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Aanvraagformulier financiële ondersteuning studenten (Profileringsfonds HZ) 
 

Indien u vragen hebt over de invulling van dit formulier kunt u contact opnemen met een 
studentendecaan. 

 
1. Gegevens student 
Naam: ....................................................... Voorletters: ............................. 
Adres: ...................................................... Telefoon: ................................... 
Postcode en woonplaats: ............................................................................ 
Studentnummer: .......................................... Corr.nr. DUO: ....................... 
Bank/gironummer: ...................................................................................... 
Nationaliteit:……………………………………………………………………………………………. 
Paspoort (of ID) nummer: ……………………………………………………………………….. 
 
2. HZ University of Applied Sciences: 
Academie: ..................................................................................................... 
Opleiding: ..................................................................................................... 
 
3a. Studiefinanciering oud (prestatiebeurs) 
Datum waarop voor de eerste maal studiefinanciering in hoger onderwijs werd genoten: 
(kopieën Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meesturen) 
Datum: ........................................................................................................... 
Vanaf welke datum bestaat geen recht meer op studiefinanciering in vorm van een beurs: 
Datum: ............................................................................................................ 
 
3b. Studiefinanciering nieuw (per 1 september 2015 – wet studievoorschot/leenstelsel) 
Datum ingang lening (indien student onder het leenstelsel/wet studievoorschot valt): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geleende bedragen (per maand/jaar, totaal tot op heden etc.): ………………………………………. 
Evt. bedrag aan aanvullende beurs/toeslagen: ……………………………………………………………….... 
 
4. Periode(n) dat u als student ingeschreven bent geweest bij de HZ University of Applied Sciences: 
Periode van: ........................ tot: ........................ 
Periode van ......................... tot :.......................... 
Indien u eerder bij een andere hogeschool of universiteit was ingeschreven;  welke was 
dat en gedurende welke periode: 
Instelling:.................................. periode van: .................. tot ....................... 
Instelling................................... periode van: .................. tot ...................... 
 
5. Is voorafgaand aan deze aanvraag al eerder een aanvraag om financiële ondersteuning toegekend? 
O Ja 
O Nee 
Zo ja, bij brief d.d. ........................... kenmerk ............................................ 
(kopie bijvoegen, ook als die aanspraak tijdens inschrijving bij een andere instelling voor hoger 
onderwijs werd toegekend) 
Zo nee, waarom niet? 
O Niet eerder een dergelijke aanvraag gedaan. 
O Eerdere aanvraag is afgewezen. (beslissing meesturen) 
 
6. Welke examenonderdelen moet u nog afleggen? 
Course: .......................................... aantal studiepunten ................... 
Course: .......................................... aantal studiepunten ……………….. 
Course: .......................................... aantal studiepunten ................... 
Course: .......................................... aantal studiepunten ................... 
Naam studieloopbaancoach (SLC): ................................................................................... 
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7. Bijzondere omstandigheid 
Categorie bijzondere omstandigheid volgens artikel 2.2 Reglement Profileringsfonds HZ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aanvangsdatum bijzondere omstandigheid: 
Duur bijzondere omstandigheid: periode van: .................................tot ............................................... 
 
NB 1: Licht op een apart A4’tje de aard en achtergronden van de bijzondere omstandigheid nader toe en 
hecht dat aan dit formulier). 
NB 2: Voeg bewijsstukken toe (zie o.a. artikel 5.2 en 5.3 Reglement Profileringsfonds HZ) 
 
8. Hebt u de bijzondere omstandigheid reeds gemeld? 
O Ja 
O Nee 
Zo ja, wanneer en aan wie? .................................................................................................................... 
Zo nee, waarom niet? ............................................................................................................................. 
(kopie meldingsformulier meezenden) 
 
9. Is aan u verlenging van de studiefinancieringsduur toegekend met een jaar (i.v.m. handicap) als 
bedoeld in art. 5.6 lid 6 en 10.5 lid 6 van de WSF 2000: 
O Ja 
O Nee 
(kopie van beslissing meezenden) 
 
10. Zie artikel 5.3 onder d (en de bijbehorende noot) van het Reglement Profileringsfonds: geef 
(gedetailleerd) inzicht in uw financiële situatie en leg uit waarom een beroep op het profileringsfonds 
meer voor de hand ligt dan andere manieren van financiering van de opleiding. Licht ook dit onderdeel 
toe op een apart blad, dat u als bijlage bij deze aanvraag voegt. 
 
Handtekening aanvrager/student: ................................................. 
Datum: ................................ 
Plaats: ……………………………… 
 
===================================================================================== 
A. De studieloopbaancoach (SLC) van de aanvrager …………………………………………………………………(naam) 
verklaart hierbij dat de aanvrager, voor zover de SLC bekend, wegens de door de aanvrager bij vraag 7  
genoemde bijzondere omstandigheden ........……………… maanden studievertraging heeft opgelopen.  
Handtekening SLC: ................................................. 
Datum: ................................ 
 
 
B. Advies studentendecaan (gemotiveerd advies bijvoegen): 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
........................................................................................................................... 
 
Handtekening studentendecaan: .................................................. 
Datum:  ........................................ 
 
 
C. Verklaring aanvrager/student 
Ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan: 
(i) dat ondersteuning in de vorm van een gift slechts wordt verstrekt indien hij/zij is ingeschreven als 
voltijd of duale student aan de HZ University of Applied Sciences en gedurende de looptijd van de 
voorziening feitelijk studerende is, en 
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(ii) dat - indien de aanvrager/student niet (langer) aan de voorwaarden van het  Reglement  
profileringsfonds voldoet, het college van bestuur van de HZ University of Applied Sciences de 
voorwaardelijk toegekende gift kan omzetten in een rentedragende lening, en 
(iii) dat de HZ (op grond van artikel 6.6 van het Reglement Profileringsfonds HZ) bijkomende 
voorwaarden kan formuleren aan de toekenning van de financiële ondersteuning. 
 
 
Handtekening aanvrager/student: ................................................. 
Datum: ................................. 
Plaats: ………………………………. 


