Aanvraag
Vergoeding extra reiskosten
studentenreisproduct
Dit formulier
Met dit formulier kun je een vergoeding aanvragen voor extra reiskosten.
Als je in aanmerking komt voor deze vergoeding mag je daarnaast je
studentenreisproduct blijven gebruiken. Vraag de vergoeding aan binnen
twee maanden na de eerste dag van het lesrooster of de stageperiode. Doe
je dit later? Dan wordt je aanvraag beoordeeld met ingang van de maand
die volgt op de datum waarop DUO het formulier heeft ontvangen.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen
Meer informatie
www.duo.nl

						1

Gegevens student

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

Dag				 Maand		 Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Straat en huisnummer

|																								

Postcode en woonplaats

		

1.5 Telefoonnummer
1.6 E-mail

|

						2

Vergoeding extra reiskosten
Lees de toelichting

2.1	Waarom vraag je een vergoeding
aan?

			

Ik woon bij mijn ouders en kan ten minste twaalf dagen per maand mijn onderwijsinstelling of stageadres niet tijdig bereiken
met het openbaar vervoer, of ik kan na een school- of stagedag niet met het openbaar vervoer naar huis.
> Laat vraag 3 of 4 door je onderwijsinstelling invullen
	Ik ben uitwonend en kan mijn stageadres ten minste twaalf dagen per maand niet tijdig bereiken met het openbaar vervoer, of
ik kan na een stagedag niet meer met het openbaar vervoer naar huis.
> Laat vraag 4 door je onderwijsinstelling invullen
	Ik woon bij mijn ouders en betaal maandelijks meer dan € 30,- aan veerpontkosten om bij mijn onderwijsinstelling of mijn
stageadres te komen.
> ➢ Laat vraag 3 door je onderwijsinstelling invullen en vul zelf vraag 5 in
Ik ben uitwonend en betaal maandelijks meer dan € 30,- aan veerpontkosten om bij mijn stageadres te komen.
> ➢ Laat vraag 4 door je onderwijsinstelling invullen en vul zelf vraag 5 in
8168 SF 25

HO

2 van 3
			
2.2 	Hoe vaak doet de situatie zich
voor?

Ten minste 12 dagen per maand
Minder dan 12 dagen per maand > Je hebt geen recht op een vergoeding
Datum van										 Datum tot en met

2.3 Voor welke periode vraag je aan?

|												|

						3

Verklaring van de onderwijsinstelling over het lesrooster

3.1 Naam student

|

3.2 Naam van de onderwijsinstelling

|																								
Straat																													Huisnummer

3.3	Adres van de onderwijsinstelling
waar de lessen worden gevolgd
> Let op: geen postbusnummer

|																														|
Postcode								Woonplaats

|

3.4 Telefoon
3.5 E-mail

|
Datum van										 Datum tot en met

3.6	Voor welke schoolperiode wordt
de aanvraag ingediend?

|												|

> Voeg aan deze aanvraag een gewaarmerkt lesrooster over de aangegeven periode toe
								Datum van										Datum tot en met

Nee

3.7	Omvat de bij 3.5 genoemde
periode ook dagen waarop de
leerling niet naar school hoeft,
zoals de vakantieperiodes?

Ja, namelijk

|												|

			|												|
Dag				Maand		Jaar												Plaats									

						|

3.8 Ondertekening en stempel

Handtekening															Stempel

|																		|

						4

Verklaring van de onderwijsinstelling over de stage

4.1 Naam student

|

4.2	Is de stage een verplicht onderdeel
van de opleiding?

Ja		

Nee

4.3	Kan de student zelf een (soortgelijke) andere stageplaats kiezen
waardoor hij of zij wel op tijd
op het stageadres of thuis kan
komen?

Ja		

Nee

Datum van										 Datum tot en met

4.4	Voor welke stageperiode wordt de
aanvraag ingediend?

|												|

4.5 Naam stagebedrijf

|																								

> Voeg aan deze aanvraag een gewaarmerkt stagerooster over de aangegeven periode toe
Straat																													Huisnummer

4.6	Wat is het adres van de locatie
waar de student stage loopt?

|																														|
Postcode								Woonplaats

|
Dag				Maand		Jaar												Plaats									

4.7	Ondertekening en stempel onderwijsinstelling of stagebedrijf

						

						|
Handtekening															Stempel

|																		|

Aanvraag
						5

3 van 3
Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Veerpontkosten

5.1	Hoeveel betaal je per maand aan
veerpontkosten?
> Stuur een kopie mee van de geldende tarieven voor voetgangers

€

5.2	Wat is het adres van de onderwijsinstelling waar je de lessen volgt?
> Let op: geen postbusnummer.

|																														|

Straat																													Huisnummer

Postcode								Woonplaats

|
Straat																													Huisnummer

5.3	Wat is het stageadres?
> Let op: geen postbusnummer.

|																														|
Postcode								Woonplaats

|

						6

Ondertekening student
Dag				Maand		Jaar								Plaats						

6.1	Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld

		 |		
Handtekening

|

Toelichting

Bij 2.1 Niet op tijd bij je onderwijsinstelling of stageadres
We kijken in deze situatie naar de voor jou vroegst mogelijke verbinding
met het openbaar vervoer, gerekend vanaf een halte of een station op niet
meer dan 10 kilometer van je woonadres. Daarbij maken we gebruik van
de informatie op www.9292.nl
Afstand tot onderwijsinstelling of stageplek
Als je onderwijsinstelling of stageplek op minder dan 10 kilometer van je
woonadres ligt, heb je geen recht op een vergoeding.
Bij 2.2 Aantal dagen
De situatie waarin je met het openbaar vervoer je onderwijsinstelling of
stageadres niet op tijd kunt bereiken, of niet op tijd thuis kunt komen,
moet zich ten minste twaalf dagen per maand voordoen. Kun je op een en
dezelfde dag niet tijdig bij je onderwijsinstelling of stageadres komen, en
ook niet thuis? Dan geldt dat als één dag.
Bij 3.6 en 4.4 P
 eriode waarvoor je aanvraagt
Je kunt alleen een aanvraag indienen over de periode waarvoor je les- of
stagerooster is vastgesteld. We beoordelen dit aan de hand van een gewaarmerkt rooster (voorzien van stempel en handtekening) van je school
of stagebedrijf. Voor eventuele volgende periodes moet je een nieuwe
aanvraag indienen.

Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

