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Aanvragen
Opstarttoelage 
Dit formulier 
Met dit formulier kun je een opstarttoelage aanvragen als je in Cari-
bisch Nederland woont en in Europees Nederland gaat studeren. 

Opsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met een  
bewijsstuk waaruit blijkt dat je gaat studeren naar:
studiefinanciering@rijksdienstcn.com
of naar:
RCN-Studiefinanciering
Kaya L.D. Gerharts 12 | Postbus 299
Kralendijk
Bonaire
Caribisch Nederland

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de opstarttoelage op  
rijksdienstcn.com/studiefinanciering.
Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Kijk dan eerst in de 
toelichting bij dit formulier.

1          

1.1 ID-nummer

1.2 CRIB-nummer (niet verplicht)

1.3 Achternaam

  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.4 Geboortedatum en -plaats

1.5 Straatnaam en huisnummer

Woonplaats en (ei)land

1.6 Nationaliteit en woonplaats

Gegevens student

|
Voornaam Overige voorletters

| |  n	Man  n	 Vrouw

Dag  Maand  Jaar  Geboorteplaats

 |

|

| |

> Bij verhuizing moet je zelf je nieuwe adres aan RCN Studiefinanciering doorgeven

n	 	Ik heb de Nederlandse nationaliteit en ik woon in de periode van drie maanden voorafgaand aan mijn studie in  
Caribisch Nederland. 

n	 	Ik heb een andere nationaliteit, ik woon in de periode van drie maanden voorafgaand aan mijn studie in Caribisch 
Nederland en heb minimaal 10 jaar in Caribisch Nederland gewoond. 

n	 Anders, namelijk  

> Je komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een opstarttoelage. Lees de toelichting.



2

2.1  Op welk rekeningnummer wil je 
de opstarttoelage ontvangen?

  3          

3.1  Op welk adres wil je de post  
ontvangen? 
>  Kruis niet meer dan 1 optie aan

4  

4.1  Naam van de school waar je 
naartoe gaat

4.2  Naam van de opleiding die je 
gaat volgen

4.3 Plaats

4.4 Soort opleiding

4.5 Vorm opleiding

4.6 Hoelang duurt de opleiding?

4.7 Vanaf welke datum sta je  
ingeschreven bij de opleiding? 

Bank

Rekeningnummer en bank

Rekeningnummer 

| |
BIC (alleen voor Europees Nederland) IBAN (alleen voor Europees Nederland)

| |

Post

Het liefst willen we je zoveel mogelijk per e-mail informeren over je opstarttoelage. Je bent dan het snelst in het bezit van 
onze post. Omdat het gaat om privacygevoelige informatie moet je zelf aangeven of je dat wilt. Ook de officiële berichten 
ontvang je dan per e-mail.

E-mailadres

n Op mijn e-mailadres   |

> Ik zorg dat RCN-Studiefinanciering altijd op de hoogte is van mijn recente e-mailadres

n Op het adres zoals bij vraag 1

n Op een ander adres dan bij vraag 1. Dit noemen we een postadres.> vul hieronder het postadres in

Straat  Huisnummer

| |
Woonplaats  (Ei)land

| |

Opleidingsgegevens in Europees Nederland

Voeg een bewijsstuk bij dit formulier waaruit blijkt dat je in Europees Nederland gaat studeren

|

|

|

n	 entreeopleiding ( niveau 1) > Je hebt geen recht op de opstarttoelage

n	 basisberoepsopleiding (niveau 2) > Je hebt geen recht op de opstarttoelage

n	 vakopleiding (niveau 3)

n	 middenkaderopleiding (niveau 4)

n	 specialistenopleiding (niveau 4) 

n	 associate degree

n	 bacheloropleiding

n	 masteropleiding 

n	 anders, namelijk 

n	 voltijdopleiding

n	 duale opleiding

n	 deeltijdopleiding > Je hebt geen recht op de  opstarttoelage 

n	 een beroepsopleidende leerweg (bol) 

n	 een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)  > Je hebt geen recht op de  opstarttoelage 

n	 korter dan een jaar  > Je hebt geen recht op de opstarttoelage 

n	 anders, namelijk  jaar

n	 vanaf het begin van het schooljaar

Dag  Maand  Jaar

n	 anders, namelijk 

2 van 3



5          

5.1  De opstarttoelage bestaat altijd 
uit een prestatiebeurs. Wil je 
daarnaast nog een lening?

5.2 Hoeveel wil je lenen?

5.3  Wanneer wil je de opstarttoelage 
ontvangen?

6          
6.1  Wil je gebruik maken van 

 begeleiding naar Europees 
Nederland?

7          

7.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld. Ik ben op de hoogte 
van de voorwaarden die gelden 
voor de opstarttoelage. Ik weet 
dat ik verplicht ben altijd mijn 
recente contactgegevens te 
verstrekken, zolang ik onderwijs 
volg of een studieschuld moet 
aflossen.

