
 
 

Aanvraag Studietoeslag 
Ofdieling Meidwaan en Soarch  
Antwoordnummer 13, 9250 XE Kollum, e-mail: info@noardeast-fryslan.nl 

 
Uw aanvraag kunt u sturen naar bovenstaand adres. Als u vragen heeft kunt u ons Klanten Contact Centrum 
bellen, via telefoonnummer (0519) 29 88 88, keuzeoptie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag 
van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. U kunt ons ook een 
e-mail sturen via kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl 
 

1. Persoonsgegevens aanvrager 

 

Naam 
 

 

BSN 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Straatnaam en 

huisnummer 
 

Postcode en 

woonplaats 
 

Telefoonnummer 
 

 

E-mail  

Rekeningnummer voor 

studietoeslag 
IBAN: N L                 

 
 

2. Voor welke studie vraagt u studietoeslag aan? 

 

Naam studie 
 

Onderwijsinstelling 
 

Inschrijfdatum studie 
 

 

3. Voorwaarden studietoeslag 

 

• U krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een bijdrage op basis van de Wet Tegemoetkoming 
Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).  

• U kunt door een beperking en/of ziekte tenminste een half jaar niet bijverdienen naast uw scholing 
of studie (u heeft geen inkomen uit arbeid of als zelfstandige).  

• U ontvangt geen Wajonguitkering.  
 

Stuur een kopie mee van een bewijsstuk waaruit blijkt dat aan u studiefinanciering of WTOS is 
toegekend. 

 
 

Invullen door gemeente (versie 12072022) 

Cliëntnummer  

Werkproces  

Datum ontvangst  

mailto:info@noardeast-fryslan.nl
mailto:kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl


 
 

4. Medische beperking 

 
Voor de studietoeslag kan een medische beperking van zowel fysieke als psychische aard zijn. Het moet 
in ieder geval gaan om een structurele medische beperking.  
 
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 korter dan 6 
maanden, beperkingen die wel structureel zijn, maar niet voldoende ernstig, waardoor er nog wel naast 
school/studie gewerkt kan worden, bijvoorbeeld (milde enkelvoudige) dyslexie.  

 

Waarom is het voor u niet mogelijk om te werken naast school/studie? 
(U hoeft niet te laten weten welke medische beperking u heeft) 

 

 
Wij vragen u om ons verifieerbare bewijsstukken toe te sturen, waaruit blijkt dat u structureel niet 
kunt werken naast uw school/studie. Bijvoorbeeld een rapport van een specialist of van het UWV. 
Heeft u dit niet, of is de informatie onvoldoende, dan kunnen wij een medisch advies opvragen bij 
een onafhankelijke instantie.  

 

5. Aanvangsdatum studietoeslag 

 
Als ingangsdatum voor studietoeslag gebruiken wij standaard de ontvangstdatum van dit formulier. U kunt 
studietoeslag ook met terugwerkende kracht aanvragen (tot maximaal 5 jaar terug en vanaf 1 april 2022). U 
moet dan wel kunnen aantonen dat u voor de voorliggende periode ook al aan de voorwaarden voldeed 
voor studietoeslag. 

 

Indien u studietoeslag aanvraagt met terugwerkende kracht, 
per welke datum wilt u deze toeslag dan aanvragen? 

 

 
 

6. stagevergoeding 

 

• Wanneer u stage loopt moet u dit aan ons doorgeven, samen met een bewijsstuk (stagecontract). 
U bent hiertoe verplicht op grond van artikel 36b lid 4 Participatiewet. Ook moet u het doorgeven 
wanneer u een stagevergoeding ontvangt.  

 
Een stagevergoeding zien wij niet als inkomen tot een maximum bedrag van € 180,00 per maand. Bij een 
hogere vergoeding wordt het meerdere bedrag gekort op de toeslag.  

 

Hoogte stagevergoeding:   € 
 

 

 
 
 



 
 

7. Verklaring en ondertekening 

 
Deze aanvraag is naar waarheid ingevuld. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat de ôfdieling Meidwaan en 
Soarch van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel mijn gegevens op juistheid en volledigheid 
controleert bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet. In geval van fraude kan er 
worden overgegaan tot terugvordering en kan er een boete worden opgelegd. De verstrekte gegevens 
worden opgenomen in een administratie.  

 
 

Plaats Datum Handtekening aanvrager 

   

 


