MBOstudenten
fonds
Om te voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het (ver)volgen
van een mbo-opleiding kan er bij ROC Tilburg gebruik gemaakt worden van het mbostudentenfonds. Ouders van studenten of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) die aantoonbaar
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2. Waar kan ik een indicatie van de
verplichte onderwijsbenodigdheden
vinden?

Op basis van advies

Voucher2

de opleiding besteld worden bij de Campusshop3. Als
binnen een jaar gestopt wordt met de opleiding dan
moet de laptop weer ingeleverd worden.

(via een inkomenstoets) over onvoldoende financiële middelen beschikken om de verplichte
onderwijsbenodigdheden1 aan te schaffen kunnen hier een beroep op doen. De inkomenstoets

Deze zijn te vinden op onze website onder:

wordt namens ROC Tilburg uitgevoerd door Stichting Leergeld Tilburg (ook als de student niet in

https://www.roctilburg.nl/Mbo-scholen-en-Vavo/

Tilburg woont). Deze stichting is hierin gespecialiseerd en adviseert over de toekenning. Als uit de

overzichtspagina

inkomenstoets blijkt dat het inkomen voldoet aan de norm dan worden de verplichte onderwijs-

Hier staan alle mbo scholen van ROC Tilburg. Door op

benodigdheden door ROC Tilburg vergoed.

een school te klikken en vervolgens op de omschrijving

		

van de opleiding die gevolgd gaat worden staat

Als de student op 1 augustus 2022 jonger is dan 18

onderaan bij “kosten en cijfers” een kostenoverzicht.

jaar dan hoeft er geen lesgeld te worden betaald. Is

Mogelijk zijn het op dit moment nog kostenoverzichten

de student op die datum 18 jaar of ouder dan is er wel

voor schooljaar 2021/2022. In juni krijgen alle nieuwe

lesgeld verschuldigd, dit wordt door DUO in rekening

studenten van ons een welkomstbrief met daarin een

gebracht. Het lesgeld voor schooljaar 2022/2023

1. Voor wie (doelgroep) is de regeling, wat zijn de voorwaarden en wat wordt 		
vergoed?
Doelgroep

link en een inlogcode. Met deze inlogcode komt de

bedraagt € 1.239. Een eventuele betalingsregeling moet

Studenten of hun ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) die niet in staat zijn om de verplichte

student op de pagina van de school terecht waar hij/

met DUO getroffen worden.

onderwijsbenodigd-heden te betalen voor het volgen van een mbo-opleiding.

zij de opleiding gaat volgen. Hier zijn o.a. de actuele
kostenoverzichten van de desbetreffende school te
vinden.

Voorwaarden
		

Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van de student hebben een inkomen op of onder
130% van de geldende bijstandsnorm dat vastgesteld en schriftelijk bevestigd moet zijn door
Stichting Leergeld Tilburg (inkomenstoets).

		

De student volgt een BOL opleiding bij ROC Tilburg

		

De student is bij aanvang van de opleiding (peildatum 1 augustus) jonger dan 18 jaar.

Ondersteuning

4. Moet ik buiten de aanschaf van
verplichte onderwijsbenodigdheden
ook lesgeld betalen?

3. Moet ik verplicht een laptop
hebben?

5. Hoe kan ik gebruik maken van het
mbo-studentenfonds?
Aanmelden kan via de button Meldpunt op de website
van ROC Tilburg: www.roctilburg.nl/Meldpunt. In
deze digitale omgeving kan vervolgens het ‘mbo-

Of een laptop tot de verplichte onderwijsbenodigd-

studentenfonds’ aangeklikt worden. Hier kan de

heden behoort hangt af van de opleiding die gevolgd

benodigde informatie, waaronder het (verplichte)

wordt. Raadpleeg hiervoor de kostenoverzichten.

studentennummer, ingevuld worden. Zodra wij het

Als een opleiding gevolgd gaat worden waarbij een

aanvraagformulier hebben ontvangen, nemen wij

Vergoeding van de verplichte onderwijs-benodigdheden om de opleiding goed te kunnen

laptop verplicht is en u kunt deze niet betalen, dan

contact met u op. Wij adviseren u om ondertussen

volgen.

kan ROC Tilburg in een aantal gevallen een voucher

al een ‘Inkomenstoets mbo ROC Tilburg’ bij Stichting

verstrekken. Hiermee kan een laptop die geschikt is voor

Leergeld Tilburg’ aan te vragen.

Maximale

De maximale vergoeding bestaat uit de kosten voor aanschaf van de verplichte

vergoeding

onderwijsbenodigdheden. Uitgezonderd de eventueel benodigde laptop, zie hiervoor ‘regeling

1

Verplichte onderwijsbenodigdheden = kosten leermiddelen, zie: kostenoverzicht van de opleiding

laptop’ in volgend overzicht.

2

Voucher (tegoedbon) die ingewisseld kan worden bij www.campusshop.nl

3

Zie punt 1. voor wie (doelgroep) is de regeling, wat zijn de voorwaarden en wat wordt er vergoed?

4

Zie punt 1. voor wie (doelgroep) is de regeling, wat zijn de voorwaarden en wat wordt er vergoed?

