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Inleiding
Voor u ligt het stappenplan voor het beoordelen van de aanvraag voor de leermiddelen
regeling 18- voor het schooljaar 2018-2019.
Hierin wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen en welke voorwaarden er zijn.

Aanmelding/ Doorverwijzing naar het WSF-loket
De aanmelding bij het WSF-loket gebeurt door de student. Hij/zij kan dit doen door een mail
te sturen naar weerstandsfonds@rocmondriaan.nl
Het kan ook voorkomen dat de school of een andere betrokken hulpverlener de student
aanmeldt via dit e-mailadres. Het WSF-loket neemt contact op met de student.
Aanvraag schoolkostenkostenregeling 18De aanvraag voor de leermiddelen regeling 18- wordt voorbereid door de student in
samenwerking met een medewerker van het weerstandsfondsloket (WSF-loket). De student
zal zich om deze reden altijd moeten aanmelden bij het WSF-loket.
Intake bij het WSF-Loket:
De WSF-medewerker kijkt naar de financiële situatie van de ouders van de student. Hierin
worden de voorwaarden gevolgd die hieronder beschreven staan. Student levert bij het
intakegesprek de gevraagde documenten in. In principe voert de WSF-medewerker het
intakegesprek met de student. Indien de ouders en/of verzorgers van de student dit te
belastend vinden voor hun zoon/dochter, is het mogelijk voor ouders en/of verzorgers om
bij het intakegesprek aanwezig te zijn.
Voorwaarden 18 –toets, voor een aanvraag:
Om in aanmerking te komen voor de leermiddelenregeling 18- dienen de ouders van een
student te voldoen aan een inkomen onder de 120% bijstandsnorm of in de schuldsanering
zitten.
Daarvoor zijn de onderstaande documenten nodig.
-

Recente uitkeringsspecificatie, recente loonstrook of jaaropgave 2017 – onder 120%
bijstandsnorm (zie bijlage I)
Vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) /Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP) en jaaropgave 2017

Minimaal één van bovenstaande documenten moet aan WSF worden overhandigd, zodat
deze kan dienen als bewijsstuk.
Overige zaken
- Studenten die na 1 augustus 2018 achttien jaar zijn geworden, worden in
behandeling genomen. (Voor deze studenten geldt de 18 min toets)

-

-

-

De regeling is niet van toepassing op lesgeld, reis- en/of excursiekosten.

Deze studenten krijgen de leermiddelen in bruikleen, echter als zij het schooljaar
voltooien mogen zij de leermiddelen als eigendom behouden. Indien de student het
schooljaar niet afmaakt, moeten zij de leermiddelen inleveren. Wanneer de
leermiddelen niet worden ingeleverd, worden de gemaakte kosten alsnog in rekening
gebracht. Ouders ontvangen een factuur van het WSF.
Studenten moeten volgend schooljaar de leermiddelen zelf betalen. In dit geval is het
belangrijk dat de WSF-medewerker met de student bespreekt hoe de student de
leermiddelen volgend schooljaar gaat aanschaffen.
Als de student in de gemeente Den Haag woont en in het bezit is van een
ooievaarspas wordt hem/haar verzocht deze ooievaarspas op school te scannen.
Bij misbruik wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en/of wordt het bedrag
dat is uitbetaald teruggevorderd.

Bijlage I: Netto (gezins-) inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2018

