MBO Studentenfonds (vergoeding leermiddelen)
Ben je financieel niet in staat om de kosten van de schoolbenodigdheden te
dragen dan hoeft dit geen belemmering te zijn om een opleiding bij het HMC te
volgen. HMC heeft een MBO studentenfonds waarmee we je ondersteuning
kunnen aanbieden bij de aanschaf van de verplichte leermiddelen. Denk hierbij
aan lesmateriaal, readers, boeken en gereedschappen.
Dit MBO studentenfonds is bedoeld voor (ouders van) BOL studenten van 16 en
17 jaar met een laag gezinsinkomen.
De vergoeding is alleen voor leermiddelen die op de boeken- en leermiddelenlijst van
Studers staan, en is er een laptopregeling. Andere kosten, zoals lesgeld en reiskosten,
worden niet vergoed. Je komt voor de regeling in aanmerking wanneer je voldoet aan
onderstaande voorwaarden:
•

Je volgt een BOL opleiding bij het HMC

•

Per 1 augustus 2021 ben je jonger dan 18 jaar

•

Een betalingsregeling (termijnbetaling) biedt geen oplossing in jouw situatie

•

Het gezinsinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm, of er zijn aantoonbare
financiële problemen (bijvoorbeeld een schuldhulpregeling)

De tegemoetkoming bestaat er in de meeste gevallen uit dat het HMC de betreffende
facturen betaalt aan de leveranciers, zoals de nota van Studers. Ook is het mogelijk om
spullen in bruikleen te krijgen, bijvoorbeeld een gereedschapskist.
Deze ondersteuning moet jaarlijks worden aangevraagd.
Inkomenstoets via Stichting Leergeld
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet eerst een inkomenstoets plaatsvinden via
Stichting Leergeld in jouw woonplaats (of nabije omgeving). Nadat Stichting Leergeld de
financiële gezinssituatie heeft beoordeeld ontvang je van hen een verwijsbrief waaruit blijkt
dat je voldoet aan de voorwaarden. Voor meer info en indienen van een aanvraag:
https://www.leergeld.nl/
Hoe dien ik een verzoek tot ondersteuning in?

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor ondersteuning kun je een mail sturen naar
studentenfonds@hmcollege.nl met als bijlage de verwijsbrief van Stichting Leergeld. Na de
zomervakantie nemen we dan contact met je op en ontvang je een aanvraagformulier.
Indien de gegevens compleet zijn wordt je aanvraag binnen twee weken afgehandeld. Als er
in jouw woonomgeving geen Stichting Leergeld is dan kun je hulp krijgen van een
budgetcoach van het HMC.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over de regeling? Stuur dan een mail naar
studentenfonds@hmcollege.nl. We nemen dan na de zomervakantie contact met je op.

