
 

Aanvraagformulier Mbo-studentenfonds 
Het Mbo-studentenfonds is ingevoerd ter financiële ondersteuning van ingeschreven studenten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de student bewijslast aan te leveren om in aanmerking te komen 
voor financiële ondersteuning vanuit het fonds. 

 
Ik doe een aanvraag omdat ik vanwege de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid 

studievertraging heb opgelopen. Er is een aantoonbaar verband tussen deze bijzondere 
omstandigheid en mijn studievertraging. Door deze reden wil ik graag aanspraak maken op het Mbo-

studentenfonds. 
 
 

 
School/locatie 

Naam student  

Studentnummer  

Telefoonnummer  

Emailadres  

 
Bewijsstukken die aangeleverd dienen te worden zijn 
 
 
☐ a ziekte 
        ☐ Medische informatie 
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk 
 
 
 
☐ b zwangerschap en bevalling 
        ☐ Medische informatie 
        ☐ Zwangerschapsverklaring 
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk 



 
☐ c een handicap of chronische ziekte 
        ☐ Medische informatie 
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk 
 
 
☐ d bijzondere familieomstandigheden 
        ☐ Medische informatie 
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk  
 
 
☐ e een onvoldoende studeerbare opleiding 
        ☐ Documentatie overleg met de opleiding  
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk 
 
 
☐ f overige door de instelling vastgestelde bijzondere omstandigheden 
        ☐ Motivatiebrief van de student 
        ☐ Bewijsstuk toekenning verlenging prestatiebeurs  
        ☐ Overige bewijsstukken namelijk 
 
 
 
 
 
Datum:  
 
 
 
 
 
 
☐Ja, ik geef akkoord bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en 
aangeleverd.  
 
 
 
 
i  

 
i Het aanvraagformulier en de bewijsstukken sturen aan mbostudentenfonds@noorderpoort.nl 
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