21 jaar tot
pensioensgerechtigde
leeftijd
120%

Vanaf pensioensgerechtigde
leeftijd

Vermogensgrens

120%

Alleenstaande
ouder

€ 1195,87

€ 1.345,72

€ 12.040,00

Gehuwd of
samenwonend

€ 1.708,39

€ 1.839.82

€ 12.040,00

Bijlage II: Werkproces leermiddelenregeling 18Aanvraag

 Stuur een e-mail naar weerstandsfonds@rocmondriaan.nl o.v.v. aanvraag
leermiddelenregeling 18-. In die mail zet je, je naam en geboortedatum.
 Je ontvangt via de mail vervolgens de voorwaarden en een aanvraagformulier.
 Denk je dat je in aanmerking komt dan kun je een mail sturen naar
weerstandsfonds@rocmondriaan.nl.
In die mail zet je, je naam, geboortedatum en als bijlage stuur je het
aanmeldingsformulier mee.
 Je wordt gebeld en uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Voor het intakegesprek neem je de volgende documenten mee:
 Ingevuld aanvraagformulier
 Identificatiebewijs
 Kopie uitkeringsspecificatie, recente loonstrook of jaaropgave onder de 120%
bijstandsnorm (van je ouders/verzorgers)
 Kopie vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en jaaropgave 2017.
 Ooievaarspas als je die in je bezit hebt.
 Leermiddelenlijst, uitgegeven door school
 Bewijs van plaatsing/inschrijving
Beoordeling
 Na het intakegesprek wordt je aanvraag door de WSF-commissie beoordeeld.
 Je ontvangt een mail over de uitkomst van je aanvraag.
Is de aanvraag goedgekeurd:
Je ontvangt een mail waar in staat dat je aanvraag is goedgekeurd.
1. De WSF-medewerker bestelt jouw leermiddelen en deze worden op je woonadres
afgeleverd.
2. Indien jezelf al leermiddelen hebt aangeschaft dan moet je een factuur en betaalbewijs
overhandigen aan de WSF-medewerker.

Is de aanvraag afgewezen:
Je ontvangt via de mail een afwijzing met de reden waarom je aanvraag niet voldoet en niet
kan worden toegekend.

Aanvraagformulier bijdrage weerstandsfonds 2018-2019
Voor Studenten jonger dan 18 jaar.
Datum Aanvraag
ROC Mondriaan Opleiding
Niveau en leerjaar
Naam student
Geboortedatum student
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail adres student
Telefoonnummer student
Naam ouder/verzorger
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail adres ouder/verzorger
Telefoonnummer ouder/ verzorger
Gezinssamenstelling

Voorwaarden

Bijgevoegd

Uitkeringsspecificatie of jaaropgave 2017 onder
Ja/Nee
120% bijstandsnorm
Doorhalen wat van niet toepassing is.
Vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke
Ja/Nee
Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering
Doorhalen wat van niet toepassing is.
natuurlijke personen (WSNP)+ Jaaropgave 2017
Aanvraag voor:
Bedrag:
Opmerking:
boeken
licenties
gereedschappen
materialen
beroepskleding
Leermiddelen in rekening
gebracht door ROC Mondriaan
Totaalbedrag
Leermiddelenlijst uitgegeven door school moet worden bijgevoegd.

Bankgegevens aanvrager
IBAN-nummer
Ten name van
Woonplaats
Motivatie:

In geval van het verstrekken van onjuiste gegevens of bewust incomplete gegevens wordt de
aanvraag afgewezen of de eventueel reeds toegekende bijdrage teruggevorderd.
De met de bijdrage aangeschafte leermiddelen worden in principe in bruikleen gegeven aan de
student. Student en ouder/verzorger zijn ervan op de hoogte dat bij het niet afmaken van het
leerjaar, de leermiddelen moeten worden ingeleverd bij de opleiding. Bij niet inleveren krijgt de
student een factuur van het Mondriaan ter hoogte van de bijdrage.
In geval van het volledig doorlopen van het desbetreffende leerjaar worden de leermiddelen
automatisch eigendom van de aanvragende student.
Student en ouder/verzorger gaan akkoord met het delen van gegevens voor zover noodzakelijk.
Datum:
Handtekening ouder of verzorger:

Datum:
Gecontroleerd door WSF-Medewerker
Handtekening:

Handtekening Student:

Beoordeling van de aanvraag door de Weerstandscommissie
De commissie kent de aanvraag wel / gedeeltelijk ten bedrage van €
Datum besluit:

Mail gestuurd:

/ niet toe.

