
Datum   Naam Handtekening 

Aanvraagformulier subsidie PPO 
Klik op de lichtblauwe velden, en type uw antwoord. 
Vergeet niet het formulier te bewaren (save).

ZZP’ers werkzaam in de culturele sector en woonachtig in de provincie Groningen kunnen vanaf  
22 februari 2021 in aanmerking komen voor subsidie die is bedoeld voor studie, een leerwegtraject 
of stage. Bovenop een toegekende aanvraag via www.werktuigppo.nl van Platform ACCT kun je in 
totaal tot 90% van je studiekosten vergoed krijgen. Beschik je over een goedgekeurde aanvraag 
van Werktuig PPO dan kun je door middel van dit ondertekende aanvraagformulier aanspraak 
maken op een aanvullende bijdrage in je studiekosten. De extra bijdrage die je via de Kunstraad 
Groningen ontvangt wordt ter beschikking gesteld door de Provincie Groningen. Nadat je het 
formulier hebt ingevuld en ondertekend kun je het mailen naar 
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl

Naam: 

Bedrijfsnaam: 

Werkzaam als: 

Adres: 

Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Beschik je over een goedgekeurde aanvraag van Platform ACCT stuur deze dan mee met het  
ingevulde declaratieformulier. Na beantwoording van onderstaande vragen beoordeelt de  
Kunstraad Groningen binnen een termijn van 7 werkdagen of je in aanmerking komt voor een 
extra bijdrage in je studiekosten, aan een leerwegtraject of stage:

Beschik je over een toegekende aanvraag voor studieondersteuning via https://werktuigppo.nl 
stuur deze dan mee.

Per welke datum heb je goedkeuring via https://werktuigppo.nl gekregen?

Welke opleiding, leertraject of stage wil je gaan doen?  

Wat zijn de totale studiekosten die je wilt gaan maken? €

Hoe hoog is de bijdrage die je via https://werktuigppo.nl ontvangt € 

Naar welk bankrekeningnummer kunnen we de bijdrage overmaken?  NL

Deze bankrekening staat op naam van? 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Kunstraad Groningen
Martinikerkhof 13  
9712 JG Groningen  

Vergeet niet het formulier te bewaren (save).
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