
Aanvragen schoolmeubilair  
 
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-voorziening.aspx 
 
Via de link komt u op onderstaande pagina. Klik op ‘aanvragen voorziening’ om de aanvraag te 
starten. 

 
 
Zorg ervoor dat u de volgende gegevens vast bij de hand heeft: 

• DigiD inloggegevens van uw kind. (Heeft u deze nog niet, vraag dan eerst een DigiD aan 
voor uw kind op www.digid.nl) 

• Gegevens van de school, evt het inschrijfbewijs 

• Evt. medische rapportage 

 
Log in met het DigiD van uw kind op onderstaande pagina 

 
 

  

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-voorziening.aspx


Volg de stappen in het e-aanvraag programma van het UWV 

 
 

Bij stap 4. Voorziening kiezen: “voorziening aanvragen om onderwijs te kunnen (blijven) volgen” 

 
Bij stap 5. Uw situatie (van uw kind) 
Selecteer eerst het onderwijs type waar uw kind naar school gaat. 
Daarna verschijnt onderstaand scherm waarbij u aangeeft dat het om een hulpmiddel gaat 

 



 
Bij stap 6. Voorziening 
Selecteer: Meubels, zoals een aangepaste stoel of een aangepast bureau 

 
 
Geef in de omschrijving aan waarbij uw kind het meubilair gaat gebruiken.  
Denk hierbij aan: 

- Handhaven van houding 
- Volgen van lessen (schrijven, lezen, rekenen, ed) 

 
Bij stap 7. Extra gegevens 
Geef de naam van de onderwijsinstelling in en geef aan vanaf wanneer uw kind onderwijs volgt 
op deze locatie. Als laatste vragen ze naar het leerjaar waarin uw kind ten tijde van de aanvraag 
zit. 
 
Bij stap 8. Medische informatie 
Selecteer de situatie die op uw kind van toepassing is. Indien de medische gegevens nog niet 
bekend zijn, zult u deze per post naar het UWV moeten zenden. 

 
 
  



Bij stap 9. Bijlage 
Gebruik onderstaande gegevens om het medische rapport op te sturen. Voeg altijd het 
gevraagde formulier bij, zodat de medische gegevens op de juiste plek terecht komen en niet 
zoek raken. 

 
Bij stap 10. Controleren 
U krijgt nu een overzicht van al uw ingevulde gegevens. Controleer deze goed en wijzig ze waar 
nodig. Bevestig onderaan de pagina dat alle gegevens juist zijn ingevuld en druk dan op 
verzenden. 
LET OP: na verzending is het niet meer mogelijk om iets te veranderen! 

 


