AANVRAAGFORMULIER MBO STUDENTENFONDS en LAPTOPREGELING
Datum :
Studentnummer:
Voornaam:
Tel.nr.:
Emailadres:
IBAN rekeningnummer:

Achternaam:

1.Hierbij doe ik een aanvraag voor het mbo studentenfonds:
(kruis aan onder welke doelgroep je valt)
O Doelgroep 1
Ik heb aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden (kruis één of beide hokjes aan)
O Ik doe een aanvraag voor vergoeding van opleidingskosten en leermiddelen
O Ik wil graag een laptop in bruikleen krijgen

O Doelgroep 2
Ik heb vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen
O Doelgroep 3
Ik ben lid van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van een studentenorganisatie.
O Doelgroep 4
Ik zet me bestuurlijk/maatschappelijk zodanig in dat dit naar het oordeel van het bevoegd gezag in het
belang van school/onderwijs is.
2. Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande
documenten overleggen:
Doelgroep 1
Minstens één van de volgende bewijzen:
• Bewijs van kwijtschelding gemeentelijke heffingen
• Bewijs dat ouders niet meer verdienen dan 110% van het bijstandsniveau (het
bijstandsniveau voor 2021 is: alleenstaande: €1.075,44 met een vakantietoeslag van 5%;
alleenstaande ouder: €1.075,44 met een vakantietoeslag van 5%; gehuwden en
samenwonenden: €1.536,34 met een vakantietoeslag van 5%.)
• Bewijs dat het gezin in de schuldsanering zit
• Bewijs dat er een bewindvoerder is

Doelgroep 2
• Bewijs van toekenning van verlenging van de basisbeurs en dat alle aanvullende
voorzieningen van DUO zijn uitgeput.
En daarbij:
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•

•

Een gedagtekende schriftelijke verklaring van een arts/verloskundige/huisarts/psycholoog.
Hier staat in dat de betreffende student niet binnen de daarvoor opgestelde termijn het
diploma kan behalen. Deze verklaring is nodig in het geval van;
-langdurige afwezigheid door ziekte
-zwangerschap/bevalling
-handicap of chronische ziekte
-bijzondere familieomstandigheden
Een onderbouwing door een medewerker van het Loopbaancentrum

In het geval van overige, niet nader gedefinieerde bijzondere omstandigheden: een motivatiebrief
van de student en een onderbouwing door een medewerker van het Loopbaancentrum

Doelgroep 3
Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie
Doelgroep 4
• Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie
Studenten die deelnemen aan de open avond hoeven zelf geen aanvraag te doen, dit verloopt via
de opleidingsmanager

3. De benodigde documenten voeg ik bij de deze aanvraag
Namen van bijgevoegde documenten:
-

4. Ik heb over de aanvraag een gesprek gevoerd met een medewerker van het
Loopbaancentrum
O nee
O ja, naam medewerker:

Dit formulier samen met de benodigde documenten mailen naar :
Sam van der Veer svanderveer@rockopnh.nl
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