
 

Belangrijke aanwijzingen en praktische instructies 
 
Het bestuur heeft je aanvraag voor een Toelage Studie en Inkomen goedgekeurd. Je kunt aan de slag.  
Om de afhandeling van de aanvraag soepel te laten verlopen hanteert ODN een aantal procedures. Hieronder staat 
een samenvatting van de belangrijkste daarvan. 
 
Gebruik maken van de Omscholingsregeling en/of een WW-uitkering brengt papierwerk met zich mee. Voor de 
meeste dansers is dat erg wennen. Het is niettemin erg belangrijk om daar heel zorgvuldig in te zijn!  
  
Het bestuursbesluit 
Via de email ben je op de hoogte gesteld dat het bestuur heeft ingestemd met jouw scholingsplan. Daarnaast heb je 
een contract ontvangen waarin het toegezegde scholingsplan is vastgelegd. Je dient een exemplaar van het 
contract te ondertekenen en binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren aan het kantoor van ODN. We 
ontvangen het ondertekende contract het liefst gescand per mail via clients@omscholingdansers.nl, maar kan ook 
per post naar ODN, Johan M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam.  
 
Studiekosten vergoedingen  
Onder studiekosten worden verstaan inschrijfgeld, collegegeld, kosten voor studieboeken, reiskosten en andere 
kosten die onvermijdelijk zijn, dan wel verplicht zijn gesteld door het opleidingsinstituut, voor het volgen en 
afronden van de studie. 
Soms zijn er kosten, bijvoorbeeld voor aanschaf van apparatuur, die voor het volgen van de studie niet perse 
verplicht zijn, maar wel heel erg handig. Die kunnen soms voor maximaal 60% worden vergoed. Daarvoor moet 
echter wel apart een aanvraag worden ingediend.  
 
Computers komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij die verplicht moeten worden aangeschaft.  
 
Het indienen van een declaratie 
Als aanvrager ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van school- en collegegeld, de aanschaf van 
boeken, apparatuur en dergelijke.  
 
Je betaalt zelf eerst de studiekosten en stuurt de declaratie op naar het bureau. Het is noodzakelijk om daarbij 
gebruik te maken van een studiekostendeclaratieformulier. Dit formulier is te vinden op: 
https://www.omscholingdansers.nl/praktische-zaken/ 
 
De Omscholingsregeling vergoedt de kosten na ontvangst van een complete studiekostendeclaratie.  
 
Wanneer is een studiekostendeclaratie compleet? 
Een complete studiekostendeclaratie omvat: 

• Betalingsbewijzen 

• Kopieën van de bijbehorende facturen  

• Het declaratieformulier  
 

Voorbeelden van betalingsbewijzen zijn kassabonnen, bankafschriften (of een schermafbeelding daarvan), nota’s, 
betaalde facturen, kwitanties (bij cashbetalingen) en een betalingsoverzicht aan/van het opleidingsinstituut.  
 
Op een kopie bankafschrift moeten zijn vermeld: 

1. Datum van betaling 
2. Het overgeschreven bedrag 
3. Omschrijving met factuurnummer of betalingskenmerk van de betaling 
4. Het rekeningnummer waar de betaling naar overgemaakt is  
5. Het rekeningnummer waar mee betaald is 
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Ook moet worden aangetoond waar de betaling betrekking op heeft. Dat kan een factuur zijn of ander bewijs waar 
het te verschuldigde bedrag op staat en aan welke organisatie het bedrag betaald moet worden.  
 
 
 
Als een complete declaratie is ontvangen worden de gemaakte kosten overgemaakt. Doorgaans gebeurt dat 
binnen een week. 
 
We ontvangen je declaratie het liefst gescand per mail via clients@omscholingdansers.nl  
 
Voorschot 
Als de studiekosten zo hoog zijn dat je deze niet zelf kan voldoen, kan een voorschot worden gevraagd. Dat kan 
schriftelijk of per e-mail met vermelding van het gewenste bedrag en het doel waarvoor het bestemd is en inclusief 
een kopie van de factuur. Met het verstrekken van voorschotten gaat gemiddeld veertien dagen gemoeid. Als je 
een voorschot hebt ontvangen en de rekening is betaald, stuur dan het betaalbewijs aan het kantoor van ODN. Het 
voorschot wordt dan verrekend. Dat wil zeggen dat het voorschot in een vergoeding wordt omgezet. Als je het 
voorschot om wat voor reden dan ook niet gebruikt, dient het bedrag teruggestort te worden naar de 
Omscholingsregeling.  
Houd er rekening mee dat openstaande voorschotten eerst moeten zijn verrekend voordat de Omscholingsregeling 
verdere vergoedingen verstrekt! 
 
