
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Aanvraagformulier ‘extra studiefinanciering WU’ MCH, MDR, MID, en MME 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij het College van Bestuur van Wageningen Universiteit om een financiële 
compensatie op grond van de regeling ‘extra studiefinanciering WU–MCH, MDR, MID en MME’  
 
WU registratienummer:  Opleiding:  

Naam:  

Adres:  

Postcode:   Woonplaats:  

Telefoonnummer:  Privé mail 
adres 

 

IBAN Nummer:  

BIC code:  

Datum aanvang 
opleiding: 

 Datum 
afstuderen: 

 

Naam Decaan** 
zie toelichting 

 Datum  

 
Heb je een basisbeurs en/of aanvullende beurs van DUO ontvangen?    ☐ja ☐neen 
 
Ben je in aanmerking gekomen voor verlenging van DUO diplomatermijn  ☐ja ☐neen 
Op grond van bijzondere omstandigheden? (zo ja kopieën meesturen) 
 
Wat was de laatste maand dat je basisbeurs en/of aanvullende beurs hebt 
ontvangen? Kopie meesturen (zie voorbeeld*) __________________________________________ 
     
 
Handtekening 
Student: 

 Datum:  

 
Bijgevoegd: 

• Kennisgeving DUO met bedrag van de laatste maand van prestatiebeurs. Voorbeeld*: 

 
• Eventueel ander bijgevoegde stukken waaruit blijkt dat recht bestaat op een extra jaar 

studiefinanciering, verlenging diplomatermijn etc.  
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Aanvraagformulier “Extra Studiefinanciering WU”, MCH, MDR, MID, MME 
 
De regeling “Extra Studiefinanciering WU” geldt voor studenten met studiefinanciering van DUO, die een 
diploma behalen in een van de volgende master (MSc) opleidingen: Communication, Health and Life 
Sciences (MCH), Development and Rural Innovation (MDR), International Development Studies (MID), 
Management, Economics and Consumer Studies (MME). 
 
Studenten die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen voor een periode van maximaal 12 
maanden het maandbedrag, dat zij in de laatste maand van hun prestatiebeurs aan basisbeurs en/of 
aanvullende beurs van DUO ontvingen, gecompenseerd krijgen van Wageningen University, mits zij 
binnen een termijn van maximaal 10 jaar na eerste inschrijving in het hoger onderwijs het diploma van de 
opleidingen hebben behaald. De volledige tekst van de regeling is te vinden in het studentenstatuut van 
Wageningen University, zoals gepubliceerd op de website van Wageningen UR. 
Het in het kader van deze regeling overleggen van het behaalde diploma, ontslaat de student niet van de 
verplichting om het diploma in te sturen naar de DUO in verband met het omzetten van de prestatielening 
in een gift.  
 
Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden of bij een beroep op de hardheidsclausule, o.a. bij 
wijziging van thuiswonend naar uitwonend, een afspraak te maken met een studentendecaan. Dit kan aan 
de studentenbalie in het Forum of via het volgende telefoonnummer: 0317 483618. 
 
**Indien in verband met deze regeling een studentendecaan is geraadpleegd, vermeld op het 
aanvraagformulier de naam van de studentendecaan en de datum waarop de decaan is geraadpleegd.  
 
Het formulier met bijlagen moet binnen zes (6) maanden na het afstuderen in de opleiding 
worden ingeleverd bij de Studentenbalie van het Studenten Service Centre in het 
Forumgebouw of zijn  opgestuurd naar SSC, Postbus 414, 6700AK Wageningen. 
 
 
 


