Aanvraag Studietoeslag

1. Persoonlijke gegevens
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
BSN (burgerservicenummer)
E-mailadres
Telefoonnummer

2. Studie
Voor welke studie vraag je
de studietoeslag aan?
Naam studie
Onderwijsinstelling
Inschrijfdatum studie
Krijg je studiefinanciering? Of een
studiefinanciering in de vorm van
een lening (geen levenlanglerenkrediet)? Of een tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten
(WTOS)?

Ja

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

3. Inkomen
Heb je inkomen uit arbeid of als
zelfstandige?

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

Nee

4. Medische beperking
Heb je een structurele medische
beperking?

Ja

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

Een medische beperking kan zowel
van fysieke als psychische aard zijn.
Hieronder valt niet: een individuele sociale beperking zoals het verlenen van mantelzorg, kortdurende beperkingen zoals een
gebroken been of een medische ingreep met een hersteltermijn van 6 maanden, 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.

Waarom is het niet mogelijk om
naast je studie te werken?
Je hoeft niet te vertellen welke
medische beperking je hebt als je
dit niet wilt.
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5. Stagevergoeding
Hoogte stagevergoeding

€

Naast de studietoeslag mag je een stagevergoeding van maximaal € 181,67 per maand houden. Is de stagevergoeding meer
dan € 181,67? Dan wordt dit in mindering gebracht op de studietoeslag.
Is de stagevergoeding gelijk aan of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de studietoeslag? Dan heb je geen recht op
studietoeslag.

6. Betaling
Op welke bankrekening wil
je de toeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN)
IBAN nummer
Sta je onder bewind? Vul dan het rekeningnummer in dat je hebt afgesproken met je bewindvoerder.

7. Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

8. Inleveren
Print het formulier uit en maak kopieën van de bewijsstukken. Dit kun je afgeven bij de balie van Werk en Inkomen, Eusebiusbuitensingel 49 in
Arnhem. Of stuur het naar: Gemeente Arnhem, afdeling W&I, Antwoordnummer 3740, 6800 XA Arnhem.
Stuur deze bijlagen mee:
• Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, géén rijbewijs).
• Beschikking toekenning WTOS of studiefinanciering van DUO.
• Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van het UWV of een specialist) waarin staat waarom je niet kunt werken naast je studie. Heb je dat niet of
is dit onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is word je hiervan eerst op de hoogte gebracht.
• Bij een stage: Stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