3 van 3

Opstarttoelage
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvragen
2 van 3

De opstarttoelage

n	 Ja  

n	 Nee > Ga naar 5.3

$ > Kijk op rijksdienstcn.com/studiefinanciering voor de bedragen

n	 3 maanden voordat mijn opleiding in Europees Nederland start

n	 2 maanden voordat mijn opleiding in Europees Nederland start

n	 1 maand voordat mijn opleiding in Europees Nederland start

n	 In de maand dat mijn opleiding in Europees Nederland start 

Begeleiding naar Europees Nederland

n	 ja

> we geven je contactgegevens door aan de begeleidende instantie
> een deel van je opstarttoelage wordt rechtstreeks aan de begeleidende instantie betaald, de rest betalen we aan jou uit

n	 nee

Ondertekening

Dag  Maand  Jaar

Telefoonnummer

Handtekening

|

> RCN-Studiefinanciering gebruikt je gegevens volgens de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.



Toelichting
Opstarttoelage

Meer informatie
rijksdienstcn.com/studiefinanciering

Bij 1.1 ID-nummer 

Vermeld hier het nummer zoals dit op je identiteitskaart (sedula) staat. 
Het nummer bestaat uit 10 cijfers, te weten je geboortejaar (JJJJ), -maand 
(MM) en –dag (DD), gevolgd door de twee eindcijfers. 

Bij 1.2 CRIB-nummer

Vermeld hier het CRIB-nummer dat je hebt gekregen van de Belasting-
dienst. Ben je jouw CRIB-nummer kwijt? Vraag dan een CRIB-verklaring 
op bij de Belastingdienst van jouw (ei)land.

Bij 1.3 Voor- en achternaam

Vermeld je voornaam, je overige voorletters en je achternaam zoals deze 
in je paspoort of op je identiteitskaart (sedula) staan.

Bij 1.6 Nationaliteit en woonplaats

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet je aan de volgende  
3 voorwaarden voldoen:
• Je hebt minstens 10 jaar in Caribisch Nederland gewoond.
•  De 3 maanden voorafgaand aan je studie woon je in Caribisch 

Nederland.
•  Je hebt recht op Nederlandse studiefinanciering. Kijk op duo.nl voor 

de voorwaarden.

Ben je niet Nederlands en voldoe je niet aan deze 3 voorwaarden? 
Omschrijf dan bij ‘Anders’ welke nationaliteit je hebt, op welk eiland je 
woont en hoe lang je hier woont. 

Bij 3.1 Informatie per e-mail

Je kunt ervoor kiezen om de informatie over je opstarttoelage per e-mail 
te ontvangen. Het voordeel hiervan is dat je niet afhankelijk bent van 
de postbezorging. Zorg er wel voor dat we altijd je recente e-mailadres 
hebben en dat onze berichten niet in je spambox terecht komen. 

Bij 4.5 Vorm opleiding

Weet je niet voor welke leerweg of welk niveau je wordt ingeschreven? 
Vraag dat dan na bij de schooladministratie.

Bij 4.7 Inschrijvingsdatum

Een studiejaar in het beroepsonderwijs loopt van 1 augustus tot en met
31 juli en in het hoger onderwijs van 1 september tot en met 31 augustus. 
Gaat je inschrijving later in het studiejaar in, bijvoorbeeld op
1 februari? Kies dan voor ‘anders’ en geef de datum aan per wanneer je
wordt ingeschreven. Twijfel je over de juiste inschrijfdatum? Neem dan
contact op met de schooladministratie.

Bij 5 Opstarttoelage

Je kunt maximaal drie maanden voordat je opleiding begint de 
opstarttoelage laten uitbetalen. 
Let op: we moeten een bewijsstuk hebben waarmee je aannemelijk 
maakt dat je een opleiding in Nederland gaat volgen, voordat we de 
opstarttoelage kunnen toekennen. 

Bij 5.1 Lenen

Naast je prestatiebeurs kun je geld lenen. 
Let op: over het geleende bedrag betaal je rente. Je moet de lening 
inclusief rente altijd terugbetalen, ook als je een diploma hebt behaald.

Bij 6 Begeleiding naar Nederland

De begeleidende instantie regelt onder meer de vlucht naar Nederland, 
huisvesting, ontvangst in Nederland en ondersteuning bij het afsluiten 
verzekeringen. 
Wij zorgen dat de begeleidende instantie met jou contact opneemt. 
Als je gebruik maakt van de begeleiding moet je een machtiging 
ondertekenen. Hiermee geef je toestemming dat wij een deel van je 
opstarttoelage rechtstreeks aan de begeleidende instantie uitbetalen. De 
rest van de opstarttoelage wordt aan jou uitgekeerd. 
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