
8779-002

Aanvraag
Financiële tegemoetkoming  
voor extra studiekosten vanwege 
studievertraging 
Dit formulier 
Gebruik dit formulier als u studievertraging hebt opgelopen door 
de impact van de coronamaatregelen en vindt dat u daarvoor ten 
onrechte geen financiële tegemoetkoming hebt gekregen. Lees de 
voorwaarden voor deze tegemoetkoming op duo.nl/corona. 
 
Opsturen 
Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50103 
9702 GC Groningen 
 
Of mail het naar documenten@duo.nl 
 
Meer informatie 
duo.nl/corona

      1          

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam (geboortenaam)
  

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

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

      2          

2.1 Rekeningnummer (IBAN)
  

 BIC

2.2   Op welke naam staat dit 
 rekeningnummer?

Uw gegevens

Vul deze vraag altijd in

 

|           
Voornaam                     Overige voorletters

|                       |        

Dag   Maand  Jaar

Straat en huisnummer

|                             
Postcode en plaats

|           
Land

|           

Rekeningnummer

Vul hier het rekeningnummer in waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. DUO gebruikt deze opgave van het 
rekening nummer alleen voor de uitbetaling van deze tegemoetkoming.

|                             

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

|                             

Achternaam                    Voorletters

|                       |   



2 van 2

       3   

3.1  Stond u zowel in het studiejaar 
2019-2020 als in het studie-
jaar 2020-2021 (voor dezelfde 
opleiding) minimaal 1 maand 
ingeschreven bij een door de 
overheid betaalde opleiding 
(bekostigd onderwijs)? En hebt 
u voor deze opleiding ook een 
diploma behaald?            

 
3.2   Welke opleiding hebt u afgerond? 

 
3.3   Alleen invullen als u het mbo (bol 

of bbl) hebt afgerond: was u op 
1-08-2020 18 jaar of ouder?

3.4   Wanneer hebt u deze opleiding 
afgerond? 

      4      

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

Diplomagegevens

n	 Ja > Ga naar vraag 3.2

n	 Nee > U hebt geen recht op de financiële tegemoetkoming

n	 Mbo (bol of bbl), namelijk                      > Vul ook vraag 3.3 in
 
n	 Hbo (associate degree, bachelor of master), namelijk 
	
n	 Wo master, namelijk 
	
n	 Ander diploma > U hebt geen recht op de financiële tegemoetkoming.

n	 Ja > Ga naar vraag 3.4

n	 Nee > U hebt geen recht op de financiële tegemoetkoming

n	 Mbo-diploma behaald tussen 01-08-2020 en 31-08-2021 > Onderteken uw aanvraag bij vraag 4

n	 Hbo- of wo-diploma behaald tussen 01-09-2020 en 31-08-2021 > Onderteken uw aanvraag bij vraag 4

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar        Telefoon*

   
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.
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