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Wijzigingen
Scholier
Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming 
scholieren

Dit formulier 
Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) 
ontvangen en een wijziging niet via Mijn DUO kunnen doorgeven. Je 
hoeft alleen de vragen op het formulier in te vullen die over de wijziging 
gaan. Vul wel altijd vraag 1 en vraag 11 in.  
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30150 
9700 LA Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl 

WY

            1          

1.1 Burgerservicenummer  

1.2 Achternaam

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

      2          

2.1 Wat is je nieuwe woonadres? 
 

 Postcode en woonplaats

 Ingangsdatum nieuw woonadres

2.2 Wat is je nieuwe woonsituatie? 
 

Je gegevens

Lees de toelichting. Vul deze vraag altijd in.  

  
|           
Voornaam                          Overige voorletters

|                            |      

Dag   Maand  Jaar

|

 

Wijziging woonsituatie

De gemeente geeft je nieuwe adres door aan DUO. Je hoeft deze vraag alleen in te vullen als je woonsituatie wijzigt óf als 
je in het buitenland woont.

Straat                              Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

  |
Dag   Maand  Jaar

n Inwonend  n Uitwonend



2 van 3

            3          

3.1 Wil je post over je tegemoetkoming  
 niet op je woonadres ontvangen?  
 Vul hier het postadres in.

 Ingangsdatum postadres

 Einddatum postadres

      4          

4.1 Op welke datum ben of word je  
 uitgeschreven bij je opleiding?  
       5          

5.1 Vanaf wanneer sta je  
 ingeschreven bij je nieuwe  
 opleiding? (lees de toelichting)

5.2 Wil je een tegemoet koming in de  
 periode tussen je oude en je nieuwe  
 opleiding? (lees de toelichting) 
 > Dit is een gift, geen lening.

5.3 Naam en adres van de school of  
 universiteit waar je naar toe gaat 

5.4 Soort onderwijs (lees de toelichting)

5.5 In welke klas begin je?

5.6 Welke leerweg ga je volgen?

5.7 Welke opleiding ga je volgen?

5.8 Is het een voltijd- of een deeltijd- 
 opleiding? (lees de toelichting)

                6          

6.1 In welke klas ben je blijven zitten?

6.2 In welk schooljaar doe je die klas  
 over?

      

Postadres
Postbus of straat                           Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

  |
Dag   Maand  Jaar

Dag   Maand  Jaar

 > Het invullen van een einddatum is niet verplicht

Een andere einddatum van je opleiding doorgeven

Als je dit schooljaar eindexamen doet of hebt gedaan, hoef je deze vraag niet in te vullen.

Dag   Maand  Jaar

Een andere school of opleiding doorgeven

Val je onder het Besluit samenwerking VO-BVE of volg je een opleiding in de doorlopende of geïntegreerde leerroute? 
Lees dan eerst de toelichting.

            

n  Vanaf het begin van het schooljaar 2 0  - 2 0
      Dag  Maand  Jaar

n Anders, namelijk   

n Ja  n Nee

|
Postbus of straat                           Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

  |

n Voortgezet onderwijs    > Ga naar 5.5

n Middelbaar beroepsonderwijs  > Ga naar 5.6

n Hoger onderwijs      > Ga naar 5.7

|           > Ga naar 5.7

n Beroepsopleidende leerweg (bol)

n Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

|

n Voltijd opleiding vo

n Deeltijdopleiding vo
 
n Ik val onder het besluit samenwerking VO-BVE
 
n Ik volg een opleiding in de doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo
 n Fase vo
 n Fase mbo > U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren. U kunt studiefinanciering aanvragen.
 
 
Blijven zitten

|

2 0  - 2 0



Wijzigingen
3 van 3

Scholier
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      7          

7.1 Vanaf wanneer wil je een andere  
 samenstelling van je tegemoet- 
 koming? 

7.2 Welke vorm van tegemoetkoming  
 wil je?

      8          

8.1 Vanaf wanneer wil je je tegemoet- 
 koming stopzetten?

      9          

9.1 Wat is je nieuwe rekeningnummer? 

 BIC

      10          
10.1 Mijn verblijfsstatus is gewijzigd

10.2 Vanaf wanneer?

      11          

11.1 Ik verklaar dat ik dit formulier naar  
 waarheid heb ingevuld

 Telefoon

 E-mail

 Handtekening

De samenstelling van je tegemoetkoming wijzigen

Lees de toelichting

Dag   Maand  Jaar

n Basistoelage

n Basistoelage en aanvullende toelage

Je tegemoetkoming stopzetten

Dag   Maand  Jaar 

Wijziging rekeningnummer doorgeven

|                   

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

|

Wijziging verblijfsstatus doorgeven

n Ik heb de Nederlandse nationaliteit verkregen 
 > Stuur een kopie mee van het document waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en vanaf welke datum

n Ik heb een nieuw verblijfsdocument  
 > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument

n Mijn verblijfsdocument is verlengd  
 > Stuur een kopie mee van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument

n Mijn aanvraag voor een verblijfsdocument is nog in behandeling  
 > Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de aanvraag nog in behandeling is

Dag   Maand  Jaar 

Je handtekening

Deze vraag altijd invullen

Dag   Maand  Jaar 

|

|                  



Toelichting bij
Wijzigingen scholier
Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming 
scholieren
 
Meer informatie 
duo.nl 
 

Bij 1.1 Burgerservicenummer 

Als je bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven beschik je over een 
burgerservicenummer. Dit 9-cijferige nummer staat in je paspoort, op je 
identiteitskaart onder het kopje ‘persoonsnummer’ of op je rijbewijs. 

