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1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Voorletters en achternaam 
 

1.3  Geboortedatum

      2

2.1 Wilt u uw post op een ander adres  
 dan het woonadres ontvangen?
- Postbus of straat en huisnummer

- Postcode en woonplaats

2.2  In welke periode heeft u dit 
postadres?

      3

3.1 Is de relatie met de partner die op  
 het bericht staat beëindigd?

3.2 Is de partner die op het bericht  
 staat overleden? Zo ja, wanneer?

3.3 Heeft u een nieuwe partner? 
  

3.4  Achternaam en voorletters 
nieuwe partner

Wijzigingen ouder
Tegemoetkoming scholieren 

Dit formulier
Ontvangt uw kind een tegemoetkoming scholieren en wijzigt er iets in 
uw situatie? Dan kunt u met dit formulier de wijziging doorgeven. U 
hoeft alleen de vragen op het formulier in te vullen die betrekking 
hebben op de wijziging. Vul wel altijd vraag 1 en vraag 7 in.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30150
9700 LA Groningen

Meer informatie
duo.nl

Gegevens ouder

Lees de toelichting

 
Voorletters       Achternaam

|         |
Dag   Maand  Jaar

Wijziging postadres

Een adreswijziging hoeft u niet door te geven. DUO stuurt uw post naar het adres waar u bij de gemeente staat 
ingeschreven.

Postbus/straat                          Huisnummer

|                             |
Postcode         Woonplaats

  |
  Dag  Maand  Jaar        Dag  Maand  Jaar

van   tot  

Verandering in leefsituatie

Lees de toelichting            Dag  Maand  Jaar

n Nee  n Ja, de relatie is beëindigd met ingang van  

                  Dag  Maand  Jaar

n Nee  n Ja, mijn partner is overleden op    

                  Dag  Maand  Jaar

n Nee  n Ja, met ingang van        

Achternaam              Voorletters         

|                 |            

De vraag gaat door op de volgende bladzijde



2 van 4

3.5 Geboortedatum

3.6 Burgerservicenummer

      4

4.1  Is het inkomen van u  (en uw 
partner) structureel minstens 

 15 procent lager geworden?  

4.2 Zo ja, in welk inkomensjaar?

4.3 Welk schooljaar staat op uw  
 bericht vermeld?

      5

5.1 Naam meetellend kind

5.2 Geboortedatum  
  

5.3 Burgerservicenummer  
  

5.4 Stopt uw kind met de opleiding/ 
 school?

5.5 Verandert uw kind van opleiding/ 
 school?

5.6 Naam en adres nieuwe school

5.7 Soort onderwijs 
  

5.8 Welke leerweg gaat het kind  
 volgen?

5.9 Onder welke categorie valt de  
 beroepsopleiding?

5.10 Soort opleiding

5.11 Zijn er wijzigingen bij andere  
 meetellende kinderen die u wilt  
 opgeven?

Dag   Maand  Jaar

 

Daling inkomen

Lees de toelichting

n Ja  n Nee 

 tot  

Wijziging ‘meetellend kind’

Lees de toelichting

Achternaam                Voornamen

|                   |
Dag   Maand  Jaar

        

  
          Dag     Maand    Jaar        
       
n  Nee   n Ja, per  
       Dag     Maand    Jaar

n Ja, per                                                                                     >  Vul hieronder de nieuwe studiegegevens in

Naam school

|
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats

  |

n Regulier voortgezet onderwijs         > Ga naar 5.10

n Particulier voortgezet onderwijs       > Ga naar 5.10

n Voortgezet speciaal onderwijs        > Ga naar 5.10  

n Vavo               > Ga naar 5.10

n Mbo               > Ga naar 5.8

n Hbo of universiteit           > Ga naar 5.10

n Beroepsopleidende leerweg (bol)       > Ga met 5.9

n Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)       > Dit kind telt niet mee. Ga verder met 5.11

n Entreeopleiding (niveau 1) van 0,5 jaar      > Dit kind telt niet mee. Ga verder met 5.11

n Entreeopleiding (niveau 1) van 1 jaar of langer

n Basisberoepsopleiding (niveau 2) 

n Vakopleiding (niveau 3) 

n Middenkaderopleiding (niveau 4) 

n Specialistenopleiding (niveau 4) 

n Voltijd

n Deeltijd   > Dit kind telt niet mee. 

n Nee  n Ja > Schrijf de gegevens (zoals hierboven gevraagd) op een briefje en stuur dit mee met dit formulier



