
Application/Aanvraag 
Student finance higher education /
Studiefinanciering hoger onderwijs
This form/Dit formulier
Are you a non-Dutch citizen and do you apply for student finance for higher 
education in the Netherlands for the first time? Then you can use this application 
form. 
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u voor het eerst 
studiefinanciering voor het hoger onderwijs aanvragen? Dan kunt u dit 
formulier gebruiken.

Send in/Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50021
9702 BA Groningen
The Netherlands

More information/Meer informatie
duo.nl/international visitor

1  Your personal details > Read the explanation      
1.1 Citizen service number

 
 
1.2 Surname

  First name and other initials

1.3   Date of birth
 

1.4 Are you a Dutch citizen?

 
 
 
 
1.5 Bank account number 

  BIC
 

 
1.6    Address

 Postal code and residence

Uw gegevens           
> Lees de toelichting

Burgerservicenummer

 
 
Achternaam

Voornaam en overige  
voorletters 
 
Geboortedatum
 

Heeft u de Nederlandse 
nationaliteit?

 

 
Rekeningnummer

BIC

 
 
Woonadres

Postcode en plaats

8700-001

               >Always fill in your citizen service number/Vul  
   altijd uw burgerservicenummer in 

Surname/Achternaam

|                	 	Male /Man 	 Female/Vrouw

First name/Voornaam            Other initials/Overige voorletters

|                                                                                       |
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

                    

Yes/Ja    
 

No/Nee > You need to send in documents. Read the explanation/U moet bewijsstukken meesturen. 
Lees de toelichting

|

>This should not be a savings account/Dit mag geen spaarrekening zijn 
> You may also fill in a non-Dutch account number. In that case also fill in the BIC/U kunt hier ook een  

niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

|
 
Street and house number/Straat en huisnummer

|                   

|
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2 Postal address   > Read the explanation   
2.1 At which address do you wish  
 to receive correspondence  
 about your student finance?  

 Postal address

 Residence 

 Country

2.2 Starting date postal address

3 Your study details   
3.1  Name of the school or univer-

sity for which you apply for 
student finance

3.2  Location where you attend 
 classes

3.3 Which degree programme do
 you do or will you do?

3.4 What type of education is the  
 programme you filled in at  
 question 3.3?

 
 
3.5 Kind of education

 
 
3.6  How long does the programme 

last?

3.7  When do you start your  
degree programme?

 
 
 

 
 
3.8  Do you want student finance 

between your old and new 
studies?

4 Application student  
 finance  > Read the explanation      
4.1  As from when do you want 

student finance?

4.2  Which components of student 
finance do you want?

Postadres
> Lees de toelichting  
Op welk adres wilt u post 
over uw studiefinanciering
ontvangen?

Postadres

Plaats

Land

Ingangsdatum postadres

Studiegegevens 
 
Naam van de instelling voor 
hoger onderwijs waarvoor u 
studiefinanciering aanvraagt

Plaats waar u de colleges 
volgt
 
Welke opleiding volgt u of 
gaat u volgen?

Welk type opleiding is de 
opleiding die u bij vraag 3.3 
heeft opgegeven?

 
 
Soort opleiding 

 

 
Hoe lang duurt de opleiding?

Vanaf wanneer staat u 
ingeschreven bij uw nieuwe 
opleiding?
 
 

 
 
Wilt u studiefinanciering tus-
sen uw oude en uw nieuwe 
opleiding?

Aanvraag studie-
financiering 
> Lees de toelichting      
Vanaf wanneer wilt u  
studiefinanciering?

Welke delen van studiefinan-
ciering wilt u ontvangen?

At my (new) address/Op mijn (nieuwe) woonadres

At a postal address  > State your postal address below
 Op een postadres   > Vul hieronder het adres in. 

PO box or street and house number/Postbus of straat en huisnummer

|

| 

| 
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

|                   

              
|                   

|                    

	 Bachelor education/ Bacheloropleiding

	 Master education/ Masteropleiding

	 Associate Degree

	 Other, namely/ Anders, namelijk   |

	 Full-time education/Voltijdopleiding 

	 	Part-time education/Deeltijdopleiding > You are not entitled to student finance/ U heeft geen recht 
op studiefinanciering

	 	Shorter than one year/Korter dan een jaar > You are not entitled to student finance/U heeft geen 
recht op studiefinanciering

	 A year or longer, namely/Een jaar of langer, namelijk  
 

	 1 September / 1 september      

	 1 February / 1 februari         

              DD/DD         MM/MM YYYY/JJJJ 

	 Another date, namely/Anders, namelijk   

Yes/Ja    
 

No/Nee

 
 

MM/MM YYYY/JJJJ        

   
 

	 Supplementary grant/Aanvullende beurs > fill in question 5 as well

	 Loan/Lening 	€          a month/ per maand

	 Tuition fees loan/Collegegeldkrediet > fill in question 4.3 and 4.4 

	 Student travel product/Studentenreisproduct > Choose a product/Kies een product      
 	 Weekday product          
 	 Weekend product
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4.3 What kind of tuition fees do  
 you have to pay?  
  
