
 
 
 
Een WW-uitkering en de Omscholingsregeling 
  
Een WW-uitkering aanvragen 
Dansers die zich gaan omscholen, vragen doorgaans ook een werkloosheidsuitkering aan. De manier waarop 
dat gaat is anders dan normaal het geval is. De Omscholingsregeling heeft daarover afspraken gemaakt met 
het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 
 
De procedure 
Door de Omscholingsregeling worden jouw naam en een aantal andere gegevens doorgegeven aan de het 
hoofdkantoor van het UWV in Amsterdam. Zij sturen jou een speciaal aanvraagformulier. Dat 
aanvraagformulier dient zo spoedig mogelijk na ontvangst ingevuld en geretourneerd te worden aan het 
hoofdkantoor. In ieder geval mag dat niet later dan een week nadat je contract als danser is beëindigd.  
Daarbij moeten kopieën worden meegestuurd van de laatste twee salarisstroken, het arbeidscontract met de 
laatste werkgever en een kopie van het identiteitsbewijs. Als je van buiten Europa komt, moet ook een kopie 
van de verblijfsvergunning worden meegestuurd! 
 
Het aanvraagformulier van de WW  en enkele voorschriften van de WW 
Eén van de voorschriften van de WW is dat iemand beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Met andere 
woorden je moet je bereidheid tonen om te werken. Vraag 2 van het speciale aanvraagformulier luidt: ‘Bent u, 
direct vanaf het moment dat u werkloos bent, beschikbaar voor werk?’ Het antwoord op die vraag moet daarom 
altijd JA zijn. Ook wordt naar het aantal beschikbare uren gevraagd. Dat is in alle gevallen: 40. 
Zo stel je je pro forma beschikbaar en voldoet daarmee aan dit voorschrift van de WW.  Als je vervolgens gaat 
studeren, word je ontheven van de verplichting om actief naar werk te zoeken.  
 
Na het inzenden van het formulier duurt het circa vier weken voordat het UWV een beslissing heeft genomen 
over de toekenning van de uitkering. Daarover ontvang je een brief die de beschikking wordt genoemd. Tegen 
deze beslissing kan altijd bezwaar worden gemaakt, als er iets in staat waar je het niet mee eens bent. Mocht 
je dat willen doen, neem dan altijd contact op met een van de loopbaanadviseurs van ODN. Zij denken met je 
mee of het bezwaar zinvol is en wat eventuele alternatieven zijn. 
 
Een bezwaar moet altijd worden gemaakt binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de brief! Doe 
je dat niet op tijd dan wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. 
 
Tijdens de WW… 
Moet je iedere maand online opgave doen van je inkomsten. Dat doe je in de eerste week van de maand op 
www.uwv.nl  (inloggen met je DigiD). Via de button Inkomensopgave kun je eventuele werkzaamheden en 
verdiensten aangeven. LET OP: dit moet je iedere maand doen, ook als je geen inkomsten hebt gehad! Pas 
nadat de UWV de Inkomensopgave heeft ontvangen, betalen zij de uitkering.  
 
Via de site dien je ook wijzigingen in je persoonlijke situatie door te gevenbijv. een verhuizing of een 
verandering in je bankrekeningnummer. Dat doe je met de button Wijzigingen doorgeven. Deze is ook bedoeld 
om vakantie aan te vragen! Jaarlijks mag iedere uitkeringsgerechtigde 20 werkdagen (= vier weken) op 
vakantie, terwijl de uitkering doorloopt.  
 
Voor alle handelingen via Internet dien je te beschikken over een digitale identiteit, de DigiD. Die is aan te 
vragen via www.digid.nl  
 
Van het UWV ontvang je een salarisstrook en die wordt specificatie genoemd.  
 

http://www.uwv.nl/
http://www.digid.nl/


Belangrijk: vraag altijd even na bij het kantoor van de Omscholingsregeling of de informatie nog actueel is. De 
Omscholingsregeling doet haar uiterste best om de juiste informatie te geven, maar aanvaardt geen 
aansprakelijkheid als de inhoud van dit document door de actualiteit is achterhaald.  

 
 

WW en studeren 
Als je een studie volgt of gaat volgen, die door de Omscholingsregeling is goedgekeurd, hoef je niet te 
solliciteren terwijl je een WW-uitkering geniet. Normaal gesproken kan iemand alleen een studie of scholing 
volgen als het UWV daar toestemming voor geeft. De Omscholingsregeling heeft ook hierover aparte 
afspraken met het UWV gemaakt. 
 
Mocht je onverhoopt ergens mee vast lopen, neem dan even contact op met de loopbaanadviseur of kijk op 
www.uwv.nl  
 
Contactgegevens St. Omscholingsregeling Dansers  
Johan M. Coenenstraat 4-links 
1071 WG Amsterdam 
 
Algemeen e-mailadres: info@omscholingdansers.nl  
 
Website: www.omscholingdansers.nl  
 
Voor vragen over het reglement, contract, scholingsplannen,  loopbaanadvies e.d.: 
Paul Bronkhorst 
Tel. 020 341 9623  
paul.bronkhorst@omscholingdansers.nl  
  
Voor vragen over scholingsplannen,  loopbaanadvies, de mogelijkheden van de omscholingsregeling etc.:  
Lieke van Campen 
Tel. 020 341 9623 (ma, di en do en vrij – ochtend)  
lieke.vancampen@omscholingdansers.nl  
 
Voor vragen over betalingen, declaraties, individuele premiebetalingen e.d. 
John Hoedeman (ma t/m woe) of Karien van Schaik (ma, di, do en vrij) 
Tel. 020 341 9623 
clients@omscholingdansers.nl  
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