Regeling mbo-studentenfonds
Schooljaar 2021-2022
___________________________________________________________________________
Inleiding
Per 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking. Het doel van het fonds is voorkomen
dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het volgen van beroepsonderwijs en/of deelname
aan organisaties of raden die ten goede komen van het mbo.
De afgelopen jaren hanteerden wij een regeling: “voorziening leermiddelen voor minimagezinnen”.
Deze regeling komt te vervallen omdat deze doelgroep recht heeft op het mbo-studentenfonds.
Er zijn vier doelgroepen van studenten omschreven die recht hebben op het studentenfonds:
1. Studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
2. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.
3. Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van
studentenorganisatie.
4. Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk zodanig inzetten dat dit naar het oordeel
van het bevoegd gezag in het belang van school/onderwijs is.
Voor iedere doelgroep is beschreven wanneer een student vanuit het mbo-studentenfonds
ondersteuning kan ontvangen, om wat voor vorm van ondersteuning het gaat (financieel of materieel)
en hoe de student de ondersteuning kan aanvragen.
Beschrijving doelgroepen
Doelgroep 1
Studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
Deze doelgroep is vergelijkbaar met de doelgroep van de oude regeling voor minimagezinnen.
Het gaat om studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële
middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden.
Het mbo-studentenfonds geeft recht aan studenten die:
• Jonger dan 18 zijn (dus geen recht hebben op een basisbeurs)
• Én in de bol zitten
• Én aantoonbaar onvoldoende middelen hebben voor aanschaf van onderwijsbenodigdheden
In geval er sprake is van schrijnende omstandigheden kunnen ook studenten die ouder zijn dan 18 jaar,
BBL studenten en vavo studenten gebruik maken van de regeling. Dit vraagt om maatwerk via
schoolmaatschappelijk werk. De tegemoetkoming schrijnende gevallen worden geaccordeerd door de
directie onderwijs en door de controller.
Doelgroep 1: Aard van de ondersteuning
Opleidingskosten en leermiddelen worden volledig vergoed.
Er wordt geen geld gegeven, de student moet rekeningen overleggen van wat is aangeschaft.
Eventueel kunnen boeken/leermiddelen door het ROC worden voorgeschoten.
Er is een bruikleenregeling voor laptops. De student kan na het tekenen van een
bruikleenovereenkomst de beschikking krijgen over een laptop.
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Doelgroep 1: Benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraag
De student moet minstens één van de volgende bewijzen overleggen:
• Bewijs van kwijtschelding gemeentelijke heffingen
• Bewijs dat ouders niet meer verdienen dan 110% van het bijstandsniveau (het
bijstandsniveau voor 2021 is: alleenstaande: €1.075,44 met een vakantietoeslag van 5%;
alleenstaande ouder: €1.075,44 met een vakantietoeslag van 5%; gehuwden en
samenwonenden: €1.536,34 met een vakantietoeslag van 5%.)
• Bewijs dat het gezin in de schuldsanering zit
• Bewijs dat er een bewindvoerder is
Doelgroep 1: Wijze van aanvragen
Invullen van het formulier op de website en dit samen met de benodigde documenten mailen naar
het adres dat op het aanvraagformulier vermeld staat. Dit geldt zowel voor het aanvragen van de
vergoeding van opleidingskosten en leermiddelen als voor het aanvragen van een laptop in
bruikleen.
Doelgroep 2
Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen
(In de praktijk gaat dit alleen om studenten van niveau 3 en 4 opleidingen, studenten van niveau 1 en 2
houden altijd recht op studiefinanciering zolang zij de opleiding volgen.)
Bijzondere omstandigheden zijn:
A. Ziekte
B. Zwangerschap of bevalling
C. Handicap of chronische ziekte
D. Bijzondere familieomstandigheden
E. Evt. overige omstandigheden die naar het oordeel van het bevoegd gezag recht geven op
aanspraak op het studentenfonds
Het mbo-studentenfonds geldt voor studenten van alle leeftijden die:
• In de bol zitten
• Én geen recht (meer) hebben op een basisbeurs
In geval van medische omstandigheden dient eerst onderzocht te worden of een student aanspraak
kan maken op een voorziening prestatiebeurs bij DUO. De student kan daar een aanvraag doen voor
verlenging van de diplomatermijn, verlenging van de prestatiebeurs of kwijtschelding van de
prestatiebeurs.
Doelgroep 2: Aard van de ondersteuning
Wanneer de student niet meer in aanmerking komt voor een beurs of een lening bij DUO en er
geen andere voorliggende voorzieningen zijn kan de student voor maximaal 1 studiejaar een
maandelijks bedrag krijgen. Vaststelling van dit bedrag is maatwerk.
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Het bedrag is in elk geval niet hoger dan het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud
voor het beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000, en indien
van toepassing niet hoger dan de som van dat bedrag en het bedrag van de toeslag eenoudergezin.
De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de directie onderwijs en de controller, op
voordracht van het Loopbaancentrum.
Het doel is te voorkomen dat de opleiding door geldgebrek beëindigd wordt.
Doelgroep 2: Benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraag
Om te bepalen of een student door een van de bijzondere omstandigheden studievertraging heeft
opgelopen, dient de student een van de volgende bewijsstukken te overleggen:
•