4.4 How much tuition fees loan do  
 you wish to receive per month? 

5 Your parents 

 > Lees de toelichting 

5.1  Do you know who your legal 
parent is?

Welk collegegeld moet u 
betalen?
 

 
 
Hoeveel collegegeldkrediet 
wilt u per maand?

Gegevens ouders 

> Lees de toelichting 

 
Weet u wie uw wettige ouder 
is?

 
 
 
 
 
 
 

	 Statutory tuition fees/Wettelijk collegegeld   

	 Institutional tuition fees > Send a Verklaring instellingscollegegeld with your application	
	 Instellingscollegegeld > Stuur met uw aanvraag een Verklaring instellingscollegegeld mee

	 Maximum /Maximaal  

	 Less/ Minder:  €          a month/ per maand
 

Fill in if you want a supplementary grant/Alleen invullen als u een aanvullende beurs wilt 

Parent 1/Ouder 1 
 
	 Yes, my parent lives in the Netherlands and is registered at a Dutch municipality/Ja, mijn 

ouder woont in Nederland en is ingeschreven bij de gemeente > DUO will automatically register 
your parent's information. Continue to parent 2/DUO vraagt gegevens op bij de gemeente. Ga verder met 
ouder 2.

	 Yes, my parent lives abroad/Ja, mijn ouder woont in het buitenland > Fill in question 6 and 
send in a copy of your birth certificate/ Vul vraag 6 in en stuur een kopie van uw geboorteakte mee.

	 Yes, my parent is deceased/Ja, mijn ouder is overleden > Fill in question 6 and send in the 
death certificate if your parent passed away abroad/Vul vraag 6 in en stuur een overlijdensakte mee als uw 
ouder in het buitenland is overleden.

	 I was not recognised and have no legal parent/Ik ben niet erkend > Send in a copy of your 
birth certificate/Stuur een kopie van uw geboorteakte op.

	 I came to the Netherlands as a refugee, without this parent/Ik ben als vluchteling naar 
Nederland gekomen, zonder ouder > You need to send in proof. Read the explanation/U moet bewijs-
stukken meesturen. In de toelichting staat welk bewijsstuk.

	 I do not know where my parent is/Ik weet niet waar mijn ouder is > Fill in what you know 
about your parent in question 6. You need to send in proof. Read the explanation/Vul bij vraag 6 in wat u 
weet van deze ouder. U moet bewijsstukken meesturen. In de toelichting staat welk bewijsstuk.

Parent 2/Ouder 2 

	 Yes, my parent lives in the Netherlands and is registered at a Dutch municipality/Ja, mijn 
ouder woont in Nederland en is ingeschreven bij de gemeente > DUO will automatically register 
your parent's information/DUO vraagt gegevens op bij de gemeente. 

	 Yes, my parent lives abroad/Ja, mijn ouder woont in het buitenland > Fill in question 6 and 
send in a copy of your birth certificate/ Vul vraag 6 in en stuur een kopie van uw geboorteakte mee.

	 Yes, my parent is deceased/Ja, mijn ouder is overleden > Fill in question 6 and send in the 
death certificate if your parent passed away abroad/Vul vraag 6 in en stuur een overlijdensakte mee als uw 
ouder in het buitenland is overleden.

	 I was not recognised and have no legal parent/Ik ben niet erkend > Send in a copy of your 
birth certificate/Stuur een kopie van uw geboorteakte op.

	 I came to the Netherlands as a refugee, without this parent/Ik ben als vluchteling naar 
Nederland gekomen, zonder ouder > You need to send in proof. Read the explanation/U moet bewijs-
stukken meesturen. In de toelichting staat welk bewijsstuk.

	 I do not know where my parent is/Ik weet niet waar mijn ouder is > Fill in what you know 
about your parent in question 6. You need to send in proof. Read the explanation/Vul bij vraag 6 in wat u 
weet van deze ouder. U moet bewijsstukken meesturen. In de toelichting staat welk bewijsstuk.

