
 

Dit formulier kunt u 
retour zenden aan: 
P&O van uw instituut 
of 
P&O NWO-I 
Postbus 3021 

 3502 GA  UTRECHT 
  

Neem voor meer informatie contact op met: 
P&O van uw instituut 
of 
Mevr. A. Bor, a.bor@nwo.nl, (030) 600 12 37 
Mevr. M.L.F.G. Teuwissen, m.teuwissen@nwo.nl, (030) 600 12 61. 

 
 
AVOM FORMULIER VERMINDERING EIGEN BIJDRAGE STUDIEKOSTEN 
 
Naam   : ___________________________________________________________ 
Geboortedatum   : ___________________________________________________________ 
E-mailadres werk : ___________________________________________________________ 
Organisatieonderdeel : ___________________________________________________________ 
 
Doel 4: Vermindering eigen bijdrage studiekosten 
Voor welke opleiding vraagt u de vermindering eigen bijdrage studiekosten aan?   

Naam studie/cursus: ______ ____________________________________________________________    
 
Bronnen: 
 Ik wil vakantie-uren inzetten of  

Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 

 Ik wil brutosalaris inzetten gedurende: 
 1 maand   1 maand, in mei   1 maand, in december 
 2 maanden, in mei  2 maanden, in december 
 3 maanden, in mei  3 maanden, in december 

  12 maanden   24 maanden    36 maanden 
 
Ik verklaar door ondertekening van het aanvraagformulier dat 
- ik kennis heb genomen van de op de NWO-I-website gegeven informatie over de mogelijke consequenties van mijn 

keuze en van bijlage 3 van de Cao Onderzoekinstellingen en dat ik instem met de bepalingen in die regeling; 
- ik instem met een wijziging van mijn arbeidsovereenkomst conform mijn in dit formulier aangegeven keuze. 
 
 
Datum : ___ - ___ -______      Handtekening werknemer : ___________________________ 
 
Voor medewerkers van de universitaire locaties verwerkt NWO-I centraal de bij- of afschrijving van de AVOM-uren in de 
verlofadministratie. 
 
Voor medewerkers van de instituten en het NWO-I-bureau verklaart ondergetekende dat de aangegeven 
vermindering/vermeerdering van _____ (aantal) vakantie-uren op de verlofaanspraak is verwerkt. 
 
______________________________ _________________________ ____ - ____ - _______ 
Handtekening personeelsfunctionaris  Plaats  Datum  
 
 
Verwerking P&O / Salarisadministratie 
Uurloon :  _____________________  Registratienummer :  _____________________  
Aantal uren :  _____________________  Invoer P&O d.d. / paraaf :  _____________________  
Studie inhouden tot :  _____________________  Controle P&O d.d. / paraaf :  _____________________ 
  
Bedrag studie :  _____________________  Invoer SA d.d. / paraaf :  _____________________  
% vergoed door NWO :  _____________________  Controle SA d.d. / paraaf :  _____________________  

Kijk voor meer informatie op de website 
Ga naar NWO-I People om dit formulier gemakkelijk digitaal in te dienen! 
 

 

https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/algemene-informatie/
https://nwoi-people.nwo.nl/NWOIPeople/login.seam

