
 

 

    

    

 

Aanvraag studietoeslag 
 

 

   

 

 

Domein Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 
 

 

(Hier 
niets 

invullen!) 

        

   Procesnummer 
 

Datum registratie 
  

  

 

 1. Persoonlijke gegevens 
       

   

 
Lees voor het invullen eerst de 
toelichting 

Aanvrager  

 Burgerservicenummer   

 Voorletters en naam   

 Geboortedatum   

 Telefoonnummer   

 E-mailadres   

 IBAN rekeningnummer   

 Geslacht (Man / Vrouw)  Man   
 

Vrouw    
       

 Adres   

 Postcode en woonplaats   
   

 

 Studie   
     

 
Krijg je studiefinanciering of een 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten (WTOS)? 

 Ja  Nee, (in dit geval heb je geen recht op 
studietoeslag)  

     

 

 Inkomen   
     

 
Heb je inkomen uit arbeid, WW of ziektewet? 
Loonbetaling bij ziekte is ook inkomen uit 
arbeid. 

 Ja, (in dit geval heb je geen recht op 
studietoeslag) 

 Nee 
 

     

 

 Medische beperking   
     

 
Onder een medische beperking valt niet een individuele sociale beperking zoals het verlenen van mantelzorg, kortdurende beperkingen zoals 
een gebroken been of een medische ingreep met een hersteltermijn binnen 6 maanden, en beperkingen die wel structureel zijn, maar niet 
voldoende ernstig waardoor je nog wel in staat bent om naast je studie te werken (bijvoorbeeld milde enkelvoudige) dyslexie. 

 

   

 
Heb je een structurele medische beperking? 
Een medische beperking kan zowel van 
fysieke als psychische aard zijn. 

 Ja  Nee, (in dit geval heb je geen recht op 
studietoeslag)  

       

 
Lever hiervoor bewijstukken aan. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heb je dat niet of is deze onvoldoende?  
Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is, word je hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

 

     

 

 Stagevergoeding   
     

 
Inkomsten ontvangen uit een stagevergoeding tot een maximumbedrag van € 197,15 per maand worden vrijgelaten.  
Is de stagevergoeding meer dan het maximale bedrag van € 197,15? Dan wordt deze in mindering gebracht op de studietoeslag. 
Is de stagevergoeding gelijk aan of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de studietoeslag? 
Dan bestaat er geen recht op studietoeslag. Dit is bijvoorbeeld als de studietoeslag € 300,00 is en de stagevergoeding €497,50 of meer is. 

 

   

 Hoogte stagevergoeding €  

     

 

 Verklaring en ondertekening    
 

 

Je verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat je weet wat de (bijzondere) voorwaarden inhouden. Dat je alle gegevens volledig 
en naar waarheid hebt ingevuld. En dat je ervan op de hoogte bent dat deze gegevens worden gecontroleerd. Er kunnen aanvullende gegevens 
bij je opgevraagd worden. Studietoeslag die je ten onrecht hebt ontvangen door het niet volledig of onjuist verstrekken van gegevens, moet je 
terugbetalen. Ook kan het mogelijk leiden tot een boete. 
 

 

Plaats 
 
 
 

Datum Handtekening aanvrager 

 

    



 
 

Toelichting aanvraag studietoeslag 
Mensen met een beperking hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel 
om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studietoeslag stimuleert mensen om toch de 
stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het 
feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. 
 
Voorwaarden 
U kunt studietoeslag ontvangen als: 
 

• U woont in Velsen; 

• U 15 jaar of ouder bent; 

• U studiefinanciering (WSF) ontvangt of een tegemoetkoming onderwijs en schoolkosten (WTOS) heeft; 

• U naast uw studie niet kunt bijverdienen om permanente of langdurige medische redenen; 

• U geen Wajonguitkering ontvangt; 

• U geen levenlanglerenkrediet ontvangt. 
 
Hoogte studietoeslag 
De hoogte van de studietoeslag bedraagt per maand minimaal: 

• 21 jaar en ouder € 328,59 

• 20 jaar € 262,87 

• 19 jaar € 197,15 

• 18 jaar € 164,30 

• 17 jaar € 129,79 

• 16 jaar € 113,36 

• 15 jaar € 98,58 

 
Bewijsstukken 

• Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs). 

• Toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering (WSF of WTOS). 

• Kopie van een bankafschrift of download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening en het 
rekeningnummer staan vermeld. 

 
Heeft de gemeente uw aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen? 
Dan krijgt u een uitnodiging voor een medische beoordeling. 
Daarin wordt beoordeeld of u kunt werken naast uw studie. 
 
Wat gebeurt er met uw aanvraag?  
Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij die in behandeling. Wij zijn verplicht om de informatie die u invult te 
controleren bij andere instanties. Wij slaan deze informatie op. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Als de controle klaar is, sturen wij u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben 
ontvangen een brief waarin staat of u recht heeft op de studietoeslag. Als dat zo is dan maken wij dat zo spoedig als 
mogelijk over naar uw rekening. 
 
Meer informatie  
U kunt meer informatie vinden over de studietoeslag op internet: 
https://www.velsen.nl/producten/studietoeslag 
 
Stuur de volledig ingevulde aanvraag met bijlagen naar: 
Gemeente Velsen 
Domein Samenleving 
Postbus 168 
1970 AD IJmuiden 


