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Verzoek  
Terugvragen lesgeld/stopzetten 
termijnregeling 2022-2023
Dit formulier
Met dit formulier kunt u (een deel van) uw lesgeld terugvragen. Betaalt u 
lesgeld in termijnen? Dan kunt u verzoeken om de termijnregeling stop te 
zetten. Lees eerst de voorwaarden in de toelichting.

Opsturen
Stuur dit formulier uiterlijk 31 juli 2023 naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30154
9700 LE Groningen

Meer informatie
duo.nl/lesgeld

TL

      1

1.1  Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam

 
  Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

1.3  Geboortedatum 

  
1.4 Adres

      2

2.1  Op welke datum bent u bij uw 
school uitgeschreven?

Uw gegevens

  

|
Voornaam                           Overige voorletters

|                             |   

Dag   Maand  Jaar       

 
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats

  | 

 
Datum uitschrijving 

DUO controleert uw uitschrijfdatum bij uw school

Dag  Maand  Jaar      

 

> U kunt deze datum navragen bij uw school. U krijgt geen lesgeld terug als u na 30 april bent uitgeschreven.



2 van 2

      3
 
 
 
 
3.1  Waarom bent u uitgeschreven bij 

de opleiding?

              4

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

Reden aanvraag 
 
Als u lesgeld terugvraagt of vraagt om stopzetting van de termijnregeling, dan beoordelen we of uw lesgeld verlaagd kan 
worden. Dit is alleen mogelijk in onderstaande situaties. 

n     U hebt uw diploma behaald > DUO controleert de datum waarop u uw diploma hebt behaald bij uw school. Stuur dit formulier 
daarom pas als u het diploma hebt behaald.

n    U bent binnen het schooljaar overgestapt naar bbl, deeltijd-mbo of deeltijd-vavo, waarvoor u wettelijk cursusgeld betaalt.  
>  DUO controleert uw overstap bij de school. Stuur dit formulier daarom pas op als u ingeschreven bent bij uw nieuwe opleiding.

n    U bent ernstig ziek (geweest) tijdens het schooljaar >  Vul vraag 1 en 2 in op het formulier Medische informatie bij de 
aanvraag terugbetaling lesgeld. Laat vraag 4 op het formulier invullen door een BIG-geregistreerd arts.

 
n    U bent zwanger (geweest) of hebt een kind gekregen tijdens het schooljaar >  Stuur een zwangerschapsverklaring mee van 

uw arts of verloskundige

n    Een familielid in de eerste of tweede graad is ernstig ziek (geweest) tijdens het schooljaar >  Vul vraag 1 in op het  
formulier Medische informatie bij aanvraag terugbetaling lesgeld en laat uw familielid vraag 3 invullen. Laat vraag 4 op het 
formulier Medische informatie invullen door een BIG-geregistreerd arts.

n    Uw partner is ernstig ziek (geweest) tijdens het schooljaar > Vul vraag 1 op het formulier Medische informatie bij  
aanvraag terugbetaling lesgeld in en laat uw partner vraag 3 invullen. Laat vraag 4 op het formulier invullen door een  
BIG-geregistreerd arts.

n    U bent gescheiden of uw ouders zijn gescheiden tijdens het schooljaar >  Lees de toelichting

n    Uw partner  of een familielid in de eerste of tweede graad is overleden tijdens het schooljaar >  Stuur een kopie mee van 
de overlijdensakte of een uittreksel uit het overlijdensregister

n    Uw partner  of een familielid in de eerste of tweede graad is overleden vóór het lopende schooljaar  >  Stuur naast een 
kopie van de overlijdensakte of een uittreksel uit het overlijdensregister óók een medische verklaring mee

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar         

    
Telefoon*

E-mail*

|
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens  bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u 
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in. 



