
 
 

 
 

Uw gegevens 
  

Naam en voorletters:        D man D vrouw 

Adres:    

Postcode / woonplaats:                                                                                                                                                   

Correspondentieadres (indien afwijkend)     

Geboortedatum:    

Telefoonnummer:    

E-mail:     
 
 

Wat is je woonsituatie: 

D inwonend bij ouders D huurwoning D kamerbewoning D instelling 
 
 

Wie woont er bij je op het adres? 
Naam Geb. datum BSN Relatie (bv kind, ouder, kennis) 

 
 
 
 

Inkomen  

Heb je recht op Studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering ? D ja D nee 

of 
Heb je recht op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)? 

 
D ja 

 
D nee 

 

Vermogen 
Wat is je vermogen en dat van je eventuele partner? 

Vul hieronder het bedrag in aan bezittingen en schulden. Bezittingen zijn alle bankrekeningen en spaarrekeningen. En bv 

een auto (jonger dan 7 jaar) of sieraden en andere bezittingen. 

Soort vermogen (bv bankrekening) Kenmerk Bedrag /saldo Datum 
 
 
 
 
 

Aanvraagformulier 
eslag individuele studieto FORMULIERS 



Studie 
Welke studie / opleiding volg je? Bij welke school ben je ingeschreven? 

 

In welk jaar van de opleiding zit je? Hoe lang verwacht je dat de opleiding nog duurt? 
 

Ben je in staat het wettelijk minimumloon te verdienen? ja nee 

Zo nee, waarom niet? Welke beperkingen heb je? 
 

 
 

Betaling op 
IBAN nummer    

 

Bewijsstukken 
Om je aanvraag te behandelen hebben wij bewijsstukken nodig. Voeg bewijsstukken bij de aanvraag van je eventuele part- 

ner. Dit is belangrijk, want zonder bewijsstukken kunnen wij je aanvraag niet behandelen. 

 
Bewijsstukken zijn: 

Kopie geldig identiteitsbewijs 

Kopie bewijs studiefinanciering (WSF of WTOS) 

Bewijs volgen opleiding 

Kopie bankafschriften van alle bank/spaarrekeningen van de laatste 3 maanden 

Kopie bewijs overige bezittingen en/of schulden 

Kopie beslissing toekenning indicatie banenafspraak/ verklaring opname doelgroepenregister (UWV) of 
verklaring van deskundige (bijv. arts of school) m.b.t. je beperkingen 

 

Overig, namelijk:    
 
 

Ondertekening 
Met ondertekening van het formulier geef je toestemming aan de gemeente om zonodig een arbeidskundig onderzoek te laten verrich- 

ten. Je zult meewerken aan dit onderzoek. 

Datum:    

Handtekening: Aanvrager Partner 

 
 
 

Inleveren 
Het formulier met bewijsstukken kun je inleveren bij of opsturen naar: Gemeente Deventer, afdeling Publiekscontacten/ 
Jongerenloket, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer. Bezoekadres: Stadhuis, Grote Kerkhof 1    ter attentie van 
Jongerenloket, mevr. B.H.C. Flapper. Het formulier met bewijsstukken kun je ook mailen naar: 
jongerenloket@deventer.nl. 

 
Vragen? 
Heb je vragen? Bel dan met het Jongerenloket, telefoon 14 0570. Dat kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Of mail naar             
jongerenloket@deventer.nl. Wij helpen je graag. 
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