•

•
•

Bewijs van toekenning van verlenging van de basisbeurs en dat alle aanvullende
voorzieningen van DUO zijn uitgeput.
En daarbij:
Een gedagtekende schriftelijke verklaring van een arts/verloskundige/huisarts/psycholoog.
Hier staat in dat de betreffende student niet binnen de daarvoor opgestelde termijn het
diploma kan behalen. Deze verklaring is nodig in het geval van;
-langdurige afwezigheid door ziekte
-zwangerschap/bevalling
-handicap of chronische ziekte
-bijzondere familieomstandigheden
Een onderbouwing door een medewerker van het Loopbaancentrum
In het geval van overige, niet nader gedefinieerde bijzondere omstandigheden: een
motivatiebrief van de student en een onderbouwing door een medewerker van het
Loopbaancentrum

Doelgroep 2: Wijze van aanvragen
Invullen van het formulier op de website en dit samen met de benodigde documenten mailen naar
het adres dat op het aanvraagformulier vermeld staat

Doelgroep 3
Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van studentenorganisatie.
•
•
•
•
•

Alle studenten in de medezeggenschapsraad hebben recht op een vergoeding
Alle studenten van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang hebben recht
Ongeacht leeftijd
Ongeacht bol/bbl
Ongeacht recht op basisbeurs

Doelgroep 3: Aard van de ondersteuning
Studenten die deelnemen aan de studentenraad krijgen een vergoeding van €25 per vergadering.

Doelgroep 3: Benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraag
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Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie
Doelgroep 3: Wijze van aanvragen
Invullen van het formulier op de website en dit samen met de benodigde documenten mailen naar
het adres dat op het aanvraagformulier vermeld staat
Doelgroep 4
Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk zodanig inzetten dat dit naar het oordeel van het bevoegd
gezag in het belang van school/onderwijs is.
•
•
•
•

Studenten die maatschappelijk/bestuurlijk actief zijn en waarbij dat naar het oordeel van de
school ten goede komt aan de school of het onderwijs
Ongeacht leeftijd
Ongeacht bol/bbl
Ongeacht recht op basisbeurs

Doelgroep 4: Aard van de ondersteuning
Studenten die zich namens het ROC Kop van Noord-Holland inzetten op een open dag/avond of
een andere voorlichtingsactiviteit krijgen per evenement een vergoeding van €15.
Studenten die het ROC vertegenwoordigen in bijvoorbeeld een jongerenraad van de gemeente
krijgen een vergoeding van €25 per vergadering. Het is aan de school om te beoordelen welke
maatschappelijke/bestuurlijke activiteiten in aanmerking komen voor vergoeding.

Doelgroep 4: Benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraag
• Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie
• Studenten die deelnemen aan de open avond hoeven zelf geen aanvraag te doen, dit
verloopt via de opleidingsmanager
Doelgroep 4: Wijze van aanvragen
Invullen van het formulier op de website en dit samen met de benodigde documenten mailen naar
het adres dat op het aanvraagformulier vermeld staat
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