Student finance higher education/Studiefinanciering hoger 
onderwijs 
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Application/Aanvraag
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6  Your parents' details > Read the explanation     
Parent 1   
6.1 Citizen service number

6.2 Surname

 Official first name and other
 initials

 
6.3   Date of birth 

  
 Date of death If applicable   
 Country where parent 
 died 

 
6.4 Address 

6.5 Postal code and residence 

6.6 Country
 
 
Parent 2   

6.1 Citizen service number

6.2 Surname

 Official first name and other
 initials

 
6.3   Date of birth 

 
 If applicable, date of death   
 Country where parent 
 died 

 
6.4 Address 

6.5 Postal code and residence 

6.6 Country

 
 
 

7 Your signature    
7.1  I declare I have answered the ques-

tions on this form truthfully and in 
full  

Gegevens ouders           
> Lees de toelichting 
 
Ouder 1

Burgerservicenummer

Achternaam

Eerste officiële voornaam en 
andere initialen

 
Geboortedatum 

 
Eventuele overlijdensdatum 

 Land van overlijden 

 
 
Adres 

Postcode en plaats 
 
Land

 
Ouder 2

Burgerservicenummer

Achternaam

Eerste officiële voornaam en 
andere initiale

 
Geboortedatum 

 
Eventuele overlijdensdatum 

 Land van overlijden 

 
 
Adres 

Postcode en plaats 
 
Land

 

Uw handtekening

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

   
 
              
|                

|                	 Male /Man 	 Female/Vrouw

|
 
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

 
|                   
 
Street and house number/Straat en huisnummer

|                   

|

|
 
 
 
 
|                

|                	 Male /Man 	 Female/Vrouw

|
 
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

 
|                   
 
Street and house number/Straat en huisnummer

|                   

|

|
 
 
 
 
 
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

   
Phone /Telefoon         E-mail

|             |
Signature/Handtekening

|

4 van 4



Documentnaam max 30 tekens 

Explanation/Toelichting

Application student finance higher 
education/Aanvraag studiefinan-
ciering hoger onderwijs
More information/Meer informatie
duo.nl/ international visitor

Mijn DUO

You can easily apply for student finance online in Mijn DUO. To log in, you 
either need the DigiD app or a DigiD with verification via sms. For more 
informations, please go to digid.nl. Mijn DUO is currently only available in 
Dutch. 
 
1.1 Citizen service number

You will automatically obtain a citizen service number when you come to live 
in the Netherlands and when you register with the municipal authorities.
Note: we cannot process your application form if you do not state your 
citizen service number.

1.2 First name and surname

State your first name and surname as listed in your record within the 
municipality.

1.4 Nationality

Is your nationality not Dutch? But you do have a type II, III, IV or V 
residence permit? Then attach a copy of the back and front of your permit 
to this application. If you have another type of permit, please check duo.
nl if you are eligible for student finance.

Are you from a EU/EEA-country? You can be eligible if you, your non-
Dutch parent, or your non-Dutch partner works in the Netherlands 56 or 
more hours per month. Please provide proof, like your working contract 
and payslips. You can also be eligible if you have lived in the Netherlands 
for at least 5 years. Please check duo.nl for more information about 
eligibility.

2.1 Postal address

State your postal address here if you do not wish to receive mail from 
DUO at your home address. 
 
3.8 Student finance between two studies 
 
Did you receive a grant for your previous studies? And did you receive this 
grant for vocational or secondary education (VO or MBO)? If your degree 
programme starts within 4 months after your previous studies finished, 
your grant may be continued in the months between.

 
 
 

Mijn DUO

Via Mijn DUO kunt u snel en gemakkelijk studiefinanciering aanvragen of 
wijzigingen doorgeven. Om in te loggen heeft u de DigiD-app nodig, of een 
DigiD met sms-controle. Kijk voor meer informatie op digid.nl 
 
 
1.1 Burgerservicenummer

U krijgt automatisch een burgerservicenummer als u naar Nederland 
komt en u inschrijft bij de gemeente.
Let op: vult u geen burgerservicenummer in, dan kunnen wij uw 
aanvraagformulier niet verwerken.

1.2 Voor- en achternaam

Vermeld uw voornaam en achternaam zoals deze bij de gemeente staan 
geregistreerd.

1.4 Nationaliteit

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel zelf een 
verblijfsdocument II, III, IV of V? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie 
van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument. Heeft u een 
ander document, kijk dan op duo.nl of u in aanmerking komt voor 
studiefinanciering. 
 