Voortgang studie 
Als gebruiker van de Omscholingsregeling ben je verplicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk verslag te doen 
van de vorderingen in je scholingsplan. Soms is verdere ondersteuning afhankelijk van de behaalde 
studieresultaten. Daarover is dan apart melding gemaakt in de toezegging van het bestuur.  
Niet tijdig rapporteren over de voortgang van de studie kan ook tot gevolg hebben dat de door ODN betaalde 
kosten geheel, of voor een deel, worden teruggevorderd. Iedere danser wordt echter ten minste eenmaal per jaar 
hieraan herinnerd. Je kunt je voortgangsrapportage mailen naar clients@omscholingdansers.nl 
 
Uitkering van de omscholingsregeling 
Wanneer je maandelijkse uitkering of een aanvulling op je WW van de omscholingsregeling hebt toegezegd 
gekregen zijn er een aantal zaken die je moet weten en moet doen om de uitkering te ontvangen.  
1. Ontvang je een WW-uitkering? Zodra je een brief ontvangt van het UWV waarin een (definitieve) einddatum 

van de WW uitkering genoemd wordt, stuur je ODN een kopie van deze beschikking. Zo weten we wanneer je 
vervangende uitkering dient te starten. 

2. Maandelijks dient iedere danser die een uitkering wil ontvangen al zijn of haar inkomsten op te geven met 
behulp van het ODN-Inkomstenformulier, zelfs als je geen andere inkomsten hebt!  Als je een WW-uitkering 
hebt, moet je die ook aangeven op het ODN-Inkomstenformulier. Van alle neveninkomsten en ook de WW-
uitkering moet  je een kopie van de loonstrook, specificatie of factuur bijvoegen. Bijverdienen mag tijdens het 
gebruik van de Omscholingsregeling, zolang de totale inkomsten niet meer zijn dan het laatstverdiende salaris 
als danser. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt dit ingehouden op je uitkering. Na ontvangst van een 
inkomstenformulier ontvang je pas een uitkering. Zorg dat je voor de 10e  van de maand het 
inkomstenformulier hebt toegestuurd, als je die maand een uitkering wilt ontvangen.  

3. Indien na eenmalige schriftelijke herinnering niet wordt voldaan aan de rapportage over (neven)inkomsten, kan 
dit tot gevolg hebben dat de uitkering door ODN over de resterende periode wordt stopgezet. 

 
Het ODN-inkomstenformulier is te downloaden op de website: https://www.omscholingdansers.nl/praktische-
zaken/ 
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Kopieën ontvangen we het liefst gescand per mail via clients@omscholingdansers.nl maar kan ook per post naar 
ODN, Johan M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam 
 
Vakantietoeslag 
Gedurende de periode waarin je een uitkering of aanvulling op je WW ontvangt wordt er over het bedrag van de 
bruto maanduitkering maandelijks 8% vakantietoeslag ontvangen. De vakantietoeslag wordt niet apart 
gereserveerd, maar toegevoegd aan de maandelijkse uitkering. 
 
Loonheffing 
Op de uit te keren bruto maandbedragen zal loonheffing worden ingehouden die door ODN aan de belastingdienst 
zal worden afgedragen. 
 
Loonheffingskorting 
Wanneer de uitkering van ODN het merendeel van je inkomen is, kun je de loonheffingskorting het beste op deze 
uitkering van toepassing laten zijn. Kijk voor meer informatie over loonheffingskorting op: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/jongeren/t
eruggaaf_jongeren/begrippen_jongeren/loonheffingskorting 

 
WIA, Ziektewet en WW 
Gedurende de uitkeringsperiode sluit ODN geen verzekering af voor rechthebbende voor WIA, Ziektewet en WW.  
 
Zorgverzekeringswet 
Naast de premie die je zelf rechtstreeks aan jouw zorgverzekeraar betaalt, wordt er ook premie op je uitkering 
ingehouden.  
 
Pensioen 
Tijdens de periode dat je studeert wordt er niet langer bijgedragen aan de pensioenverzekering. Het 
pensioenreglement staat die mogelijkheid (helaas) niet toe. 
Er bestaat wel een mogelijkheid om zelf iets aan je pensioen te doen in de vorm van een lijfrenteverzekering. Je 
kunt dan maandelijks of jaarlijks een bedrag storten om een pensioengat te voorkomen of om te voorkomen dat 
het pensioengat heel erg groot wordt. De premie, die je hiervoor betaalt, is (deels) fiscaal aftrekbaar. 
Via  www.belastingdienst.nl kun je berekenen welk deel fiscaal aftrekbaar is. 
 
Let echter op: daarmee vindt er geen opbouw meer plaats in de bestaande pensioenregeling, maar je kunt het zien 
als een compensatie voor de periode dat je pensioenopbouw via een werkgever, wordt onderbroken. Als je daar 
meer over wilt weten, neem dan contact op met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn via: www.pfzw.nl 
  
Werkzaamheden als danser 
Alleen met nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan – betaald of 
onbetaald - gedurende de periode dat uitkeringen worden ontvangen van ODN, werkzaamheden te verrichten als 
danser. 
 
Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden, rechten en plichten verwijzen wij naar het reglement van de 
Omscholingsregeling Dansers.   
 
 
Contactgegevens Omscholing Dansers Nederland  
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Adres:                        Johan M. Coenenstraat  
                     1071 WG Amsterdam 
Telefoon:          06-22100177 
e-mail:           info@omscholingdansers.nl  
Voor declaraties en inkomstenformulieren:  clients@omscholingdansers.nl 
Website:        www.omscholingdansers.nl  
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