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Aan

Studenten ROC Friese Poort en hun
ouder(s)/verzorger(s)

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige
mbo-studenten 2020-2021
Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo opleiding zij willen
volgen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een
laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Het ministerie van
onderwijs stelt hiervoor budget beschikbaar.
Regeling:
• Het betreft financieringsmogelijkheden voor studenten jonger dan 18 jaar voor zaken die
verplicht zijn om aan te schaffen voor het volgen van een opleiding.
• Voor vergoeding komen in aanmerking studiematerialen en activiteiten. Deze studiematerialen
zijn of worden eigendom van de student bij het afronden van de opleiding. Dit zijn o.a. boeken,
een laptop en gebruiksmaterialen.
• Voor door de school verplicht gestelde laptops geldt een maximum bedrag van € 450,-.
Wanneer de student voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, ontvangt hij of zij van de
afdeling Financiën een voucher. Met deze voucher kan via www.campusshop.nl een laptop
aangeschaft worden. Stopt de student voortijdig met de opleiding, dan moet de laptop weer bij
de opleidingsmanager ingeleverd worden.
• Bij ROC Friese Poort coördineert de afdeling Financiën de aanvragen voor de tegemoetkoming.

De te nemen stappen om gebruik te maken van de regeling:
1. De ouders laten een inkomenstoets uitvoeren. Deze kan aangevraagd worden via
Friesland: www.kindpakket.nl
Algemeen: www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/
Bij de inkomenstoets wordt het besteedbaar inkomen getoetst aan de 120%-norm.
Deze wordt uitgevoerd door een regionale Stichting Leergeld.
2. Wanneer Stichting Leergeld de aanvraag toekent, krijgen de ouders hiervan bericht.
3. De ouders geven het bewijs van toekenning door aan de school (via afdeling Financiën*).
4. Nadat de afdeling Financiën het bewijs van toekenning door de Stichting Leergeld van de ouders
ontvangen heeft *), wordt er een bestel-link van onze leverancier van leermiddelen gestuurd
naar het bij ons bekende mailadres van de ouder/verzorger en/of student.
De factuur van de geleverde leermiddelen gaat dan rechtstreeks naar de school.
*) In verband met de privacy zal de Stichting Leergeld het bericht van toekenning aan u toesturen, u
kunt een afschrift hiervan mailen aan de onderstaande adressen:
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