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Het doel van het fonds is om ervoor
te zorgen dat studenten ondanks een
financiële belemmeringen toch:
Kunnen deelnemen aan het mbo
Gaan meedoen aan medezeggenschapsraden of organisaties die het mbo
verbeteren
Bepaalde groepen studenten hebben vanaf
1 augustus 2021 recht op deze financiële
ondersteuning vanuit school.

T OP?

WIE HEBBEN ER RECH

Er zijn 4 doelgroepen die deze
ondersteuning kunnen ontvangen.
1 Bestuursleden, stu- 3 Studenten die bedentenraadsleden,
wezen hebben niet
medezeggenschapste kunnen betalen
leden of leden van
voor onderwijseen grote studentenbenodigdheden.
organisatie.
4 Studenten die
2 Studenten die zich
studievertraging
maatschappelijk of
hebben opgelopen
bestuurlijk voor de
vanwege bijzondere
school of het mbo
omstandigheden.
inzetten.

DOELGROEP 1 & 2
1
2

Alle studenten die deelnemer zijn van een
medezeggenschapsraad hebben recht op
dit fonds.
Alle studenten die zich maatschappelijk
of bestuurlijk inzetten voor hun school of
het mbo hebben recht op dit fonds.

De school bepaalt welke inzet en activiteiten in aanmerking komen voor het fonds.
Ongeacht leeftijd
Ongeacht BOL/BBL
Ongeacht of je een basisbeurs ontvangt of niet.

DOELGROEP 4

VERDERE UITLEG
NB: samenloop met
OCW regeling financiële
ondersteuning politieke
jongerenorganisaties
of landelijke mbo organisaties (zie art. 8.1.6
wetsvoorstel).
Studenten die deel zijn
van een medezeggenschapsraad, studentenraad of bestuur dragen
bij aan hun school.

Tegelijkertijd vraagt
deelname hieraan extra
tijd van studenten,
waardoor ze bijvoorbeeld minder tijd voor
een bijbaan hebben.
Het is daarom belangrijk dat deze studenten
hiervoor een vergoeding krijgen. Op deze
manier wordt gehoopt
dat studenten niet afzien deelname aan een
studentenraad.

DOELGROEP 3
3

De studenten die bewezen hebben dat zij
te weinig financiële middelen hebben om
leermiddelen aan te schaffen.

Dit geldt alleen voor studenten die:
Onder de 18 jaar zijn
In de BOL opleiding zitten
Bewezen hebben geen middelen te hebben om onderwijsbenodigdheden aan te kunnen schaffen.
Studenten die een BBL-opleiding volgen komen niet in
aanmerking voor de vrijstelling van inkomensbelasting
omdat zij betaald werk doen en niet afhankelijk zijn van
studiefinanciering. Uit onderzoek is gebleken dat 16 – 17
jarige studenten uit een laag inkomens gezin het meeste
moeite hebben met het betalen van hun onderwijsbeno-

verdere uitleg
digdheden. Deze groep studenten heeft alleen recht op
een reisproduct, maar komen
verder niet in aanmerking
voor studiefinanciering. Deze
studenten worden vanuit
hun stage ook niet betaald
en hebben daardoor geen
verdere inkomsten. Dit fonds
maakt het mogelijk om deze
doelgroep te kunnen ondersteunen. Dit zal ook gebeuren
door middel van maatwerk.
Bijvoorbeeld, een student kan
afspreken dat hij/zij boeken
en een laptop van de school
mag lenen.

Dit fonds is gericht op de
groep 16 – 17 jarige studenten die uit laag inkomens
gezinnen komen, maarde
school kan ervoor kiezen
om ook andere groepen studenten deze ondersteuning
te geven. . Een instelling
kan zelf beslissen hoe een
student geëvalueerd wordt
of hij/zij in aanmerking komt
voor het fonds. De instelling
kan dit volledig zelf doen,
maar mochten ze ondersteuning willen kan het
ook in samenwerking met

4

Studenten die vanwege bijzondere
omstandigheden studievertraging
oplopen.

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:
1 Ziekte
Zwangerschap of bevalling
Handicap of chronische ziekte
Bijzondere familieomstandigheden
De school mag beslissen om studenten in
het geval van andere bijzondere omstandigheden ook een ondersteuning te geven.

VERDERE UITLEG
2
3
4
5

Dit geldt alleen voor studenten die:
In de BOL zitten
Geen recht (meer) hebben op de basisbeurs
Alle leeftijden komen in aanmerking
Net als in het profileringsfonds kunnen mbo
instellingen op basis van eigen ruimte zelf bepalen wat er onder bijzondere omstandigheden
valt. In praktijk doen studenten vaak zelf een
aanvraag als ze vertraging oplopen en kan de
school kijken of ze hier een financiële vergoeding voor geven.

de gemeenten en/of
stichting leergeld.
Stichting leergeld helpt
instellingen met het
uitvoeren van de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor
studenten uit minima-

gezinnen in het mbo.
De gemeente waar de
student woont blijft wel
verantwoordelijk voor
armoedebeleid gericht
op zaken zoals huisvesting, schulden en/of
levensonderhoud.

