
AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN 

Dit formulier is bestemd voor een aanvraag voor een tegemoetkoming in studiekosten aan de Stichting 
Omscholing Dansers Nederland. Een danser, die tenminste 48 premies heeft afgedragen, komt in aanmerking 
voor een bijdrage in de studiekosten*  

Een aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur en zij vergaderen een aantal maal per jaar. Kijk op de 
website voor welke datum de aanvraag moet worden ingediend en om te weten wanneer deze zal worden 
besproken.

Een aanvraag wordt alleen geaccepteerd binnen 12 maanden na het afdragen van de laatste premie en indien 
aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.  

Lees voor het invullen het formulier eerst goed door. Bij onduidelijkheden of andere vragen, neem contact op 
met de loopbaanadviseur van de Stichting of kijk op www.omscholingdansers.nl 

Gegevens Aanvrager 

Naam aanvrager: 

Adres: 

Email: 

Telefoon: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Bankrekeningnummer: 

Burger service nummer: 

indien van toepassing datum beëindiging dansloopbaan: 

*VOOR INFORMATIE OVER JE AFGEDRAGEN PREMIES NEEM CONTACT OP MET OMSCHOLING DANSERS 
NEDERLAND INFO@OMSCHOLINGDANSERS.NL

http://www.omscholingdansers.nl/
mailto:INFO@OMSCHOLINGDANSERS.NL


Deel I  Danscarrière en identiteitsbewijs 
Voeg een apart document met je CV toe met daarin in ieder geval je opleidingen en alle gezelschappen 
waarvoor je hebt gewerkt en vermeld daarbij de maand en het jaar van de start- en einddatum. 

De Omscholingsregeling is wettelijk verplicht zich te verzekeren van de identiteit van de aanvrager. Daarom is 
het noodzakelijk om een kopie van het paspoort of ID bewijs mee te sturen. 

Deel II  Carrièreplan 

1. Carrière/ beroepskeuze

Beschrijf je keuze voor je nieuwe carrière (1-2 pagina’s ) en beantwoord daarbij in ieder geval de volgende 
vragen: 

• Welke beroepskeuze ten aanzien van je tweede carrière heb je gemaakt, motiveer je plannen

• Leg uit hoe je tot de keuze bent gekomen en waarom je denkt dat deze keuze bij je past 

• Wat geeft je het vertrouwen dat dit een goede keuze is?

2. Studieplan

Naam, adres en website van het opleidingsinstituut 

Naam opleidingsinstituut  Adres Website  

Startdata van opleiding of cursus :  

Naam opleiding  Start en eind data  

Aantal studie-uren per 

week (aantoonbaar)  

Lengte van de studie 

(jaren, maanden of weken) 

Omschrijf je studieplan in 1 à 2 pagina’s  met daarin in ieder geval de volgende onderwerpen: 

• De opleidingen of cursussen die je van plan bent te volgen

• Motiveer je keuze voor het gekozen opleidingsinstituut

• Geef een tijdlijn aan voor je studieplan

• Motiveer waarom dit studieplan aansluit bij je toekomstige carrière (1/2 pagina)



Deel III  Studiekosten  

Geef zo specifiek mogelijk je studiekosten aan in onderstaande overzicht. Onder studiekosten vallen onder 
meer het collegegeld, de kosten voor studieboeken en reiskosten. Geef bij een opleiding in het buitenland 
de kosten op in de oorspronkelijke valuta. 

materiaalkosten worden 100% vergoed als deze verplicht zijn voor de studie, voeg hiervan een bewijs toe 
(link website of brief opleiding). Wanneer je de materialen wel nodig hebt voor je studie maar deze zijn niet 
verplicht zijn, kunnen 60% van de kosten worden vergoed. Daar moet het bestuur vooraf goedkeuring aan 
geven. 

Reiskosten voor woon - opleiding verkeer worden vergoed op basis van openbaar vervoer tweede klasse. 
Hiervan kan worden afgeweken als dit van tevoren en gemotiveerd is aangevraagd. 
Wanneer er met de auto gereisd moet worden en dit is toegezegd, bedraagt de vergoeding  maximaal19 ct. 
per kilometer. Parkeerkosten worden niet vergoed.  

Naam opleiding 1: 

College geld 

Wanneer Collegegeld Inschrijfgeld 

Jaar 1 

Jaar 2 

Jaar 3 

Jaar 4 

Specificeer  alle andere studiekosten 

Wanneer Omschrijving Kosten 

Naam opleiding  2: 

College geld 

Wanneer Collegegeld Inschrijfgeld 

Jaar 1 

Jaar 2 

Jaar 3 

Jaar 4 

Specificeer  alle andere studiekosten 



Wanneer Omschrijving Kosten 

Naam opleiding  3: 

College geld 

Wanneer Collegegeld Inschrijfgeld 

Jaar 1 

Jaar 2 

Jaar 3 

Jaar 4 

Specificeer  alle andere studiekosten 

Wanneer Omschrijving Kosten 



Naam opleiding  4: 

College geld 

Wanneer Collegegeld Inschrijfgeld 

Jaar 1 

Jaar 2 

Jaar 3 

Jaar 4 

Specificeer  alle andere studiekosten 

Wanneer Omschrijving Kosten 

DEEL IV Bijzondere omstandigheden 

Zijn er bijzondere omstandigheden in jouw situatie, waar het bestuur van de Omscholingsregeling bij de 
beoordeling van je aanvraag rekening moet houden?      JA/NEE 

Zo Ja voeg maximaal 1 pagina toe waarin de omstandigheden worden uitgelegd. 

DEEL V Checklist Aanvraagprocedure 

Voor mijn aanvraag heb ik het volgende beantwoord en/of bijgevoegd: 

□ Gegevens aanvrager 
□ Gegevens danscarrière (Curriculum Vitae) 
□ Kopie paspoort of identiteitsbewijs 
□ Carrière plan (beroepskeuze en studieplan) 
□ Indien studiemateriaal verplicht, een bewijs hiervan (link naar website of brief opleiding) 
□ Deze checklist 

Verklaring 

Ik bevestig  dat de informatie in deze aanvraag compleet en accuraat is. 

Ingevuld te  :     ……………. Op :   ……………… 

Plaats Datum  

Handtekening: ……………………. 



Dit formulier bij voorkeur per e-mail retourneren aan onderstaand e-mail adres 
Je kunt ook de papieren versie sturen naar onderstaand postadres. 

Johan M. Coenenstraat 4-links 
1071 WG Amsterdam 
Telefoon +31(0)6 22100177
E-mail: info@omscholingdansers.nl
www.omscholingdansers.nl

mailto:info@omscholingdansers.nl
http://www.omscholingdansers.nl/
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