Als je nog geen
studiespullen hebt gekocht
Je ouder/verzorger dient het aanvraagformulier in
bij de contactpersoon van jouw school. Daarop geef
je aan dat je gebruik wilt maken van de financiële
hulp studiekosten. Je kunt er ook aangeven als je een

Financiële hulp
studiekosten

laptop of messenset van Curio wilt lenen.
• Verder kun je een bijdrage krijgen voor schoolactiviteiten. Zoals kosten voor bijvoorbeeld
werkweken of een verplichte schoolreis.
• Voor openbaar vervoer is geen vergoeding.
Daarvoor is er het studentenreisproduct voor
mbo-studenten onder de 18 jaar.
Zie: www.duo.nl/studentenreisproduct
• Ook voor het kopen van een laptop kun je een
vergoeding krijgen. Dit verschilt per opleiding.
Volg je een IT- of een mediaopleiding? Dan krijg je
maximaal € 750,- vergoed voor je laptop. Bij andere
opleidingen is het maximale bedrag € 450,-.
Had je al een laptop gekocht? Dan krijg je de
vergoeding verdeeld over de eerste twee jaar van
de opleiding. Kun je geen laptop betalen? Dan kun
je een laptop lenen van Curio. Je tekent dan een
leencontract als je de laptop ontvangt. Je geeft de
laptop weer terug als je stopt met je studie. Bij het
halen van je diploma mag je de laptop houden.
Neem voor informatie contact op met:

mbo-steunfonds@curio.nl

Curio_Folder A5_Studentenfonds leermiddelen_V2.indd 1

Voor mbo-studenten
14-07-2020 09:30

Wil je graag studeren bij Curio, maar zijn de studiekosten te
hoog? Dan bestaat er een financiële regeling voor studenten
uit minimagezinnen. Dit is voor ouder(s)/verzorger(s) die de
studiekosten niet kunnen betalen. De minister van onderwijs
vindt namelijk dat iedere jongere in Nederland dezelfde kansen

Bij welke studiekosten
krijg je financiële hulp?

moet hebben om een opleiding te volgen. Daarom bestaat er

Het gaat als eerste om de spullen die je op school nodig hebt. Denk hierbij aan

het Steunfonds Studiekosten.

boeken, licenties, kappersbenodigdheden, sport- en werkkleding, messensets
en laptops. De regeling is niet voor het betalen van lesgeld, reiskosten,

Voorwaarden
• Je volgt een beroepsopleidende leerweg (BOL) bij Curio.
• Je bent bij de start van de opleiding in studiejaar 2020-2021
op 1 augustus 2020 jonger dan 18 jaar.
• Het gezinsinkomen is onder 130% van de bijstandsnorm.

huurkosten enz.

Als je al
studiespullen
hebt gekocht
Je krijgt een aanvraagformulier
van je contactpersoon van jouw

Wat moet je doen?
Denk jij dat je in aanmerking komt voor deze regeling?

school. Je ouder/verzorger dient
het aanvraagformulier in bij die
contactpersoon.

Neem dan zelf contact op met de Stichting Leergeld in jouw
woonplaats: www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag.

Graag bijvoegen:
• Kopie van de aankoopbonnen/

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen dat ook doen. Stichting Leergeld

factuur

controleert dan het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s). Het is

• Betaalbewijs (bijvoorbeeld een

belangrijk dat je de Stichting Leergeld toestemming geeft om

kopie van een bankafschrift)

dit inkomen te delen met de contactpersoon van Curio.
Heb jij vorig jaar geld ontvangen vanuit het Steunfonds
Studiekosten? Dan moet je jezelf voor dit schooljaar opnieuw
aanmelden bij Stichting Leergeld. Het inkomen van je ouders/
verzorgers wordt dan opnieuw gecontroleerd.
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