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IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

PROVINCIAAL GRONINGER STUDIEFONDS

Studiefonds voor
tegemoetkoming in
reis- en studiekosten

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien via de
provincie een tegemoetkoming krijgen voor de (reis)
kosten van uw opleiding of die van uw kinderen. U kunt
een aanvraag doen voor het schooljaar 2021-2022.
Heb ik recht op een tegemoetkoming?
Het Studiefonds is voor leerlingen of
studenten met een laag inkomen:
• Ouders van leerlingen in het voortgezet
onderwijs jonger dan 18 jaar kunnen een
aanvraag indienen voor tegemoetkoming
in de reiskosten.
• Ouders van studenten van 16 of 17 jaar die
een MBO-opleiding volgen, kunnen een
aanvraag indienen voor tegemoetkoming
in de studiekosten.
• Studenten op het MBO en boven de 18
jaar kunnen een aanvraag indienen voor
tegemoetkoming in de studiekosten
(alleen met een doorverwijzing van de
opleiding).

www.bwri.nl

• MBO/HBO/WO-studenten ouder dan
30 jaar kunnen een aanvraag indienen
voor tegemoetkoming in de reis- en
studiekosten
Meer informatie en aanvraag indienen
Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden op de website
van de provincie:
www.provinciegroningen.nl/subsidies/
wonen-en-welzijn/studiefonds-2021/2022/
Daar kunt u ook uw aanvraag indienen. U
ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van
de aanvraag (voorzien van de gevraagde
bijlagen) een besluit.

De deuren van
de Haydnlaan
en de Molenraai
staan weer
voor u open.
De BWRI locaties
aan de Haydnlaan 2
Hoogezand, Vosholen
119 Sappemeer en de
Molenraai 1 Sappemeer
zijn weer open
voor afspraken!
Wij vinden het erg fijn
om u weer te mogen
begroeten. En natuurlijk
blijven we ook digitaal
en telefonisch heel goed
bereikbaar.
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Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.

SCHOOLSPULLENPAS

Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand

Wat kan
je met een
SchoolspullenPas?

Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer
Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl

Je kunt gaan winkelen voor de schoolspullen die
op jouw verlanglijstje staan. Denk aan de nieuwste
agenda, tofste pennen of handige schriften. Ook
zou je een rekenmachine, atlas of gymspullen
met de schoolspullenpas kunnen aanschaffen.
Een goede start van het nieuwe schooljaar, de
middelbare school of als student!
Hoe werkt de Schoolspullenpas?
Bestel nu met jouw punten de
Schoolspullenpas op het Meedoen MiddenGroningen platform en ga vanaf 1 juli shoppen
bij een van de aangesloten winkels. De pas is
persoonsgebonden en in delen te besteden.

BES TEL

+ Bestellen van de Schoolspullenpas
kan vanaf nu tot eind 2022
+ Levering van de Schoolspullenpas
is begin juli 2022
+ Geldigheid Schoolspullenpas
1 juli t/m 30 september

AT JE VAN AF 1 JUL I DE LEU
NU JE SCH OOL SPU LLE NPA S ZOD

Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@bwri.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

KST E SCH OOL SPU LLE N KUN T GAA

N AAN SCH AFF EN!

Stap in een nieuwe wereld.
Word verkeersregelaar bij Sava
foto: Jan Kanning

Als verkeersregelaar ga je het
verkeer in goede banen leiden.
Met je armen ga je bewegingen
richting het verkeer maken.
Je wordt ingezet als de
stoplichten niet werken.
Tijdens wegwerkzaamheden.
Of bijvoorbeeld bij grote
evenementen.

Er zijn volop kansen om (om-)geschoold te
worden tot beroepsverkeersregelaar.
Kans op baangarantie
Vanuit BWRI is er toestemming nodig. Je
kunt met behoud van je uitkering, voor 2
maanden, gaan leren en werken. En er is een
baangarantie! In de afgelopen 5 jaar zijn er
ruim 150 werkzoekenden succesvol opgeleid
tot beroepsverkeersregelaar. De meesten
hebben nu een vaste baan.

Wil je een goed beeld hebben van over het
vak van een beroepsverkeersregelaar?
Kijk dan een filmpje via de volgende link:
https://youtu.be/qp92Nl3lSHc ).
Vragen?
Dan kan je contact opnemen met je
werkcoach. Je kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met dhr. Roy Koller van het UWV
op telefoonnummer 0627359010
of email roy.koller@uwv.nl

