Verzoek
Registratie van inschrijfgegevens
voor de kinderopvangtoeslag
Dit formulier
Doet u een inburgeringscursus of NT2-cursus? Geef dan met dit formulier uw inschrijving door aan DUO. De cursusinstelling moet het Bewijs
van inschrijving invullen. Stuur het bewijs met het formulier naar DUO.
DUO bekijkt of de gegevens goed zijn. DUO geeft de gegevens door
aan de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag.
Opsturen naar
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

						1

Meer informatie
www.inburgeren.nl
Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00

Gegevens aanvrager

1.1 Burgerservicenummer
Voornaam																	Overige voorletters

1.2	Voornaam en overige voorletters
en geslacht
Voorvoegsel en achternaam

|																			|								

Man		

Vrouw

Voorvoegsel								Achternaam

|											|
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Straat en huisnummer

|

Postcode en woonplaats
1.5 Land

|

1.6 E-mailadres

|

						2

Postadres

> Ga naar 3
Ja > Ga naar 2.2

2.1	Wilt u de post van DUO op een
ander adres krijgen?

Nee

2.2 Postbusnummer
(Alleen invullen als u een postbus hebt)
2.3	Straat en huisnummer van uw
postadres

		

|

Postcode en woonplaats
Dag			Maand		Jaar

2.4 	Tot wanneer moet DUO het
postadres gebruiken?

> Vult u geen datum in? Dan blijft DUO uw post naar het postadres sturen. Wilt u later uw postadres weer wijzigen? Dan moet u dit aan
DUO doorgeven.

10039-004

3

Handtekening
Dag			Maand		Jaar							Plaats

		 |

3.1 Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld
Handtekening													

|																

Checklist
•

Hebt u het formulier helemaal ingevuld?

•

Heeft de cursusinstelling het bewijs van inschrijving ingevuld?

•

Hebt u uw handtekening ingevuld?

Uitleg
Wat moet u doen?

U moet het formulier helemaal invullen. De cursusinstelling moet het bewijs van
inschrijving invullen.
DUO bekijkt dan of de gegevens goed zijn en registreert ze. Deze registratie hebt
u nodig voor het krijgen of houden van de kinderopvangtoeslag.

Wanneer zijn de gegevens goed?
U doet een inburgeringscursus of NT2-cursus. De cursusinstelling waar u deze
cursus doet, moet een keurmerk van Blik op Werk hebben.
Volgt u een alfabetiseringscrsus? Dan kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.
Het is belangrijk dat u alle gegevens goed invult. En het is belangrijk dat u het
bewijs van inschrijving meestuurt. Doet u dat niet? Dan kan DUO niets met uw
verzoek doen.

DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. DUO beveiligt uw gegevens goed. En DUO
controleert alle gegevens. Bij fraude kan DUO aangifte doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op
www.inburgeren.nl.

Bewijs van inschrijving
Deelname cursus
Dit bewijs van inschrijving is voor de cursusinstelling. De cursusinstelling moet dit bewijs invullen en ondertekenen.
Dit bewijs
Met dit bewijs verklaart u dat de cursist een inburgeringscursus of
NT2-cursus bij uw instelling heeft gevolgd. Dit bewijs heeft de cursist
nodig voor de aanvraag Kinderopvangtoeslag.
Vul onderstaande gegevens in. De cursist stuurt het door u ingevulde
en ondertekende bewijs op naar de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). Het kan zijn dat DUO contact met u opneemt voor vragen of
eventuele verificatie.

						1

Gegevens cursusinstelling

1.1 Naam instelling

|

1.2 Blik op Werk-nummer

|

						2

Gegevens cursist

2.1 Burgerservicenummer
2.2	Voornaam en overige voorletters

		

|																			
Voorvoegsel								Achternaam

2.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|
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Gegevens cursus

3.1 Welke cursus heeft de cursist
gedaan?

Inburgeringscursus		
NT2 cursus
		 Dag		

3.2 Cursusperiode

Maand

van

Jaar								

Dag		

Maand

Jaar

tot

3.2	Totaal aantal gevolgde
cursusuren

						4

Handtekening
Ondergetekende verklaart namens de cursusinstelling dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

4.1 Naam ondertekenaar

|

4.2 Functie ondertekenaar

|

4.3 Telefoonnummer ondertekenaar

Dag			Maand		Jaar						Plaats				

|				
Handtekening													

|				