Bij 1.2  Voornaam en achternaam

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

Bij 2.1  Je woonadres

Zorg altijd voor een juiste en tijdige registratie van je adresgegevens bij 
de gemeente. Ga je verhuizen, geef dan zo snel mogelijk je nieuwe adres 
door aan de gemeente waarin je woont. DUO controleert je adres bij de 
gemeente.

Bij 2.2  Je woonsituatie

Je bent ‘inwonend’ als je op hetzelfde adres woont als je ouder en zijn of 
haar partner. 
Onder ‘je ouder’ wordt verstaan: degene die in het laatste kwartaal 
waarin je nog 17 jaar was de kinderbijslag ontving.

Bij 5 Het Besluit samenwerking VO-BVE

Volg je vakken bij een school voor volwassenenonderwijs (vavo), maar 
sta je ingeschreven bij een voltijdopleiding voor voortgezet onderwijs? 
Dan val je onder een regeling die ook wel het Besluit samenwerking VO-
BVE, Rutteregeling of ‘uitbesteden van leerlingen’ wordt genoemd. 
Je komt dan in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren.
Weet je niet zeker of je onder het Besluit samenwerking VO-BVE valt? 
Vraag dit dan eerst na bij je school.  
 
De doorlopende of geïntegreerde leerroute
Volg je een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan val 
je de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs 
(fase vo). Daarna val je meestal onder het mbo (fase mbo). 

Kruis deze optie alleen aan als je een opleiding volgt in de doorlopende 
of geïntegreerde leerroute. Twijfel je hierover? Vraag dit dan eerst na bij 
je school.

Bij 5.1  Inschrijfdatum

Als je de inschrijfdatum niet weet, vraag dit dan na bij je onderwijs-
instelling. Standaard loopt een studiejaar in het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs van 1 augustus tot en met 31 juli en in het 
hoger onderwijs van 1 september tot en met 31 augustus. 

Bij 5.2   Tegemoetkoming tussen twee opleidingen  
(overbrugging)

Ga je een nieuwe opleiding volgen en heb je voor die opleiding recht 
op studiefinanciering, tegemoetkoming scholieren, tegemoetkoming 
deeltijders of tegemoetkoming leraren? Dan kom je als je aan de 
voorwaarden voldoet in aanmerking voor een tegemoetkoming 
scholieren in de periode tussen je oude en je nieuwe opleiding. Deze 
periode mag niet langer dan vier maanden zijn. Je moet de overbrugging 
binnen vier maanden na de einddatum van je oude opleiding aanvragen.

Bij 5.4  Beroepsonderwijs of hoger onderwijs

Ga je naar een school voor middelbaar beroepsonderwijs of hoger 
onderwijs? Dan krijg je geen tegemoetkoming voor je nieuwe 
opleiding, maar heb je als je aan de voorwaarden voldoet recht op 
studiefinanciering en een studentenreisproduct. Als je voor je nieuwe 
opleiding recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht 
op een tegemoetkoming in de periode tussen je oude en je nieuwe 
opleiding. Let op: het invullen van deze vraag betekent niet dat je 
studiefinanciering hebt aangevraagd. Het aanvragen van studiefinancie-
ring regel je online via duo.nl. Vraag studie financiering minimaal drie 
maanden voordat het in moet gaan aan. 

Bij 5.8  Deeltijdopleiding

Ga je een deeltijdopleiding volgen, dan krijg je geen tegemoetkoming 
scholieren voor je nieuwe opleiding. Misschien heb je wel recht op 
een tege moetkoming deeltijders of leraren. Dit moet je dan wel apart 
aanvragen bij DUO. Als je  twijfelt of jouw nieuwe opleiding een voltijd- 
of deeltijdopleiding is, raadpleeg dan eerst je schooldecaan. Als je 
voor je nieuwe opleiding recht hebt op tegemoetkoming deeltijders of 
leraren, dan heb je ook recht op een tegemoet koming scholieren in de 
periode tussen je oude en je nieuwe opleiding.

Bij 7.1  Ingangsdatum andere samenstelling

Je kunt een aanvullende toelage met terugwerkende kracht aanvragen.

Bij 7.2   De samenstelling van je tegemoetkoming

De basistoelage wordt onafhankelijk van het inkomen van je ouder en 
zijn of haar partner vastgesteld. Onder ‘je ouder’ wordt verstaan: degene 
die voordat je 18 jaar werd in het laatste kwartaal waarin je nog 17 jaar 
was de kinderbijslag ontving. 
Of je in aanmerking komt en hoeveel aanvullende toelage je kunt 
krijgen, is onder meer afhankelijk van het inkomen van je ouder en 
zijn of haar partner. Vraag je een aanvullende toelage aan, dan krijg je 
een formulier toegestuurd waarop je ouder en zijn of haar partner hun 
gegevens in moeten vullen. 
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