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Verklaring
Toepassing Wet op de  
studiefinanciering voor BOL
Dit formulier
Met dit formulier geeft u aan dat u een beroepsopleiding in de 
beroepsopleidende leerweg onder de werking van de Wet op de 
studiefinanciering wilt plaatsen, waardoor deelnemers aan de 
opleiding recht op studiefinanciering kunnen krijgen. Gebruik dit 
formulier voor nieuw te registreren beroepsopleidingen. 

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/BVH (070) 757 51 33 
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

      1

1.1  Instellingscode

1.2  Naam instelling

1.3  Straat en huisnummer

1.4  Postcode en plaats 

          2
2.1 Achternaam

2.2 Voorletter(s)

2.3 Telefoon

2.4 E-mail

      3
3.1  Naam opleiding

3.2  Kwalificatiecode

3.3 Studiejaar

3.4  Locaties waar opleiding wordt 
aangeboden

      

Gegevens instelling

| 

| 

Gegevens contactpersoon
|

|

|

Gegevens beroepsopleiding
| 

  -  

| 

| 

| 
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Toepassing Wet op de studiefinanciering voor BOL
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      4

4.1   Aantal klokuren dat in het 
studiejaar aan lessen wordt 
besteed

4.2   Aantal klokuren dat in het 
studiejaar aan stage en/of 
beroepspraktijkvorming wordt 
besteed

4.3   Aantal toetsuren buiten de les-
uren (op basis van klokuren)

      5

5.1 Activiteit en klokuren

        
      6

6.1 Nummer bevoegd gezag

6.2  Achternaam tekenbevoegde

6.3 Voorletter(s) tekenbevoegde

6.4 Telefoon

6.5 E-mail

6.6 Datum

6.7 Plaats

6.8 Handtekening

Aantal klokuren

Klokuren andere activiteiten binnen opleiding

Activiteit                            Klokuren

|                                
 

|                                

|                                

|                                

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart te zullen voldoen aan de regels uit artikel 7.2.7 van de WEB. Ook verklaart het 
bevoegd gezag dat de instelling de bewijsmiddelen in de administratie heeft waarop de opgave van het aantal 
klokuren is gebaseerd.

|

|

|
 

 

| 

| 

Toelichting
Algemeen 
Deelnemers aan beroepsopleidingen van instellingen zoals beschreven in 
artikel 1.4.1, eerste lid van de WEB, kunnen in aanmerking komen voor 
studiefinanciering. Criteria hiervoor zijn onder andere:
•  De opleiding wordt door de leerling gevolgd in de beroepsopleidende 

leerweg.
•  Elk studiejaar van de opleiding heeft een studielast van ten minste 

1000 klokuren, die worden besteed aan lessen, stages of beroeps-
praktijkvorming.

•  De opleiding heeft per studiejaar een totale studielast die zo groot is, 
dat er daarnaast geen volledige werkkring mogelijk is.

• De deelnemer is tussen de 18 en de 30 jaar.
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