
Gemeente Hilversum
Sociaal Plein              
Antwoordnummer 1199                               
1200 VB Hilversum               
sociaalplein@hilversum.nl

(een postzegel is niet nodig)

Aanvraagformulier Individuele studietoeslag

In te vullen door Sociaal Plein

Zaak ID

Aanvraagnummer Datum ontvangst:

Clientnummer: Medewerker:

 1. Persoonsgegevens

Aanvrager

Naam

Burger Service Nummer

Adres

Postcode

Woonplaats

Cliëntnummer

Telefoonnummer

Wanneer het verzoek is ingevuld namens de aanvrager

Naam gemachtigde / bewindvoerder

Voorna(a)m(en)

Indien van toepassing naam instelling

Adres gemachtigde, bewindvoerder of instelling

Postcode en woonplaats

Let op | Bij de aanvraag moet een ondertekende machtiging van de aanvrager(s) of 
een uitspraak van de rechter van beschermingsbewind te worden bijgevoegd.  

mailto:sociaalplein%40hilversum.nl?subject=


 2. Opleiding

Ik sta ingeschreven bij de volgende school of opleiding:

Naam school / opleiding

 3. Studiefinanciering / Tegemoetkoming DUO

Ik ontvang studiefinanciering (WSF) nee      ja 

Ik ontvang tegemoetkoming studiekosten (Wtos) nee      ja 

 4. Inkomsten

Ik heb inkomen uit arbeid, WW of uit de Ziektewet nee      ja 

Ik ontvang een stagevergoeding nee      ja ja, € per maand

 5. Betaalwijze bijstand

Ik wil de betaling ontvangen op

Rekeningnummer:

Ten name van

Geeft u toestemming voor het ontvangen van de beschikking per e-mail?      ja       nee 

Uw e-mailadres waarop u de beschikking wilt ontvangen:  

 6. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan bepalen of ik recht heb op bijstand. Ik heb 
alles verteld dat belangrijk is en niets geheim gehouden. 

Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist / onvolledig / bewust verkeerd invullen van dit 
formulier kan leiden tot afwijzing, beëindiging of vermindering van de bijstand. Mogelijk kan verkeerde bijstand die u 
kreeg worden teruggevraagd. Het kan daarnaast leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Op grond van de Participatiewet moet de gemeente de gegevens controleren. De gemeente kan inlichtingen vragen bij 
derden die daartoe verplicht zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand.

Datum 

Plaats 

Handtekening Aanvrager 



 7. Bewijsstukken
Niet vergeten mee te sturen  | 

Algemeen:
• Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument. Géén rijbewijs)
• Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van de arts) waarin staat waarom je niet kunt werken naast je studie. 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

Opleiding:
• Bewijs inschrijving opleiding
• Kopie beschikking DUO met betrekking tot de aanvraag van studiefinanciering/ tegemoetkoming scholingskosten

Stagevergoeding:
• Stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld
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