MBOstudenten
fonds
6. Hoe kan ik de ‘Inkomenstoets mbo
ROC Tilburg’ aanvragen?
Ga hiervoor naar de website van Stichting Leergeld

verplichte onderwijsbenodigdheden voor haar rekening

onderwijsbenodigdheden4 die nodig zijn om de

te nemen zodat deze niet voorgeschoten hoeven te

opleiding te kunnen volgen door ROC Tilburg vergoed.

worden. Eventuele vergoedingen proberen we zo snel

Tijdens de schoolvakanties is er een minimale bezetting

als mogelijk af te werken.

bij Stichting Leergeld Tilburg, dat kan mogelijk van

Tilburg:
http://www.leergeld.nl/tilburg/doe-een-aanvraag/
Hier is ook aangegeven welke gegevens opgestuurd
moeten worden.

7. 130% van de geldende bijstandsnorm, hoeveel is dat netto?

invloed zijn op de verwerkingstijd van uw aanvraag.

9. Wat is er verder van belang met
betrekking tot Stichting Leergeld?
Ongeacht de woon- of verblijfplaats van de student,

12. Bij wie kan ik terecht voor 		
eventuele aanvullende vragen?
Contactpersoon
Bart Persoons
Stafmedewerker / budgetcoach

10. Wat als ik de verplichte 			
onderwijsbenodigdheden al heb
gekocht of wil gaan kopen?

Telefonisch en/of WhatsApp
06 27 02 83 97
E-mail
bartpersoons@onderwijsgroeptilburg.nl
Postadres

ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) moet de
‘Inkomenstoets mbo ROC Tilburg’ altijd bij Stichting

In dat geval is het van belang dat de aankoopbewijzen

Onderwijsgroep Tilburg

Leergeld Tilburg aangevraagd worden.

(rekeningen, kassabonnen, kopie bankafschriften)

t.a.v. Studenten Adviespunt 013

De hoogte hangt af van de gezinssamenstelling. Op

Heeft uw kind een andere woon-of verblijfplaats dan

e.d.) goed bewaart blijven. Hier zullen wij namelijk

Bart Persoons

bijgesloten overzicht ‘Inkomenscriteria 2022 Leergeld

Tilburg maar bent u wel bekend bij de plaatselijke

om vragen op het moment dat blijkt dat van het

Postbus 1330

Tilburg’ staan de nettobedragen die per 1-1-2022 door

Stichting Leergeld? Vraag in zo’n geval aan uw

mbo-studentenfonds gebruik gemaakt kan worden

5004 BH Tilburg

Stichting Leergeld Tilburg gehanteerd worden. Als een

contactpersoon of ze uw gegevens beschikbaar willen

en de verplichte onderwijsbenodigdheden aan

beroep is gedaan op schuldsanering (WSNP) dan

stellen aan Leergeld Tilburg. Dat maakt de aanvraag

u vergoed kunnen worden. Let op: aan sommige

vraagt Stichting Leergeld Tilburg altijd naar de officiële

eenvoudiger en de verwerkingstijd korter.

onderwijsbenodigdheden kennen wij maximale

brief waarin het vrij te laten bedrag staat vermeld. Bij

vergoedingen toe.

twijfel of aan de norm wordt voldaan dan is ons advies

Ook indien u al bekend bent bij Stichting Leergeld

om de ‘Inkomenstoets mbo ROC Tilburg’ bij Stichting

Tilburg dient u altijd na te vragen of zij nog beschikken

Leergeld Tilburg aan te vragen. Hier zijn geen kosten aan

over de meest actuele inkomensgegevens.

verbonden.

11. Wat als ik niet in aanmerking kom
voor het mbo-studentenfonds?

In de uitslag van de inkomenstoets staan geen

8. Hoeveel tijd heb ik om de 		
‘inkomenstoets mbo ROC Tilburg’
aan te vragen?

financiële gegevens. Stichting Leergeld vermeldt in de

In zo’n geval bestaat er geen recht op vergoeding

uitslag alleen of het inkomen binnen of buiten de norm

van aanschaf verplichte onderwijsbenodigdheden via

valt en stuurt een kopie van die uitslag door naar ROC

het mbo-studentenfonds. In een aantal gevallen kan

Tilburg. Als daar om (privacy) redenen bezwaar tegen is

ROC Tilburg een betalingsregeling met u treffen. Voor

dan dient u dit bij de aanvraag van de ‘Inkomenstoets

meer informatie hierover kan contact opgenomen

Wacht niet te lang met het aanvragen van een

mbo ROC Tilburg’ bij Stichting Leergeld Tilburg aan te

worden met Marcella Wattel-Van Gorp, zij is bereikbaar

‘Inkomenstoets mbo ROC Tilburg’ bij Stichting Leergeld

geven.

op telefoonnummer:088-293 4207 of via e-mail:

Tilburg. Juli en augustus zijn erg drukke maanden en

debiteurenbeheer@onderwijsgroeptilburg.nl.

daar valt ook nog eens de vakantieperiode in. Als

Stichting Leergeld Tilburg vergoedt niets, indien zij een

voldaan wordt aan de inkomensnorm dan stelt ROC

positief advies afgeven (= inkomen valt binnen

Tilburg alles in het werk om de kosten voor aanschaf van

de norm die zij hanteren) dan worden de verplichte

13. Is ROC Tilburg het hele jaar door
bereikbaar voor mijn vragen over
het mbo-studentenfonds?
Gedurende de zomervakantie zijn we niet te bereiken
van 1 tot en met 19 augustus 2022.

