Verzoek
Inzetten studievoucher
Dit formulier
Gebruik dit formulier als u een studievoucher wilt inzetten in het hoger
onderwijs. Lees de toelichting.
Opsturen
Mail het volledig ingevulde formulier naar
documenten@duo.nl.
Of stuur het naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50103
9702 GC Groningen
Meer informatie
duo.nl/studievoucher

						1

Uw gegevens

1.1	Burgerservicenummer
1.2 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|										
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
Straat en huisnummer

1.5	Woont u niet in Nederland? Vul
dan hier uw buitenlandse adres
in.

|																														
Postcode en plaats

|										
Land 																														

|										

						2

Rekeningnummer
DUO gebruikt dit rekeningnummer alleen voor de uitbetaling van de studievoucher

2.1 Rekeningnummer (IBAN)

								

				

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

|
Achternaam																					Voorletters

2.2	Op welke naam staat dit
rekeningnummer?

|																								|

8070-002

2 van 2

3

Opleiding
Vul de gegevens in van de opleiding waarvoor u de studievoucher wilt inzetten

3.1	Wilt u de studievoucher inzetten
voor een opleiding in Nederland?

n Ja, voor een opleiding in Nederland > Stuur het ingevulde formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee. Zie bijlage.

3.2	Naam van de onderwijsinstelling

|			

3.3	Naam van de opleiding

|					

3.5	Vanaf wanneer staat u ingeschreven bij uw opleiding?

n 1 september

2

0

n 1 februari 			

2

0

n Nee > Ga naar vraag 4

n Anders, namelijk
n Voltijd (of duaal) > Ga naar vraag 5

3.5 Hoe staat u ingeschreven?

n Deeltijd > Ga naar vraag 5
n Modulair > Ga naar vraag 3.6
3.6 Welke module volgt u?

|			

3.7 	Wat is de officiële studieduur
van de opleiding waarvan u de
module volgt?

|			

3.8	Hoeveel studiepunten (ECTS)
heeft deze module?

|					

4

> Stuur het formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee

Opleiding in het buitenland
Noteer de naam van de instelling, de faculteit, de opleiding en het diploma of de graad in de taal van het land waar u
studeert. Vertaal vreemde talen als Chinees en Russisch naar de voor ons gebruikelijke letters uit het Latijnse alfabet.
Stuur het formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee.

4.1 	Naam van de buitenlandse
onderwijsinstelling

|			

4.2 Naam van de faculteit/vestiging

|			

4.3 Plaats hoofdvestiging

|			

4.4 Land

|			

4.5 Naam van de opleiding

|			

4.6 	Wat is de webpagina (URL) van
de opleiding?

|			

4.7 	Wat is het niveau van de opleiding?

n Hoger beroepsonderwijs

4.8 Wat is het type opleiding?

n Associate degree

> Vul de URL in die rechtstreeks leidt naar de specifieke opleiding. Vul dus niet de algemene website van de onderwijsinstelling in.

n Wetenschappelijk onderwijs

n Bacheloropleiding
n Masteropleiding
n Anders, namelijk
4.9	Wat is de officiële studieduur
van de opleiding?

|			

4.10	Wat is de naam van het te behalen diploma of de te behalen
graad?

|			

4.11 Hoe staat u ingeschreven?

n Voltijd (of duaal) > Ga naar vraag 5 en stuur het formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee
n Deeltijd > Ga naar vraag 5 en stuur het formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee
n Modulair > Ga naar vraag 4.12 en stuur het formulier Verklaring collegegeld studievoucher mee

4.12 Welke module volgt u?

|			

4.13 Wat is de officiële studieduur
van de opleiding waarvan u de
module volgt?

|			

4.14	Hoeveel studiepunten (ECTS)
heeft deze module?

|			

						5

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar							

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

			
Telefoon*

E-mail*

|
Handtekening

|

Toelichting
Algemeen
Kreeg u voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015
tot en met augustus 2019? En viel u toen onder het leenstelsel? Dan kunt
u vanaf het 5e tot en met het 9e jaar na de registratie van uw diploma
uw studievoucher inzetten bij DUO. U kunt de studievoucher alleen
inzetten voor een geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs
(voltijd, deeltijd, duaal of modulair). Dit mag ook een opleiding in het
buitenland zijn.
Meer informatie over de studievoucher, de hoogte van het bedrag en de
voorwaarden staan op duo.nl/studievoucher.