Bent u EU-burger? Dan kunt u in aanmerking komen als u, uw niet-
Nederlandse ouder(s) of uw niet-Nederlandse partner 56 uur of meer per 
maand werkt in Nederland. Stuur hiervan bewijsstukken in, zoals een 
arbeidscontract en loonstroken. U kunt ook studiefinanciering krijgen 
als u vijf jaar of langer in Nederland woont. Kijk op duo.nl voor meer 
informatie over de voorwaarden.

2.1 Postadres

Als u de post van DUO niet op uw woonadres wilt ontvangen, kunt u hier 
een postadres invullen.

3.8 Studiefinanciering tussen twee opleidingen 
 
Deed u eerder een opleiding aan het mbo of het voortgezet onderwijs, 
en kreeg u studiefinanciering of tegemoetkoming? Zaten er niet meer 
dan vier maanden tussen uw oude en nieuwe opleiding? Dan kan de 
sutdiefinanciering of tegemoetkoming doorlopen in de maanden tussen 
uw oude en nieuwe opleiding.



 
 
 
 
4.2 Student finance components 
 
Student finance comprises four possible components: a supplementary 
grant, a loan, a tuition fees loan, and a student travel product. 

Supplementary grant 
The supplementary grant depends on your parents' income. We use their 
income from two years ago. The supplementary grant is first registered as 
a loan, but will become a gift if you graduate within 10 years. During the 
first 5 months of your student finance, the supplementary grant is always 
a gift.

4 Application tuition fees loan

You can apply for a loan to pay your tuition fees, the tuition fees loan.
You receive your loan in monthly instalments. You are required to 
repay the tuition fees loan after you finish your degree programme. 
More information about the tuition fees loan is given on duo.nl.
Do not borrow more than you need to cover your tuition fees.

4.2, 4.3 en 4.4 Tuition fees

There are two types of tuition fees, namely statutory tuition fees and 
institutional tuition fees.
•  If you pay the statutory fee, you may be eligible for the 50% reduced 

tuition fee: first year students pay half, if they pay the statutory fees 
and their first degree programme start on or after September 1st, 
2018. Of this category, students who enrol in a teacher training course 
also pay half of the tuition fees in their second year of study.

•  Are you required to pay institutional tuition fees, and do you wish to 
apply for a monthly loan of more than 1/12 of the statutory tuition 
fees? If so, ask your educational institution to fill in the Verklaring 
instellingscollegegeld. On this form the educational institution can state 
the exact tuition fees you are required to pay. If the statement is not 
enclosed, we will temporarily grant you a loan for the amount of the 
statutory tuition fees. After receiving the Verklaring instellingscollegegeld 
we will grant you a loan for the institutional fees.

5 Your parents 
 
To calculate your supplementary grant, DUO needs your legal parents' 
information. Legal parents are usually your biological or adoptive 
parents. Step or foster parents are not legal parents. If your parents are 
registered at the municipality, DUO can automatically retrieve their 
information. In other situations, you need to send in extra information 
or documents.

My parent lives abroad:
Please send in a copy of your birth certificate. Each year DUO will send 
your parents a letter asking for their income statements. To calculate 
your supplementary grant for the current year, we need their income of 
two years ago. To calculate next year, we need last year's income. If you 
can already provide income statements of your parents, please include 
them when you send in this form. 
 
I do not know where my parent is:
Fill in what you know about your parent in question 6. DUO will try and 
find out your parents' income. Include the following documents:
•   An extensive written statement by yourself, explaining why you do 

not know where your parent is.
•  If possible, an extensive written statement by your other parent, 
 explaining why you don't know where your parent is.
•  A recent and extensive statement by an expert or authority. Examples 
 of authories are a student counselor, a social worker, a psychologist 
 or jeugdzorg. You can find more information in the Dutch flyer 
 Verklaring deskundige, which can be downloaded from duo.nl.
Without these documents DUO will not calculate your supplementary 
grant. 
 

 
 
 
 
4.2 Onderdelen studiefinanciering 
 
Studiefinanciering bestaat uit vier mogelijke onderdelen: een 
aanvullende beurs, een lening, een collegegeldkrediet, en een 
studentenreisproduct. 
 
Aanvullende beurs 
De aanvullende beurs is gebaseerd op het inkomen van uw ouders. We 
kijken naar het inkomen van twee jaar geleden. De aanvullende beurs 
is een prestatiebeurs. Als u binnen 10 jaar een diploma haalt, wordt 
het een gift. De eerste 5 maanden van uw studiefinanciering is uw 
aanvullende beurs gelijk al een gift.
 
