronder vallen ook inkomsten die u hebt genoten
bij NAVO, Estec of dergelijke organisaties. Lees in de toelichting welk bewijs u moet meesturen.
n Nee, ik had in 2020 geen inkomsten > Lees in de toelichting welk bewijs u moet meesturen

						3

Uw partner
Lees de toelichting

3.1	Hebt u in 2022 meer dan
6 maanden een partner?

n Ja		

3.2	Achternaam (geboortenaam)
partner

|

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

n Nee > Ga naar vraag 5
Voornaam																	Overige voorletters

|																			|										n

Man		 n Vrouw

Dag			Maand		Jaar

3.3 Geboortedatum
3.4 Verblijft uw partner in Nederland?

n Ja > Ga naar vraag 3.5

n Nee > Ga naar vraag 4

3.5 Burgerservicenummer partner

						4

		

Het inkomen van uw partner
Lees de toelichting

4.1	Had uw partner in 2020
inkomsten?

n Ja, mijn partner had in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten in Nederland
n Ja, mijn partner had in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten in het buitenland > Hieronder vallen ook inkomsten die
uw partner heeft genoten bij NAVO, Estec of dergelijke organisaties. Lees in de toelichting welk bewijs u moet meesturen.
n Nee, mijn partner had in 2020 geen inkomsten > Lees in de toelichting welk bewijs u moet meesturen

						5

Inkomensdaling
Lees de toelichting

5.1 Is het (gezamenlijke) inkomen na
2020 sterk gedaald?

n Ja 		

> Ga naar vraag 5.2

n Nee

> Ga naar vraag 6

5.2	Was uw (gezamenlijke) inkomen
in 2020 hoger dan € 38.075,-?

n Ja 		

> Ga naar vraag 5.3

n Nee

> U komt in aanmerking voor de maximale tegemoetkoming. Ga naar vraag 6.

5.3	Met hoeveel procent is uw
(gezamenlijke) inkomen gedaald
ten opzichte van 2020?

n Minder dan 15 procent

> DUO gaat uit van uw inkomen in 2020. Ga naar vraag 6.

n 15 procent of meer		

> DUO stuurt u een formulier met aanvullende vragen over uw (gezamenlijke) inkomen. Ga naar vraag 5.4.

5.4	In welk jaar is het (gezamenlijke)
inkomen ten opzichte van 2020
met 15 procent of meer gedaald?

2

0

						6

Uw opleiding

6.1 Wat voor soort opleiding volgt u?

n Voltijdopleiding		
n Deeltijdopleiding

6.2 Hoe staat u ingeschreven?

n Als zij-instromer

> Stuur een kopie mee van de door de onderwijsinstelling verstrekte geschiktheidsverklaring

n Als contractant

> Stuur een kopie mee van de door de onderwijsinstelling verstrekte geschiktheidsverklaring

n Als student
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Tegemoetkoming leraren 2022-2023
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

						7		

Instellingsverklaring
De studentenadministratie moet onderstaande verklaring volledig invullen, ondertekenen en voorzien van een s choolstempel

7.1 Naam onderwijsinstelling

|
Straat																												Huisnummer

7.2 Adres

|																													|
Postcode									Plaats

		 |
7.3 Instellingscode
7.4 Naam student
Studierichting student
7.5 Studieniveau

|
|
n Eerstegraads
n Tweedegraads
			
Dag		Maand		Jaar											Dag		Maand		Jaar

7.6 Inschrijvingsperiode
studiejaar 2022-2023

Van

7.7 Hoe staat deze persoon
ingeschreven?

n Student aan een lerarenopleiding

tot en met		

n Student aan een masteropleiding, voor een educatieve specialisatie
n Zij-instromer
n Contractant

7.8 Soort opleiding

n Voltijdopleiding
n Deeltijdopleiding
Dag			Maand		Jaar										Telefoon

7.9	Ondertekening en stempel
(de verklaring is alléén geldig als het
formulier ondertekend is én er een
stempel van de onderwijsinstelling
op staat)

					
E-mail

|
Handtekening														Stempel

|																	|

						8

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar										Telefoon*

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

					
E-mail*

|
Handtekening

|
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.

