
Van:                                     G.H. van Duinen <ghvanduinen@ziggo.nl>
Verzonden:                          maandag 16 april 2018 13:12
Aan:                                     Griffiebureau
Onderwerp:                         Studietoeslag
 
Beste gemeenteraad,

Met deze e-mail wil ik de aandacht van de leden van de gemeenteraad vragen voor studenten met een
functiebeperking.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen die moeite hebben met (het vinden
van) werk. Ook studenten met een functiebeperking zijn hierdoor afhankelijk geworden van
ondersteuning via de gemeente. Voorheen was dit geregeld via de Wajong.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren vinden het belangrijk dat iedereen kan
studeren. Voor studenten met een functiebeperking bestaat de individuele studietoeslag. Deze groep
studenten kan prima studeren, maar lukt het niet om naast hun studie te werken. Om te voorkomen dat
zij studievertraging oplopen, stoppen met studeren of zelfs helemaal niet gaan studeren ontvangen zij een
steuntje in de rug.

En dat blijkt (helaas) nodig. Afgelopen jaren zijn steeds meer studenten met een functiebeperking
gestopt met studeren. Daarnaast ligt de studievoortgang van deze studenten 10 procentpunten lager dan
die van studenten zonder beperking. Hierdoor maken studenten met een functiebeperking meer kosten
dan hun studiegenoten maar zijn zij minder in staat dit te compenseren met een bijbaantje.

Daarom wil ik de gemeenteraad vragen om een eerlijke individuele studietoeslag zodat iedereen die kan
studeren, ook de mogelijkheid hiervoor heeft.

Wat is een eerlijke studietoeslag? Vroeger hadden studenten in de Wajong recht op 25% van het
minimumloon. Op dit moment komt dat neer op ongeveer €282 euro per maand. Ook de LSVb en
CNV Jongeren beschouwen dit als een eerlijk minimumbedrag waar studenten met een functiebeperking
recht op hebben. Dit hebben de LSVb en CNV Jongeren eerder in een brief de VNG gestuurd.

Tot slot zou het heel mooi zijn als het niet te ingewikkeld is om deze studietoeslag aan te vragen en
zoveel mogelijk studenten in de gemeente op de hoogte zijn van de studietoeslag.

De LSVb en CNV Jongeren helpen u graag, mocht u vragen hebben. Voor meer informatie kunt u ook
kijken op www.studietoeslagen.nl of contact opnemen met de LSVb via het e-mailadres lsvb@lsvb.nl.

Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 

http://www.studietoeslagen.nl/
mailto:lsvb@lsvb.nl


Verzonden vanaf Samsung-tablet.