Wijziging
3 van 4

Tegemoetkoming scholieren van 18 jaar en ouder
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      6   

6.1 Naam meetellend kind

6.2 Geboortedatum   

6.3 Burgerservicenummer  
  

6.4 Vanaf welke datum gaat dit kind  
 naar school?

6.5 Naam en adres school

6.6 Soort onderwijs 

6.7 Welke leerweg volgt het kind?  
  

6.8 Onder welke categorie valt de  
 beroepsopleiding?

6.9 Soort opleiding

6.10 Wilt u meer meetellende kinderen  
 opgeven?

      7

7.1 Ik verklaar dat ik dit formulier  
 naar waarheid heb ingevuld. 
 

Nieuw ‘meetellend kind’

Lees de toelichting

Achternaam                Voornamen

|                   |
Dag   Maand  Jaar

        

  
Dag   Maand  Jaar

        

Naam school

|
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats

  |

n Regulier voortgezet onderwijs         > Ga naar 6.9

n Particulier voortgezet onderwijs       > Ga naar 6.9

n Voortgezet speciaal onderwijs        > Ga naar 6.9  

n Vavo               > Ga naar 6.9

n Mbo               > Ga naar 6.7

n Hbo of universiteit           > Ga naar 6.9

n Beroepsopleidende leerweg (bol)       > Ga verder met 6.8  

n Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)       > Dit kind telt niet mee

n Entreeopleiding (niveau 1) van 0,5 jaar      > Dit kind telt niet mee. Ga verder met 6.10

n Entreeopleiding (niveau 1) van 1 jaar of langer

n Basisberoepsopleiding (niveau 2) 

n Vakopleiding (niveau 3) 

n Middenkaderopleiding (niveau 4) 

n Specialistenopleiding (niveau 4) 

n Voltijd

n Deeltijd > Dit kind telt niet mee

n Nee  n Ja > Schrijf de gegevens (zoals hierboven gevraagd) op een briefje en stuur dit mee met dit formulier

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar          Telefoon

     
E-mail

|
Handtekening             

|



Toelichting bij wijzigingen ouder
Tegemoetkoming scholieren 
 
Meer informatie 
duo.nl 
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Bij 3 Verandering leefsituatie

Wat wordt onder ‘partner’ verstaan?
Kijk op duo.nl/partner wie we als uw partner beschouwen.

Bij 3.1
Vul hier de datum waarop u en uw partner volgens de gemeente niet 
meer bij elkaar wonen. Deze datum hoeft niet de datum van de scheiding 
te zijn.

Bij 4 Daling inkomen

De aanvullende toelage van uw kind wordt standaard berekend op basis 
van uw (gezamenlijk) inkomen in het inkomenspeiljaar. Als uw inkomen 
daarna is gedaald, kunt u verzoeken om van een ander inkomensjaar uit 
te gaan. Dat heet verleggen van het peiljaar. Het peiljaar kan in sommige 
situaties worden verlegd naar één of twee jaar na het peiljaar.

Voorbeeld:  
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt standaard uitgegaan van het
inkomen in 2019 (peiljaar). Als uw inkomen daarna is gedaald, kan
mogelijk rekening worden gehouden met uw (gezamenlijk) inkomen in 
2020 of 2021.

Er zijn een paar voorwaarden:
- de inkomensdaling moet naar verwachting minimaal drie jaar 

aanhouden
- het inkomen moet met 15 procent of meer gedaald zijn
- de inkomensdaling mag niet bij de risico’s van het beroep horen (zoals 

bijvoorbeeld bij zelfstandigen die minder winst hebben gemaakt, 
oproepkrachten en freelancers).

Een sterke daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheid, faillissement, pensionering of ontslag.
Denkt u dat in uw situatie sprake is van een structurele inkomensdaling? 
Kruis op het formulier bij vraag 4.1 ‘ja’ aan en vermeld bij vraag 4.2 het 
jaar waarin de inkomsten zijn gedaald. DUO stuurt u dan een speciaal 
formulier. Zodra u het ingevulde formulier heeft teruggestuurd, 
beoordeelt DUO of er met het ander inkomensjaar gerekend kan 
worden.

Bij 5 en 6 Meetellende kinderen

Schoolgaande kinderen in uw gezin of die een tegemoetkoming 
 scholieren kunnen aanvragen, kunnen meetellen bij de berekening 
van de aanvullende toelage. We noemen deze kinderen ‘meetellende 
kinderen’.
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