Toelichting
Aanvraag tegemoetkoming leraren
2022-2023
Meer informatie
duo.nl

Algemeen
Wie kan aanvragen?
U kunt een tegemoetkoming leraren aanvragen als u niet in aanmerking
komt voor reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs,
studentenreisproduct), en
- als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding volgt, of
- als student een educatieve specialisatie binnen uw master volgt, of
- via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift) uw bevoegdheid wilt halen.
Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen in uw situatie, zoals een andere studie of niet (meer) ingeschreven staan voor de studie, moet u aan ons doorgeven.
Dat kan per e-mail naar: tlo@duo.nl
Of per post naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 51014
9702 JA Groningen
Volgorde voor invullen
Met het oog op uw privacy kunt u het beste eerst vraag 7 laten invullen
door de onderwijsinstelling. Daarna vult u zelf de overige vragen in.
Bij 1 Uw gegevens
Nationaliteit
Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Ga naar duo.nl, zoek op
‘tegemoetkoming leraren’ en kijk bij de voorwaarden of u in aanmerking
komt voor een tegemoetkoming leraren. Hier staat ook welk bewijsstuk
u mee moet sturen met uw aanvraag.
Bij 2 en 4 Loon en uitkering
Een uitkering is bijvoorbeeld: bijstand, wao, wia, anw, aow of ww.
Had u of uw partner in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten in
Nederland, dan vraagt DUO de inkomsten op bij de Belastingdienst.
Had u of uw partner in 2020 loon, een uitkering of andere inkomsten
in het buitenland, stuur dan een inkomensverklaring van de
belastingdienst van het betreffende land mee. Dat bewijsstuk is ook
nodig als u of uw partner geen inkomen heeft.
Woont u buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de
belastingdienst niet mogelijk? Dan moet u als bewijsstuk een kopie van
de jaaropgaaf of van alle loonstroken meesturen. Had u geen inkomen,
stuur dan een ondertekende verklaring mee waarin u aangeeft hoe u in
uw levensonderhoud hebt voorzien.

Hebt u uitstel gekregen voor de belastingaangifte, omdat u zelfstandig
ondernemer bent? Dan is een verklaring van de accountant nodig. Uit
deze verklaring moet uw inkomen (en de winst uit onderneming) van
het volledige jaar blijken.
Tip! Log in op de website van de belastingdienst om een
inkomensverklaring op te halen.
U krijgt de maximale toelage als uw (gezamenlijke) inkomen in 2020
niet hoger was dan € 38.075,-. Was uw (gezamenlijke) inkomen hoger?
Dan neemt de tegemoetkoming af met elke meer verdiende euro.
Bedragen lager dan € 10,- worden niet uitbetaald.
Bij 3 Partner
Degene die in 2022 meer dan 6 maanden uw partner is (geweest), zien
we als partner voor de tegemoetkoming leraren.
Kijk op duo.nl/partner wie we als uw partner beschouwen.
Bij 5 Inkomensdaling
Als uw (gezamenlijke) inkomen is gedaald, dan kunt u vragen om een
verlegging van het peiljaar. Als het (gezamenlijke) inkomen van u en/of
uw partner in 2021 of 2022 structureel minstens 15 procent lager is dan
in 2020, dan kunt u DUO vragen om van een ander inkomensjaar uit te
gaan. DUO rekent dan met het (gezamenlijke) inkomen in 2021 of 2022
in plaats van met het inkomen in 2020. Het is niet mogelijk om voor het
schooljaar 2022-2023 het peiljaar naar 2023 te laten verleggen.
Bent u of is uw partner zelfstandig ondernemer? Dan komt u niet in
aanmerking voor een verlegging van het peiljaar als de winst in een jaar
tegenvalt. Meer informatie hierover leest u op duo.nl.