TEUNING ERUIT?
HOE ZIET DE ONDERS
Voor doelgroep 1, 2,
en 4 bestaat het fonds
alleen uit financiële
ondersteuning.
Voor doelgroep 3 kan
de ondersteuning
financieel zijn of
het aanbieden van
leermiddelen. (Denk
bijvoorbeeld aan het
uitlenen van boeken en
laptops aan studenten
uit minimagezinnen.)
De hoogte van de financiële ondersteuning is
aan de instelling zelf om
per student te bepalen.
De hoogte van de financiële ondersteuning
moet te vergelijken zijn
met de financiële
tekortkoming van de
student.
Het is de bedoeling dat er
per student wordt gekeken
naar wat een passende
vergoeding is. Het is niet zo
dat er een maximum budget is dat over de studenten
die in aanmerking komen
verdeeld moet worden.
De bekostigde mbo-instellingen zijn zelf
verantwoordelijk voor
het financieren van het
mbo-studentenfonds. Een
student die gebruik mag

maken van dit fonds doet
dit binnen een financieel kader wat door de
school zelf is opgesteld.
De school moet door het
opstellen van dit kader
ervoor zorgen dat het voor
de studenten compleet
helder is wie, onder welke
voorwaardes, een beroep
kan doen op de voorziening en hoe de student
daarvoor een aanvraag
voor kan indienen. De studentenraden hebben hier
instemmingsrecht op, en
kunnen er daardoor voor
kiezen om ook dit kader
aan te passen. Zo mogen
studentenraden zelf ook
voorstellen andere soort
bijzondere omstandigheden toe te voegen aan de
lijst (bijvoorbeeld topsport).
De instelling moet een
protocol opstellen over
de toekenning van ondersteuning vanuit het
studentfonds.
Hierin moeten in ieder
geval staan:
Regels omtrent het
aanvragen van de fonds
Het proces en duur van
ondersteuning
De hoogte van het
bedrag.

AANDACHTSPUNTEN
EN
VOOR STUDENTENRAD

VRAGEN
Is er een indicatie van de vergoeding?

Nee er is op dit moment nog geen indicatie van de
vergoeding.

Waarom alleen onder de 18?
De school moet regels opstellen wanneer
iemand recht heeft op dit fonds en de hoogte
hiervan. Hierin moet duidelijk zijn hoe je een
aan vraag kan doen (check: is dit makkelijk te
doen voor een student?), de aanvang en duur
van de ondersteuning, bij financiële ondersteuning, de hoogte van het bedrag (check: vinden
jullie dit een redelijk bedrag?)
Medezeggenschap heeft instemmingsrecht op
beleid t.a.v. mbo-studentenfonds

Aandachtspunten:
Meedenken welke bestuurlijke/maatschappelijke activiteiten meetellen voor fonds
Meedenken welke aanvullende bijzondere
omstandigheden zouden moeten meetellen
School erop wijzen dat zij hun studenten over
hun rechten moeten informeren (nieuwsbrief, social media, briefing voor alle medewerkers en docenten, duidelijke informatie
op de website, moet worden besproken
tijdens LOB of mentor les).
JOB adviseert dat een studentenraadslid
een bedrag van verdient €150 tot €250 per
maand op basis van een tijdsinvestering van
20 tot 35 uur per maand.

Hier is voor gekozen omdat jongeren vanaf hun
18de studiefinanciering kunnen ontvangen.
Jongeren onder de 18 hebben geen recht op
studiefinanciering en kan deze fonds juist die
doelgroep ondersteunen.
Hoezo geen studenten van de bbl?
Omdat de studenten die een bbl opleiding volgen
een standaard stagevergoeding ontvangen. Dit is
niet vanzelfsprekend het geval met bol studenten.

Gaat het op vermogen/inkomen van ouders of
van de studenten zelf?

De studenten die thuis financieel geen vermogen
hebben om te kunnen studeren kunnen deze fonds
ontvangen.
Studenten die bijvoorbeeld in een studentenraad
zitten kunnen ongeacht persoonlijk financiële
situaties aanvraag doen op het fonds.

En gaat het eigenlijk om een schenking of komt
de ondersteuning in de vorm van een lening?
Dit fonds is geen lening maar een schenking.

Hoe lang zou je dan recht hebben ?

Je hebt er mogelijk recht op tot het eind van je
opleiding.

Is de gedachte dat scholen een regelement voor
voorwaarden binnen de school op te stellen?
Het is geen vereiste maar het zou wel goed zijn. Op
deze manier weten de scholen en de studenten wat
ze kunnen verwachten.

Wat is de looptijd van dit fonds?

Dat is in samenspraak met de school. Maar dit fonds
wordt ieder jaar opnieuw beschikbaar gesteld door
de overheid.

Hoe heet die aanvraag van DUO?

Verlenging van de basisbeurs wegens bijzondere
omstandigheden.Hierbij de link naar die specifieke
aanvraag: https://duo.nl/particulier/studievertraging/
verlenging-van-de-prestatiebeurs.jsp /

Ik ken ook bbl studenten die geen tot weinig
inkomen krijgen...

Dan kunnen zij in gesprek gaan met de school en
kan er daar een besluit worden genomen.

Vallen mentale ziektes bijvoorbeeld hier ook
onder?
Mentale ziektes vallen ook om bijzondere
omstandigheden.

Maar begrijp ik goed dat het eigenlijk gaat om
richtlijnen, aangezien de school zelf beslist?

Ja het is een richtlijn. Maar het bedrag wat de school
ontvangt staat vast.
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