
Tegemoetkoming schoolkosten voor 
minderjarige mbo-studenten 2019-2020 
 
Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo opleiding zij willen 
doen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een 
laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Het ministerie van 
onderwijs stelt hiervoor budget beschikbaar.  
 
Regeling in het kort:  

 Het betreft financieringsmogelijkheden van verplichte opleiding gebonden leermiddelen en 
activiteiten (zie hieronder), voor studenten jonger dan 18 jaar. Voor vergoeding komen in 
aanmerking studiematerialen en activiteiten die noodzakelijk en verplicht gesteld zijn om de 
opleiding te kunnen volgen. Deze studiematerialen zijn of worden eigendom van de student 
bij het afronden van de opleiding. Dit zijn o.a. boeken en gebruiksmaterialen. 

 Bij ROC Friese Poort coördineert de afdeling financiën de aanvragen voor tegemoetkoming. 

 Uitbetaling is zoveel mogelijk direct via de leveranciers.  
 

De te nemen stappen om gebruik te maken van de regeling:  
1. De ouders laten een inkomenstoets uitvoeren. Deze kan aangevraagd worden via 

Friesland: www.kindpakket.nl 
Algemeen: www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ 
Bij de inkomenstoets wordt het besteedbaar inkomen getoetst aan de 120%-norm. Deze 
wordt uitgevoerd door een regionale Stichting Leergeld. 

2. Wanneer de Stichting Leergeld de aanvraag toekent krijgen de ouders hiervan bericht. 
3. De ouders geven het bewijs van toekenning door aan de school (afdeling financiën*). 
4. Na ontvangst van de toekenning van het bericht van de Stichting Leergeld wordt er een 

bestel-link van onze leverancier van leermiddelen gestuurd naar het bij ons bekende e-mail 
adres van de student. 
De factuur van de geleverde leermiddelen gaat dan naar de school. 
 
 

* E-mail adressen ROC Friese Poort 

In verband met de privacy zal de Stichting Leergeld het bericht van toekenning aan u toesturen, u kunt 

een afschrift hiervan mailen aan de onderstaande adressen: 

Vestiging Drachten:  factuurdrachten@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Emmeloord:  factuuremmeloord@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Leeuwarden:  factuurleeuwarden@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Sneek:  factuursneek@rocfriesepoort.nl 

óf inleveren bij de receptie van de vestiging waar uw zoon of dochter naar school gaat. 
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Regeling 2019-2020 tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige  
mbo-studenten. 
 
MBO-scholen willen dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De 
financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen 
kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Het ministerie van onderwijs stelt 
hiervoor budget beschikbaar.  
In het Noorden worden de krachten gebundeld: 8 mbo-scholen (Friesland College, Friese Poort, 
Nordwin College, Drenthe College, Menso Alting Noorderpoortcollege, Terra, Alfa-college) hebben in 
samenwerking met Stichting Leergeld één regeling afgesproken. Dit maakt het voor (ouders van) 
minderjarige studenten duidelijk en overzichtelijk hoe ze een tegemoetkoming kunnen aanvragen.  
 
Regeling: 
1. Het betreft financieringsmogelijkheden van verplichte opleiding gebonden leermiddelen en 

activiteiten (zie hieronder), die voor rekening komen van studenten die jonger dan 18 jaar zijn. 
2. Voor door de school verplicht gestelde laptops geldt een maximum van € 450,=.  Om voor 

vergoeding van een laptop in aanmerking te komen wordt een factuur ingeleverd bij de financiële 
administratie, waarna we het geld overmaken aan de leverancier of aan de ouders van de student,  
als zij dit bedrag zelf reeds hebben betaald (in dat geval het betaalbewijs ook inleveren). Het 
verstrekken van een voorschot op basis van een offerte is ook mogelijk. Wel dient dan na 
aflevering en factuur / betaalbewijs ingeleverd te worden bij de financiële administratie. 

3. De mbo-instellingen gaan op eenzelfde wijze om met een beroep op de regeling. De inhoudelijke 
en praktische uitvoering van het proces wordt per mbo-instelling aangepast aan de eigen 
organisatiestructuur. 

4. Bij ROC Friese Poort coördineert de afdeling financiën van de betreffende vestiging de aanvragen 
voor tegemoetkoming.  

5. Er vindt een onafhankelijke inkomenstoets plaats bij Stichting Leergeld of de woongemeente van 
de student als er geen Stichting Leergeld is. 
De ouders laten zelf een inkomenstoets uitvoeren. Zij dienen hiervoor een aanvraag in. Bij de 
inkomenstoets wordt de 120%-norm gecheckt.  

6. Geen uitbetalingen aan (ouders van) studenten zelf indien mogelijk; de uitbetaling vindt zoveel 
mogelijk direct aan de leveranciers plaats. Dit lukt soms niet vanwege rechtstreekse facturering 
van leveranciers aan studenten. 

 
Schoolkosten (punt 1 van de regeling): 
Voor vergoeding komen in aanmerking studiematerialen en activiteiten die noodzakelijk en verplicht 
gesteld zijn om de opleiding te kunnen volgen. Deze studiematerialen zijn of worden eigendom van de 
student na afronding van de opleiding. Dit zijn o.a. boeken, gebruiksmateriaal en een laptop.  
 
Inkomensnorm (punt 4 van de regeling) 
Deze norm bedraagt 120% van het bijstandsniveau. Er wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen. 
 

Aanvraag 

De aanvraag voor een inkomenstoets bij Stichting Leergeld kan gedaan worden op: 

Friesland:  www.kindpakket.nl  

Algemeen: www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ 

E-mail adressen ROC Friese Poort 

In verband met de privacy zal de Stichting Leergeld het bericht van toekenning aan u toesturen, u kunt 

een afschrift hiervan mailen aan de onderstaande adressen: 

Vestiging Drachten:  factuurdrachten@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Emmeloord:  factuuremmeloord@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Leeuwarden:  factuurleeuwarden@rocfriesepoort.nl 

Vestiging Sneek:  factuursneek@rocfriesepoort.nl 

óf inleveren bij de receptie van de vestiging waar uw zoon of dochter naar school gaat. 
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