Verzoek
Toepassing 1 februariregeling
voor studenten in het mbo
Dit formulier
Bent of was u student mbo, heeft u voor het eerst een prestatiebeurs in
2016-2017 en heeft u in het eerste studiejaar uw studiefinanciering vóór
1 februari stopgezet? Of zat u in een eerder studiejaar in deze situatie?
Gebruik dan dit formulier. Lees ook de toelichting op de 2e bladzijde.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

						1

Meer informatie
duo.nl

Gegevens student

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam
1.3	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|
Voornaam																	

Overige voorletters

|																			

|								

Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum
1.4 Straat en huisnummer

|

Postcode en plaats

						2

Studiefinanciering
Dag			Maand		Jaar

> Is dit een datum ná 1 februari? Dan komt u niet in aanmerking voor de 1 februariregeling.

2.1	Per wanneer heeft u de studie
financiering stopgezet voor uw
opleiding op niveau 3 of 4?
2.2	Ontving u dit studiejaar voor het
eerst een prestatiebeurs in het
mbo?

Ja 				

2.3	Volgde u dit studiejaar voor het
eerst deze opleiding op niveau 3
of 4?

Ja 				

						3
3.1 Ik stuur met dit formulier mee

Nee

Nee

>
>

U komt niet in aanmerking voor de 1 februariregeling

U komt niet in aanmerking voor de 1 februariregeling

Ondertekening
Een kopie van de voorkant van mijn onderwijsovereenkomst, óf
Een verklaring van de school waaruit blijkt dat ik dit jaar aan de opleiding ben begonnen

3.2	Ik verzoek DUO mijn prestatiebeurs om te zetten in een gift. Ik
verklaar dat ik dit formulier naar
waarheid heb ingevuld.

Telefoon*														E-mail*

|
Dag			Maand		Jaar									Handtekening

				|

8196 SF 09

Toelichting

Toepassing 1 februariregeling voor studenten in het mbo
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Was u in het studiejaar 2016-2017 of eerder in de volgende situatie:
- U was student in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 3
of 4
- U had voor het eerst een prestatiebeurs
- U zette in het eerste studiejaar uw studiefinanciering vóór 1 februari
stop
Dan wordt uw prestatiebeurs niet automatisch omgezet in een gift. U
kunt dan met dit formulier een verzoek daarvoor indienen. Voorwaarde
is wel dat u in het betreffende studiejaar niet aan een andere opleiding
bent begonnen waarvoor u een prestatiebeurs kreeg.
Vanaf het studiejaar 2017-2018 en later gaat de omzetting automatisch.

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.

