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Versie  

 

Mogelijkheden voor MBO studenten met een financiële hulpvraag versie 5 (1-9-2021) 

De hulpvraag komt terecht 

bij de SLB-er/mentor, BAT-

team, LBC  en/of de SAW-er 

Denk hierbij aan: 
- Studiefinanciering te laat aangevraagd 
- Dak/thuisloze jongeren 
- Jongeren met schulden  
- Nieuwkomers en asielzoekers  
 

Doelgroep 18- 
Verantwoordelijkheid school 

Inkomensverklaring van stichting 
leergeld is niet toegekend maar er 
is wel een financieel probleem 
 

De niet verplichte 

schoolkosten bijv. 

excursie kunnen 

worden vergoed  

vanuit het eigen 

budget van de  

stichting leergeld 

van de 

woongemeente.  

SLB-er onderzoekt of het 

volgende mogelijk is: 

1. Mogelijkheid van 

tweedehands aanschaf 

2. Termijnbetaling bij 

leverancier 

3. Standaard termijnbetaling  

via school 

 

 

Handige informatie en contactgegevens 

 

Indien niet mogelijk, SAW 
inschakelen. SAW onderzoekt 
met wettelijk 
vertegenwoordiger of:  
 
1. of gezin in aanmerking komt 
voor aanvraag  bij provinciaal 
studiefonds mogelijk is 
 
2. of gezin in aanmerking komt 
voor een aanvraag bij Nationaal 
Fonds Kinderhulp 
 
3. of gezin in aanmerking komt 
voor een aanvraag bij SUN 
(stichting urgente noden) 
 

Indien niet mogelijk, SAW-er 

neemt contact op met coördinator 

financiële maatregel 16/17 jarige.  

Coördinator beslist of betaling 

vanuit financiële maatregel 

mogelijk is.  

Kan boeken, licenties, laptop, 

werkkleding niet betalen 

SLB-er/mentor adviseert aan 

de student om te kijken naar: 

1. Mogelijkheid bijbaan 

2. Mogelijkheid van 

tweedehands aanschaf 

3. Termijnbetaling bij 

leverancier 

4. Of bij lenen bij DUO 

mogelijk is (aanvullende 

beurs/volledige lening) 

5. Standaard termijnbetaling  

via school 

 

 

 

 

Indien niet mogelijk of als het te lang 

duurt meldt de SAW-er de student aan 

bij het beslisteam. Aanmeldformulier 

mailen naar: 

casussenmbofinanciën@groningen.nl 

 

Indien bovenstaand niet mogelijk 

verwijst de SLB-er de student door 

naar de SAW-er.  

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen (UAF) 
 
www.uaf.nl 
030 2520835  
info@uaf.nl  
 

   1. 
SAW-er overlegt met de 
woongemeente of 
termijnbetaling of een 
gift mogelijk is vanuit de 
gemeente. 

Beslisteam neemt beslissing en 

informeert SAW-er over de wijze van 

afhandeling.  

 

 

Wie hebben zitting in het beslisteam 
 
- GKB gemeente Groningen:    Kundien van Loo (voorzitter) 
- RMC / Leerplicht / Taskforce:  Sanwi Visser 
- Noorderpoort:     Arjen Potma/Frank Broeders 
- Alfa college (Terra en Menso Alting):  Selle Walsma 
- School als Wijk medewerker:   Devi Mokkum 
- Stichting Sun:     Petra Yntema  
-  Projectondersteuner:   Agathe Faber  
 

Kredietbanken 
Groningse Kredietbank:  www.gemeente.groningen.nl/gkb 
 
Eurocoach Groningen:         andrea.prophitius@groningen.nl  
 
Midden-Groningen  kredietbank@midden-groningen.nl  
 
VKB Appingedam:   preventie_voorlichting@volkskredietbank.nl 
 
GKB Drenthe:   preventie@degkb.nl  
 
 
 

www.jimmys050.nl  
www.kans050.nl  
www.wij.groningen.nl  
www.humanitas.nl  
www.kinderhulp.nl  

Schollema fonds 
   
Extra mogelijkheid voor studenten 
van Noorderpoort. Voor meer 
informatie vraag SLB-er. 
 

Stichting Provinciaal Groninger 
Studiefonds 
050 – 3164321  
https://www.provinciegroningen.nl
/subsidies/wonen-en-
welzijn/studiefonds-2021/2022/ 
 

https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/achttien-jaar-
worden/vraag-en-
antwoord/checklist-bij-18-jaar-
worden  

Vervoersproduct is mogelijk voor 
zowel 16/17 jarigen als 18+ 
studenten in het MBO via: 
www.duo.nl/particulier/ov-en-
reizen/  
 
 

www.kansenvoorallekinderen.nl  
www.wijzeringeldzaken.nl  
www.nibud.nl  
www.themoneyacademy.nl  
www.leergeld.nl  
 

Sun 
 
www.sungroningendrenthe.nl  
050 36 75 006  
sun@groningen.nl 

Wettelijk vertegenwoordigers 
ontvangen voor kinderen tussen de 
12 en 18 jaar extra kind gebonden 
budget voor schoolkosten. 
12 – 15 jaar: 243 euro  
16 - 17 jaar: 434 euro  
  
 

SLB-er/mentor adviseert de 

student om te kijken naar: 

1. Mogelijkheden bijbaan 

2. Termijnbetaling DUO 

mogelijk 

3. Of bij lenen bij DUO 

mogelijk is (aanvullende 

beurs/volledige lening) 

 

De verplichte 

kosten worden 

vergoed vanuit de 

financiële 

maatregel 16/17 

jarigen. 

 

Doelgroep 18+ 
Verantwoordelijkheid woongemeente 

 

Inkomensverklaring van stichting 
leergeld is wel toegekend  
 

De wettelijk 

vertegenwoordiger 

moet zelf een 

aanvraag doen bij 

stichting leergeld 

van de 

woongemeente 

De wettelijk 

vertegenwoordiger 

moet zelf een 

aanvraag doen bij 

de MBO instelling 

Kan lesgeld niet betalen 

SAW-er informeert de betrokken 

student.  

 

 

 

  2.  
SAW-er onderzoekt of 
student in aanmerking 
komt voor aanvraag  
Provinciaal Groninger 
Studiefonds. 

   3. 
SAW-er onderzoekt of  
student in aanmerking 
komt voor een aanvraag 
bij Nationaal Fonds 
Kinderhulp.  
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