
vertrouwelijknr:

AAnvrAAgformulier
voor een studietoelAge

PersonAliA

Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en plaats: 

Nationaliteit: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

(prive) Email: 

IBAN Bankrekeningnummer:

Ten name van:

Plaats:

Beroep partner:

Inkomsten / uitkering partner:

Kinderen?

Aanvraag voor het cursusjaar  20              /  

Onderwijsinstelling:

Studierichting:

Uitwonend  Thuiswonend

Alleenstaand  Gehuwd / Samenwonend

             Per jaar: €

             Zo ja, hoeveel?

Indien van toepassing

Meerdere opties mogelijk

Geboortedatum

Postcode

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboortedatum

Pasfoto 
35mm x 42mm

hier plakken 
of klik op het vlak 
om een afbeelding 

toe te voegen. 
Alleen pdf upload.

Postcode

Geboorteplaats:

Woonplaats:



Huidige studierichting:

Instelling:

Aanvang huidige opleiding:

Aantal jaren nog nodig?

Niveau:

Betreft:

Gemiddeld cijfer:

Vooropleiding(en)?

Datum diploma / eindexamen:

Heb je voor je huidige opleiding nog een

andere (vervolg) opleiding of studie gevolgd?

Heb je  die opleiding of studie voltooid?

Zo ja, wanneer?

Naam instelling:

Plaats:

Land:

Verblijfsduur:

Datum van vertrek naar buitenland:

studie

MA / MSc / universitair

BA / BSc / universitair

MA / MSc / HBO

BA / BSc / HBO

Post doc. / promotie

MBO 

VWO / HAVO / MAVO / VMBO

Stage / onderzoek

Studie uitwisseling

Studie jaar

Volgende vragen beantwoorden voor aanvragen studie in het buitenland



            Nee  Ja

            Nee  Ja

            Nee  Ja, hoeveel? €             per jaar 

                €         per jaar 

                €         

                €         

                €         

                €         

                €         per jaar 

            Nee  Ja 

            Nee  Zo ja, hoeveel? €             per jaar 

            Nee  Zo ja, hoeveel? €             per jaar 

Naam en voorletters van je vader: 

Naam en voorletters van je moeder: 

Adres ouders / correspondentieadres:

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Zijn zij duurzaam gescheiden?

Zijn beiden nog in leven?

Wezenuitkering?

Zuiver (i.e. belastbaar) inkomen van je vader:

Zuiver (i.e. belastbaar) inkomen van je moeder:

Beroep of functie van je vader:

Beroep of functie van je moeder:

Zijn er nog broers en zusjes?

Zo ja, hoeveel?

Komen zij geheel of gedeeltelijk voor rekening

van je ouders?

Hebben je ouders recht op kinderbijslag voor jou?

Bijdrage ouders aan je studie?

Het saldo van je schulden:

(Definitieve) Lening inclusief rente:

Collegegeldkrediet:

Kortlopende schuld (indien van toepassing):

ouders

gevens duo 

Zoals opgegeven op laatste bericht studiefinanciering van de DUO

Postcode Woonplaats:



fonds/instelling  Bij welke andere instellingen

heb je een studiebijdrage aangevraagd? 

Bedrag 

Voor welke bedragen?

status

In behandeling / Toegekend / Afgewezen

Huisvesting:

Levensonderhoud:

Ziektekosten verzekering:

Overige verzekeringen:

Collegegeld:

Telefoon:

Abonnementen:

Studiekosten:

Diversen / onvoorzien (5%):

Reiskosten:

Reiskosten locaal:

Visum etc.:

Inentingen:

Reisverzekering:

Totale uitgaven:

inkomsten

Basisbeurs:

Aanvullende beurs:

Lening DUO:

OV-vergoeding:

Collegegeldkrediet DUO:

Zorgtoeslag:

Huurtoeslag:

Overige toeslagen:

Bijdrage ouders:

Arbeid / inkomen:

Spaargeld:

Beurzen:

Bijdrage faculteit:

Onderhuur:

Stagevergoeding:

Totale inkomsten:

Begrotingstekort:

Begroting

Aantal maanden:

welk BedrAg vrAAg je AAn de fundAtie?

Indien van toepassing stage / uitwisseling / opleiding in buitenland

Indien van toepassing stage / uitwisseling / opleiding in buitenland

 PER MAAND TOTAAL   uitgAven      PER MAAND        TOTAAL



Motivatiebrief:

Advies van bureau studentendecanen (n.v.t. voor promovendi):

Begroting inkomsten, uitgaven van komende studiejaar / studieactiviteit:

Curriculum vitae:

Overzicht van recente studieresultaten:

Zo mogelijk aanbevelings- of referentiebrieven van docenten 

en/of hoogleraren (wél verplicht bij promotie/postdoc): 

Meest recente Bericht Studiefinanciering DUO (2 blz):

(een kopie formaat) Pasfoto:

Kopie identiteitsbewijs of paspoort:

Indien aanwezig en van toepassing

Bewijs van inschrijving / toelating buitenlandse instantie:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Ondergetekende verklaart de gehele aanvraag zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien het formulier niet ondertekend is nemen wij het niet in behandeling!

Formulier inclusief documenten sturen naar:

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage

Koninginnegracht 15

2514 AB ‘s-Gravenhage

N.B. Onvolledige ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

oPmerkingen

De navolgende documenten moeten worden meegestuurd om het dossier volledig te maken:

 document         BIjGESLOTEN        VOLGT NOG
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