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Algemene vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt 
Aanvraagformulier Tesselschade Studiefonds  
voor een studietoelage over het studiejaar 20../20.. 
versie 2020 
    
 

In te vullen door de afdeling 

Afdeling 
Behandeld door 
Indien herhaalaanvraag:  TS-nummer 

Antwoorden graag in deze kolom 

 
 
 
 
 
 

In te vullen door de aanvraagster 
Persoonlijke gegevens 

Antwoorden graag in deze kolom 

Voornaam en achternaam 
 

Adres (straat, postcode, woonplaats) 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Nummer bankrekening (IBAN) 
 

Geboortedatum en -plaats 
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Nationaliteit 
 
Als je geen Nederlandse nationaliteit hebt: 
soort verblijfsvergunning 

 

Hoe is je leefsituatie/huishouden 
samengesteld? 

! alleenstaand 

! samenwonend 

! getrouwd 

! anders, nl:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Als  je  kinderen hebt: naam en 
geboortejaar   

 

Opleiding  

Wat is je hoogst genoten schoolopleiding 
en 
in welk jaar behaalde je het diploma? 

"
□ VMBO-T-HAVO-VWO"
□ Middelbaar Beroeps Onderwijs"
□ Hoger Beroepsonderwijs"
□ Wetenschappelijk  Onderwijs 

Diploma behaald in : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Welke andere (beroeps)opleidingen heb je 
gevolgd en heb je een diploma behaald? In 
welk jaar? 

opleiding 1 
 
 
 
opleiding 2 
 
 
 
opleiding 3 

Voor welke opleiding vraag je een 
studiebijdrage ? 
Vermeld hier de officiële naam van de 
opleiding  

 

Is de opleiding een door de Rijksoverheid 
erkende opleiding? 
Waar blijkt dit uit ?  
(bijv. de CREBO -code voor MBO; de 
CROHO-code voor HO) 
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Wanneer begin jij /ben je begonnen aan de 
opleiding?  

Hoe lang duurt de opleiding? 
 

Wanneer verwacht je de opleiding af te 
ronden met een diploma?  

Als je al studeert, verloopt je 
studievoortgang volgens planning?  

Wat is de reden van de eventuele 
studievertraging?  

Welke bedrag voor je studie vraag je aan 
het Tesselschade Studiefonds? 
 
Let op: Het bedrag dat het Tesselschade 
Studiefonds uitkeert als bijdrage in de 
studiekosten, is in beginsel maximaal het 
regulier collegegeld voor het Hoger 
Onderwijs.  Dat wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 

 

 
 
 
 
 
 

Financiële situatie Antwoorden graag in deze kolom 

Heb je een studieschuld? 
Zo ja, stuur een bewijsstuk als bijlage mee. 

ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Heb je (andere) schulden? Hoe hoog zijn 
deze? 
Zo ja, stuur een bewijsstuk als bijlage mee. 

ja/nee(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 
bedrag schuld:€ . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hoeveel spaargeld heb je? 
 
  

bedrag 
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Indien je jonger bent dan 30 jaar: dragen 
ouders bij in de studiekosten? 
zo nee: wat is hiervan de reden? 

ja/nee(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 

  

Heb je eerder een aanvraag ingediend? 
Zo ja, in welk jaar en bij welke afdeling van 
Tesselschade ? 

 

Bij welke andere studiefondsen heb je een 
aanvraag ingediend? Zie bijlage Studiefondsen.  

Hoe ben je bij het Tesselschade Studiefonds 

terecht gekomen? 
 

VERKLARING: 
Ik geef toestemming aan het Tesselschade 
Studiefonds om mijn persoonsgegevens uit 
te wisselen met andere studiefondsen 
waar ik een aanvraag heb ingediend: "
ja/nee(doorhalen wat niet van toepassing is)"
 

 

 
 
 
 
 
 
"
 
"
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Welke bijlagen moet je mee sturen? 
 
Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen is het nodig dat je het aanvraagformulier helemaal invult en 
alle hieronder gevraagde bijlagen meestuurt. Als de aanvraag onvolledig is ingevuld of niet klopt , wanneer 
er bijlagen ontbreken, kan het Tesselschade Studiefonds de aanvraag niet in behandeling nemen. Lever alle 
bijlagen in een map aan in Word of PDF. 

