Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen
Voor sommige 16 en 17-jarige studenten die op het ROC/MBO een beroepsopleidende leerweg (BOL)
volgen, krijgen ouders geen kinderbijslag en geen tegemoetkoming studiekosten. Er is een regeling
die ervoor zorgt dat schoolkosten voor deze jongeren geen belemmering zijn om aan een opleiding
te beginnen. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt gezinnen die moeite hebben de kosten van
de opleiding te betalen. De regeling wordt uitgevoerd door de scholen die dit onderwijs aanbieden.
In de gemeente Utrecht zijn dat MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland.
Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen
16- en 17-jarige BOL-studenten uit minimagezinnen kunnen vanaf 1 augustus gebruikmaken van de
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij of de school spullen kopen die nodig
zijn om een opleiding te volgen, bijvoorbeeld een laptop, boeken of werkkleding.
Zodra de studenten 18 worden, hebben zij vanaf het kwartaal na hun verjaardag recht op
studiefinanciering.
De Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen is voor dit
schooljaar verlengd nadat de voorgaande regeling vervallen was. De huidige regeling loopt door tot 1
augustus 2020.
Voor de uitvoering van de regeling moeten studenten bij de school zijn
ROC Midden Nederland
Het ROC schaft met het door het ministerie van Onderwijs verstrekte budget studiematerialen aan
die de student vervolgens in bruikleen krijgt. Het Financieel Spreekuur (FiS) is binnen het ROC
Midden Nederland de afdeling die aanvragen voor een bijdrage toetst en uitvoert.
Meer informatie van ROC Midden Nederland:
https://www.rocmn.nl/studie-onderwijs/lesgeld-en-studiekosten
https://www.rocmn.nl/nieuws/handreiking-schoolkosten
MBO Utrecht
Het MBO Utrecht hanteert de volgende procedure:
Bezit het kind/de student een U-pas (of een ander stadspas voor personen buiten Utrecht)? Dan is
het voldoende om een kopie van voor- en achterkant van de U-pas te uploaden. Heeft het kind geen
U-pas, dan heeft de school de volgende gegevens van de ouders nodig:
kopie van meest recente loonstrook of uitkeringsspecificatie
kopie van meest recente beschikking huurtoeslag en zorgtoeslag
als het kind de boeken al in bezit heeft, een betalingsbewijs van Studers of andere
leverancier en een kopie van bankpas en bankafschrift waaruit de betaling blijkt.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Als aan alle eisen wordt voldaan,
worden de verplichte leermiddelen vergoed door MBO Utrecht.
Meer informatie van MBO Utrecht: https://www.mboutrecht.nl/ouders/ouders-financien
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