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Aanvraag
Subsidie korte scholingstrajecten 
vo 
Dit formulier
Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen om een (extra) bevoegd-
heid te halen door middel van een kort scholingstraject. De aanvragen 
worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Opsturen
Het volledig ingevulde formulier, inclusief het gevraagde bewijsstuk, 
mailen naar:
kortescholingstrajecten@duo.nl
De aanvraag moet binnen acht weken na de datum vermeld op de fac-
tuur van het betreffende scholingstraject zijn ingediend.

Meer informatie
duo.nl

KST

      1

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam (geboortenaam) 

  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4 Adres

 Postcode en plaats

 Land

1.5 Rekeningnummer (IBAN)

1.6 BIC

1.7  Telefoonnummer

1.8 E-mail 

1.9  Bent u werkzaam in het  
onderwijs?

      2
2.1   Welk scholingstraject gaat u 

volgen?

Uw gegevens

|                            
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	Man  	 Vrouw

Dag   Maand  Jaar

|                            

|                            

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

|                   

|                   
 
	 Ja

 
	 Nee

Soort scholingstraject

	 	Verkrijgen van bekwaamheid om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van 
het vmbo > Voor dit traject moet u de pabo met goed gevolg hebben afgerond

 
	 	Een van de trajecten zoals genoemd  in de kolommen I en II van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten  

en bekwaamheidserkenning vo > dit mag geen initiële opleiding zijn
 
	 Een van de trajecten  genoemd in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo

 
	 Educatieve module



2 van 2

2.2   In welke periode volgt u dit 
traject? 

2.3   Naam van het scholingstraject

      3

3.1   Welke kosten betaalt u aan de 
onderwijsinstelling waar u het 
scholingstraject volgt?

      4

4.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
naar waarheid heb ingevuld en 
ga akkoord met de voorwaar-
den zoals vermeld op duo.nl en 
in de Regeling subsidie korte 
scholings trajecten vo

   Dag  Maand  Jaar        Dag  Maand  Jaar  

van   tot  

|

Kosten

€      > Stuur een factuur mee waarop de kosten van dit scholingstraject vermeld staan

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar          

    
Handtekening aanvrager 

|

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.
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