 
• Een zelf geschreven, goed gemotiveerde brief. 
• Een recent CV met pasfoto. 
• Een aanbevelingsbrief van een studentendecaan, studiebegeleider of medewerker van een 
maatschappelijke instelling. 
• Een ingevuld begrotingsformulier in Excel 
• Bericht studiefinanciering DUO (zie tab “mijn producten>studiefinanciering” en/of “mijn 
berichten”). 
• Bericht Schulden DUO (zie tab “mijn schulden”). 
• Als je al aan de opleiding begonnen bent: een kopie van de meest recente studieresultaten. 
• Als je al ingeschreven bent: bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling. 
• Namen en adressen van overige aangeschreven studiefondsen en de eventuele uitslag. 

 
Ondertekening en verklaring  
Hierbij verklaar ik kennisgenomen te hebben van de privacyverklaring van Tesselschade-Arbeid Adelt (te 
vinden op https://www.tesselschade-arbeidadelt.nl/) en de voorwaarden van het Tesselschade 
Studiefonds. Ook geef ik hierbij toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens die ik met dit 
formulier inclusief bijlagen heb verstrekt.  

Als het Tesselschade Studiefonds besluit tot het toekennen van mijn aanvraag en ik ben (om welke reden 
dan ook) niet met de studie gestart op de geplande datum, dan betaal ik het gehele door het Tesselschade 
Studiefonds toegekende bedrag direct terug. Als ik tijdens de looptijd van de ondersteuning de studie 
afbreek, betaal ik het resterende deel terug.  
 
Ik verklaar dat ik dit formulier heb begrepen en naar waarheid heb ingevuld.   
 
 
Plaats:  
 
Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening:  
 

 

De beslissingen om aanvragen wel of niet toe te kennen worden genomen door het Tesselschade 
Studiefonds. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. 

"  
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Studiefondsen waar we geregeld mee samenwerken 

Stichting Neeltje Buis 

neeltjebuis.nl;  

MBO of HBO, niet het eerste jaar, wel vakopleidingen; maximum € 2500 per jaar, alleen les- of 
collegegeld 

 

Stichting Max Cohen Fonds 

maxcohenfonds.nl 

Maximum € 750,- 

 

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Den Haag 

fundatievanrenswoude.nl 

Nederlandse of Surinaamse nationaliteit, maximumleeftijd 30 ; eerste studie; giften en leningen 

 

Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting 

schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl 

giften en leningen; WO, HBO-kunstopleiding of HBO in Haarlem, maximumleeftijd 30 jaar,  niet 
voor eerstejaars en niet voor studiebenodigdheden. 

 

Nel Voltenenfonds 

haella.nl/nel-voltenenfonds, maximum € 750 
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Fondsen waar soms een beroep op gedaan kan worden 

van Beek-Donner Stichting,  

vanbeek-donnerstichting.nl  

Wonen of studeren in Rotterdam en omgeving 

Stichting Bekker - la Bastide Fonds  

volkskracht.nl 

HBO of WO, voltijds in Rotterdam  of Amsterdam, gevorderde studenten. 

Christine Stichting 

christinestichting.nl 

Vrouwen zonder vaste partner, meestal € 750,- 

K.F. Heinfonds  

kfhein.nl 

Studeren in Utrecht 

Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds  

hetcharlottejacobsstudiefonds.nl 

Universitaire studies, € 1250, niet in het eerste jaar, niet naar het buitenland. 

Jo Kolk Studiefonds 

jokolkstudiefonds.nl 

buitenlandse mastervakken; promoties; herintredende vrouwen die lid zijn van de VVAO. 

Stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen 

albadaleen.nl 

geboren of wonend in een omschreven  deel van Friesland, maximumleeftijd bij start studie 26 
jaar 

Hendrik Mullerfonds 

mullerfonds.nl 
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Stage of onderzoek in het buitenland in het kader van een masterstudie.  

Vreedefonds 

vreedefonds.nl,  

Aan het eind van of aansluitend op  de HBO of WO-studie voor stage of opleiding in het 
buitenland, renteloze lening, uitstekende studieresultaten. 

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Delft 

fundatiedelft.nl 

Voor uitzonderlijke activiteiten 

 

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht 

fundatievanrenswoude-utrecht.nl;  

eerste studie; HBO of WO of MBO in creatieve sector. 

 

Er zijn sites met veel relevante informatie: 

rijksoverheid.nl 

DUO.nl 

studerendemoeders.nl, hier is ook een uitgebreidere lijst met fondsen te vinden 

studiekeuze123.nl  