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 heeft. 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.

Tuition fee statement /
Verklaring collegegeld
For study voucher/ Voor studie
voucher
This form/Dit formulier
This statement is part of the Application Inzetten studievoucher. The student
must fill in question 1. The rest of the form must be filled in by the institution of
education.
Deze verklaring hoort bij een verzoek voor het inzetten van de studie
voucher. De student moet vraag 1 invullen. De rest van het formulier
moet door de onderwijsinstelling worden ingevuld.
Submission/Opsturen
The student should upload the form in Mijn Duo. If that is not p ossible, it should
be e-mailed to documenten@duo.nl
De student moet het volledig ingevulde formulier mailen naar docu
menten@duo.nl.
Of per post sturen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50103
9702 GC Groningen
More information/Meer informatie
duo.nl/studievoucher

1

Student’s statement/Verklaring van de student
																

2 0

1.1	Academic year for
study voucher

Studiejaar voor
studievoucher

1.2 Name of student

Naam student

|

1.3 Citizen Service Number (BSN)

Burgerservicenummer

|																

2
2.1	Name of educational
institution

Naam onderwijsinstelling

2.2 Location and country

Vestigingsplaats en land

	-	

2 0

Statement educational institution/Verklaring onderwijsinsteling
|
Town/city/Plaats								

Country/Land

|												
DD/DD		

|
MM/MM

YYYY/JJJJ

2.3	From what date did the student Vanaf welke datum is student
enrol in the academic year men ingeschreven in het studiejaar
ingevuld bij vraag 1.1?
tioned at question 1.1?
2.4	How much is the tuition fee
from the date as filled in at
question 2.3?

Hoeveel bedraagt het
collegegeld vanaf de datum
ingevuld bij vraag 2.3?

2.5	Is the student enrolled in mo Volgt de student modulair
dular education in the academic onderwijs in het studiejaar
ingevuld bij 1.1?
year mentioned in 1.1?

|

n Yes/Ja

> Continue with question 3 / Ga naar vraag 3

n No/Nee > Continue with the signature at 4/Ga naar de ondertekening bij 4

8071002

2 van 2

3
3.1 Name of module

Naam module

3.2 	Name of course of which the
module is part

Naam opleiding waar module
deel van is

3.3 Start date module

Startdatum module

3.4 	Amount of tuition fee module

Bedrag collegegeld module

																				

|														
DD/DD		

4

MM/MM

€		

Student Administration signature/Ondertekening studenten
administratie
DD/DD		MM/MM

4.1 	I declare that I have answered
the questions on this form
truthfully and in full

Ik verklaar dat ik alle vragen
op dit formulier volledig en
naar waarheid heb ingevuld

YYYY/JJJJ

YYYY/JJJJ								

Name of signatory/ Naam ondertekenaar

|			
Telephone/Telefoon							

E-mail address/E-mailadres

|												

|

Signature/Handtekening						

Educational institution stamp/Stempel onderwijsinstelling

|												

|

Explanatory notes

Toelichting

Bij 1.1 Academic year/studiejaar

Bij 1.1 Academic year/studiejaar

Fill in the academic year for which you wish to use the voucher.

Vul in voor welk studiejaar u de voucher wilt inzetten.

Duo and your data

DUO en uw gegevens

Your data is stored in the DUO systems. DUO uses and secures your
personal data carefully in order to perform its statutory duties. DUO
does this in accordance with the requirements of privacy legislation. If
you would like to know more about how DUO handles your personal
data, take a look at duo.nl. Of course, DUO verifies your data with other
agencies in order to ensure that you receive what you are entitled to.
DUO will report any abuse to the Public Prosecution Service.

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.