Voorwaarden

U kunt (een deel van) uw lesgeld terugvragen of de termijnregeling 
stopzetten als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
• U bent voor 1 mei 2023 uitgeschreven.
•   U vraagt uiterlijk 31 juli 2023 uw lesgeld terug óf om stopzetting van 

uw termijnregeling.
•  1 van de volgende situaties geldt:
 - U hebt uw diploma behaald.
 -  U stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-mbo of deeltijd-

vavo, waarvoor u wettelijk cursusgeld betaalt. Twijfelt u of uw 
wettelijk cursusgeld betaalt? Vraag dit dan eerst na bij uw nieuwe 
opleiding.

 - U bent zwanger (geweest).
 -  U, uw partner of een familielid wordt ernstig ziek of komt te 

overlijden.
 -  U of uw ouders scheiden en daardoor kunt u geen lessen volgen.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan wordt het bedrag dat u aan lesgeld 
moet betalen verlaagd.

Hebt u het lesgeld in 1 keer betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde 
bedrag teruggestort op uw rekening. 

Betaalt u lesgeld in termijnen? Dan passen we de termijnregeling 
aan op het verlaagde lesgeldbedrag. De incasso’s lopen door tot u het 
nieuwe bedrag volledig hebt betaald. Daarna wordt de termijnregeling 
stopgezet. Hebt u het volledige bedrag al betaald? Dan wordt de 
termijnregeling stopgezet en krijgt u het eventueel te veel betaalde 
bedrag teruggestort op uw rekening.
 
Bij 3.1 Scheiding

Het ligt aan de situatie welk bewijssstuk u moet meesturen;
•  Echtscheiding nog niet uitgesproken. 

Stuur een verklaring mee van de advocaat waaruit blijkt dat de 
echtscheidingsprocedure is begonnen.

•  Echtscheiding tijdens het schooljaar uitgesproken.  
Stuur een kopie mee van de echtscheidingsakte of een uittreksel uit 
het echtscheidingsregister.

•  Echtscheiding vóór begin van het schooljaar uitgesproken. 
Stuur mee:

 -   een kopie mee van de echtscheidingsakte of een uittreksel uit het 
echtscheidingsregister, én

 -   een verklaring van een onafhankelijke derde waaruit blijkt dat u 
stopt met uw studie vanwege de echtscheiding.

Ligt de uitspraak meer dan één jaar voor het begin van het schooljaar, stuur 
dan een verklaring mee van een onafhankelijke derde waaruit blijkt dat 
de echtscheiding tot een problematische situatie in de familiesfeer heeft 
geleid. Lukt dit niet, dan kan de student de aanvraag doen op medische 
(psychische) gronden (3e optie). 

Is het geregistreerd partnerschap van u en uw partner of van uw 
ouders beëindigd? Geef dat dan aan bij vraag 3.1 als ‘scheiding’. Stuur 
dan een kopie mee van de door een advocaat of notaris opgestelde 
beëindigingsovereenkomst.
Let op: de bewijsstukken moeten in het Nederlands, Duits, Engels of 
Frans zijn. Is een bewijsstuk in een andere taal? Vertaal dan zelf het 
bewijsstuk en stuur een kopie van het originele document mee.
 
Bij 3.1 Overlijden
 
Het ligt aan de situatie welk bewijsstuk u moet meesturen;
•  Uw partner of familielid is overleden tijdens het studiejaar. Stuur 

een kopie mee van de overlijdensakte of een uittreksel uit het 
overlijdensregister.

•  Uw partner of familielid is overleden vóór het studiejaar.  
Stuur mee:

 -  een kopie van de overlijdensakte of een uittreksel uit het 
overlijdensregister, én

 -  een medische verklaring waaruit blijkt dat u door het overlijden 
moest stoppen met uw studie. 

Let op: de bewijsstukken moeten in het Nederlands, Duits, Engels of 
Frans zijn. Is een bewijsstuk in een andere taal? Vertaal dan zelf het 
bewijsstuk en stuur een kopie van het originele document mee.

Bij 3.1 Familielid in de eerste of tweede graad 
 
Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, 
schoonzoons en schoondochters.  
Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, 
schoonzussen, zwagers, stiefzussen en stiefbroers.

Toelichting
Verzoek terugvragen lesgeld/stop-
zetten termijnregeling 2022-2023
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