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Aanvraagformulier Individuele studietoeslag  
Voor scholieren en studenten met een beperking 

 

1.  Persoonsgegevens 

 Aanvrager Partner 

Cliëntnummer Ferm Werk   

Naam M / V M / V 

Geboortedatum    

Burgerservicenummer    

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Emailadres   

 
 

2.  Opleiding en studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten 

Volg je een opleiding of studie en ontvang je daarvoor studiefinanciering 
(Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de schoolkosten (Wtos)? 

Soort onderwijs 

Startdatum van de opleiding (indien afwijkend van het officiële studiejaar) 
 

□ Ja         □  Nee 

VO / MBO / HO 

………………………. 

Heb je vraag 2 met “Nee” beantwoord, dan kom je niet in aanmerking voor de individuele 
studietoeslag. Het heeft dan geen zin om een aanvraag in te dienen.  

 

3. Werken naast je opleiding 

Ben je in staat om naast je opleiding te werken? □ Ja         □  Nee 
Als je naast je opleiding werkt of in staat bent om te werken, dan kom je niet in aanmerking voor 
de individuele studietoeslag. Het heeft dan geen zin om een aanvraag in te dienen. 

 
Als je niet in staat bent om te werken naast je opleiding, omschrijf dan hieronder waarom dat zo is: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je gegevens/documenten waaruit dit blijkt? □ Ja         □  Nee 

Als je “Ja” hebt geantwoord, stuur deze gegevens/documenten dan mee.  
Ferm Werk kan eventueel een arts of arbeidskundige inschakelen voor een keuring.  
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4. Bezittingen en schulden 
Individuele studietoeslag kan alleen worden toegekend als je niet te veel vermogen hebt. Het bedrag dat 
wij daarvoor hanteren staat in de Participatiewet (zie laatste pagina van dit fomulier).  
Vermeld daarom hieronder al je bezittingen en schulden. Naast de betaalrekening moet je ook je 
spaarrekening(en) en/of beleggingsrekening(en) vermelden. Overige bezittingen zijn bijvoorbeeld: een 
auto, motor, of antiek/sieraden. Schulden zijn bijvoorbeeld openstaande leningen waarop je moet 
aflossen en betalingsachterstanden. 
 

soort rekening rekeningnummer saldo 

   

   

   

   

   

bezittingen omschrijving / kenteken waarde 

motorvoertuig   

overige waardevolle bezittingen   

Schulden (niet eigen woning) 
omschrijving 

schuldeiser uitstaand saldo 

   

   

   

 

5. Rekeningnummer 
Op welk rekeningnummer wil je de studietoeslag ontvangen?  

Rekeningnummer (IBAN) …………………………..   t.n.v: ……………………………………. 

 
 

6. Overige gegevens 

Je kunt hier nog gegevens vermelden die je nergens anders in dit formulier kwijt kunt, maar die wel van 
belang zijn voor je aanvraag. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Bewijsstukken 

Lever bij je aanvraag de volgende bewijsstukken in: 

• Kopie van geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs); indien van toepassing ook van je partner. 

• Kopie van de toekenning van studiefinanciering of de tegemoetkoming schoolkosten. 
Als die niet ontvangt, voeg dan het inschrijvingsbewijs van school/opleiding bij. 

• Kopieën van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van jezelf en je eventuele partner waarop 
de actuele saldi zichtbaar zijn (bijvoorbeeld via internetbankieren op de website van je bank). 

Zonder deze bewijsstukken kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen. 
 
Als je een document bezit waaruit blijkt dat je niet in staat bent om naast je opleiding te werken, stuur 
dat dan mee; bijvoorbeeld een verklaring van een deskundige m.b.t. je beperkingen. 
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8.  Wijzigingen doorgeven 

Individuele studietoeslag wordt in beginsel toegekend tot het einde van het officiële school- of studiejaar. 
Bij voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs is dat tot 31 juli. Bij hoger onderwijs s dat tot 31 
augustus. 
 
De volgende wijzigingen moet je doorgeven als die zich voordoen tijdens het lopende school- of 
studiejaar: 

• Je stopt met de opleiding 

• Je gaat werken naast je opleiding 

• Je verhuist naar een gemeente buiten de Ferm Werk regio (gemeente Woerden, Bodegraven-
Reeuwijk, Montfoort of Oudewater) 

• Je komt in de gevangenis 

• Je verblijft niet langer legaal in Nederland 
 
 

9. Ondertekening 

Ik verklaar dat ik 

• dit gehele formulier naar waarheid heb ingevuld, 

• weet dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot terugvordering van 
verstrekte vergoedingen, 

• weet dat ik wijzigingen in mijn situatie moet melden 

• weet dat de gegevens die ik heb ingevuld bij andere instanties worden gecontroleerd en worden 
opgenomen in een persoonsregistratie. 
 

 
Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Ferm Werk om zo nodig een medisch 
advies aan te vragen en verklaar dat ik daaraan mijn medewerking zal verlenen.  
 
 
Plaats:  …………………………………..     
 
 
Datum:  …………………………………..      
 
 
Handtekening aanvrager:     Handtekening partner:  
 
 
 
…………………………………………    …………………………………………  
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Informatie individuele studietoeslag 2021 
 

Voorwaarden individuele studietoeslag 

 
Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden deze voorwaarden:  

• je bent 18 jaar of ouder 

• je hebt een beperking waardoor je geen mogelijkheid hebt om naast je opleiding te werken 

• je volgt een opleiding of studie waarvoor je  studiefinanciering (Wsf 2000) of een 

tegemoetkoming in de schoolkosten (Wtos) ontvangt;. 

• je woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater of Montfoort 

• je hebt minder vermogen dan de bedragen genoemd in de tabel hieronder 

• je hebt geen inkomen uit arbeid of eigen bedrijf 

• je ontvangt geen Wajong uitkering 

• je zit niet in de gevangenis 

• je bent legaal in Nederland. 
 
 

Tabel vermogensgrenzen 

Gezinssituatie Vermogen lager of gelijk aan 

Je bent getrouwd of woont samen €       12.590 

Je bent alleenstaande ouder €       12.590 

Je bent alleenstaande €         6.295 

 
 

Hoogte individuele studietoeslag 2020 

De individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 januari 2021  € 305 per maand .  

 

 

Als je vragen hebt 

 

Kijk dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur 

met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.  

 

Inleveren 

Je kunt dit formulier met bewijstuk(ken) op de volgende manieren inleveren: 
 
- Per e-mail naar info@fermwerk.nl 
- Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden 
- Opsturen naar: 

 
Ferm Werk, afdeling Inkomen 
Antwoordnummer 2101 
3440 VB Woerden 
 
Een postzegel is niet nodig 

 
Na ontvangst wordt je aanvraag in behandeling genomen. Je krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.  

 

http://www.fermwerk.nl/