4 Aanvraag collegegeldkrediet

U kunt een lening aanvragen voor het betalen van uw collegegeld, 
het collegegeldkrediet. Deze lening wordt maandelijks uitbetaald. 
Het collegegeldkrediet is een lening die u na afloop van uw opleiding 
altijd terug moet betalen. Kijk op duo.nl voor meer informatie over het 
collegegeldkrediet en de terugbetalingsregels. Leen niet meer dan u 
nodig heeft om uw collegegeld te betalen.

4.2 en 4.3 Collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het 
instellingscollegegeld.
•  Als u wettelijk collegegeld moet betalen komt u mogelijk in 

aanmerking voor het verlaagde collegegeld: eerstejaarsstudenten die 
op of na 1 september 2018 voor het eerst gaan studeren en wettelijk 
collegegeld betalen, betalen de helft van het collegegeld. En van deze 
groep komen de studenten die een lerarenopleiding (gaan) volgen 
ook nog een tweede jaar in aanmerking voor de halvering.

•  Moet u het instellingscollegegeld betalen en wilt u per maand méér 
dan 1/12 deel van het wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet 
aanvragen, laat dan de Verklaring instellingscollegegeld invullen door 
de onderwijsinstelling. In het formulier kan de onderwijsinstelling 
aangeven hoeveel collegegeld u moet betalen. Als de verklaring 
ontbreekt krijgt u een voorlopige toekenning ter hoogte van het 
wettelijk collegegeld. Na ontvangst van de Verklaring instellingscollegegeld 
krijgt u alsnog een toekenning voor het instellingscollegegeld. 

5 Uw ouders

Om uw aanvullende beurs te berekenen, heeft DUO de gegevens van uw 
wettige ouders nodig. Een adoptieouder geldt als wettige ouder, een 
pleeg- of stiefouder niet. Als uw ouders bij de gemeente geregistreerd 
staan, kan DUO hun gegevens automatisch opvragen. In andere situaties 
moet u zelf informatie of bewijsstukken doorgeven.

Mijn ouder woont in het buitenland:
Stuur een kopie van uw geboorteakte mee. Elk jaar stuurt DUO uw 
ouders een brief waarin we om hun inkomensgegevens vragen. Om uw 
beurs voor het huidige jaar te berekenen, kijken we naar het inkomen 
van twee jaar geleden. Voor de berekening van volgend jaar kijken we 
naar het afgelopen jaar. 
 
Ik weet niet waar mijn ouder is: 
Vul bij vraag 6 alle gegevens in die u heeft van uw ouder. DUO probeert 
dan de inkomensgegevens van de ouder te achterhalen. Stuur de 
volgende documenten mee:
•  een uitgebreide verklaring van uzelf waarin staat waarom u niet weet 
 waar uw ouder is.
•  indien mogelijk een verklaring van de andere ouder waaruit blijkt 
 waarom u niet weet waar uw ouder is.
•  een recente uitgebreide verklaring van een deskundige. Dit kan 
 bijvoorbeeld een studiebegeleider, een maatschappelijk werker, een  
 psycholoog of jeugdzorg zijn. In de folder Verklaring deskundige, die u 
 kunt downloaden van duo.nl, kunt u nalezen wat er in deze 
 verklaring moet staan.
Zonder de gevraagde informatie berekent DUO geen aanvullende beurs.



Refugee 
 
If you came to the Netherlands as a refugee, we need the following piece 
of evidence;
•  A recently signed statement on official stationary from an organization 

(for example, Vluchtelingenwerk or Stichting Nidos) or from an expert 
(for example a  student counselor, tutor, student adviser, or social 
worker). This statement should show that you fled to the Netherlands or 
are seeking asylum, and that your parent(s) still reside(s) abroad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUO and your personal details
Your personal details will be held in the computer systems of DUO. In order to fulfil its 
statutory obligations, DUO uses and protects your personal details carefully. We always 
comply with the appropriate privacy laws. If you would like to know precisely how DUO 
uses your personal data, please visit our website: duo.nl. DUO verifies your details with 
other organizations, in order to ensure that you receive your entitlements. In the event 
of misuse, DUO will notify the Public Prosecution Service.

Vluchteling 
 
Als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen, hebben wij het 
volgende bewijsstuk nodig: 
•  Een recent ondertekende verklaring op officieel briefpapier van een 

instantie (bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of Stichting Nidos) of 
een deskundige (een decaan, mentor, studiebegeleider of (school) 
maatschappelijk werker). Uit de verklaring blijkt dat u naar Nederland 
bent gevlucht of asiel heeft aangevraagd én uw ouder(s) nog steeds in 
het buitenland verblijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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