
Aanvraagformulier studentenfonds 
Waarvoor wil je een aanvraag doen? 

Gegevens ouder/verzorger/voogd:

Geboortedatum

Werkkleding/ sportkleding/ uniform 

Laptop 

Overige leermiddelen

Je bent jonger dan 18 jaar en wilt een BOL opleiding gaan volgen, maar de financiële situatie van de ouders/ verzorgers laat 
het niet toe om de kosten voor de verplichte leermiddelen (boeken, licenties, werkkleding, uniform, laptop) te dragen.  
Om in aanmerking te komen dien je in bezit te zijn van een verklaring Stichting Leergeld. Stuur deze mee als bijlage. 

Je volgt reeds een BOL opleiding maar loopt als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, handicap of 
familieomstandigheden) aantoonbaar studievertraging op en je hebt geen recht (meer) op een basisbeurs. 
Om in aanmerking te komen dien je hiervoor bewijsstukken aan te leveren. Stuur deze mee als bijlage. 

Je zet je bestuurlijk of maatschappelijk in, in het belang van ROC Ter AA / het onderwijs of bent lid van de studentenraad 
van ROC Ter AA. 

Opleiding die de student volgt/gaat volgen bij ROC Ter AA

(Alleen in te vullen bij aanvraag student jonger dan 18 jaar) 

Voorletter(s)

Achternaam 

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens ouder/verzorger/voogd:

Gegevens student:

Voornaam 

Achternaam

Straatnaam + nummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres school

Studentnummer

Naam opleiding 

Leerweg

BOL

Verplichte leermiddelen 
Pakketnummer leermiddelenlijst 

Overige materialen

Als er al kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van de leermiddelen vul dan 
onderstaande betaalgegevens in.

IBAN-bankrekeningnummer:  

Rekeningnummer Ten name van:  

Overige opmerkingen:  

Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld en mijn gegevens heb gecontroleerd. 
Daarmee ga ik ook akkoord met het privacy beleid van ROC Ter AA. 

BBL

Ja
Download het aanvraagformulier en stuur het samen met de gevraagde bijlagen naar studentenfonds@roc-teraa.nl. 
Hier kun je ook terecht met vragen.
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