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Procedure tegemoetkoming studiekosten 

Mondriaan 2020-2021 
 

Bestemd voor studenten die een BOL-opleiding volgen en bij aanvang van het 

studiejaar (01 augustus 2020) ouder zijn dan 18 jaar. 
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Inleiding 

Voor je ligt het stappenplan voor het beoordelen van de aanvraag voor de Tegemoetkoming 
Studiekosten Mondriaan schooljaar 2020-2021 voor studenten die een bol-opleiding volgen 
en bij aanvang van het schooljaar ouder zijn 18 jaar.  
Hierin wordt uitgelegd welke stappen je volgt en welke voorwaarden er zijn. 

Aanmelding 

De aanmelding voor een Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan gebeurt door de 
student. Hij/zij kan dit doen door een mail te sturen naar: TSM@rocmondriaan.nl . 
Met als onderwerp “Aanvraag Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan”  
Hierin vermeld de student; naam, geboortedatum, opleiding en dat hij/zij een beroep wil 
doen op de tegemoetkoming. De juiste formulieren worden dan naar de student gemaild. 
Het kan ook voorkomen een medewerker van de school of een andere betrokken 
hulpverlener de student aanmeldt via dit e-mailadres.  
 
 
Aanvraag tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 18+ 
De student kan het aanvraagformulier plus alle benodigde documenten mailen naar het 
mailadres. De aanvraag wordt dan bekeken op compleetheid. Daarna wordt er een beslissing 
genomen aan de hand van de criteria.  
 
Mocht de student vragen of hulp nodig hebben, dan kan hij ons per mail de vraag stellen of 
hij kan telefonisch contact met ons opnemen op dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 9.00 
uur en 12.00 uur. Telefoonnummer 06-11398475. Wij kunnen dan eventuele vragen 
beantwoorden of indien nodig een afspraak met de student inplannen.  
Dit kan ook op initiatief van een van de medewerkers tegemoetkoming studiekosten 
Mondriaan. 
 

Voorwaarden voor een aanvraag 18 plus.  

- Volledig ingevuld formulier met handtekening 

- Motivatie voor de aanvraag ingevuld op aanvraagformulier 

- Volledig overzicht van de leermiddelen en de kosten van de leermiddelen 

- Bewijs van maandelijkse inkomsten van 1 maand, inclusief Duo 

- Er moet een inkomen/uitgaven formulier(en) ingevuld worden: 

Als de student zelfstandig woont alleen door de student 

Als de student nog bij ouder(s)/verzorger(s) woont ook door de ouder(s)/verzorger(s) 

- Student moet maximaal lenen bij DUO en dit ook aantonen 

- De bankafschriften van de laatste maand. 

- Medewerker kan vragen om in te loggen bij DUO om de stand van zaken te laten 

zien.  

- Medewerker kan ook het bankrekeningnummer nakijken. 

- Bij schulden: kopie Vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP of 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) als dit van toepassing is. 
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Overige zaken 

- Student die bij aanvang van het studiejaar (01 augustus 2020) 18 jaar of ouder zijn 
daarvoor geld de 18+ toets. 

- De student krijgt de leermiddelen in bruikleen, echter als de student het schooljaar 

voltooid mag hij/ zij de leermiddelen als eigendom behouden. Indien de student het 

schooljaar niet afmaakt, moeten de student de leermiddelen inleveren. Wanneer de 

leermiddelen niet worden ingeleverd, worden de gemaakte kosten alsnog in rekening 

gebracht. De student ontvangt een factuur van de voorziening leermiddelen 

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

excursiekosten noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. 

- De student zorgt ervoor dat eventueel een volgend schooljaar de leermiddelen zelf 

betaald kunnen worden, indien het volgende schooljaar nieuwe leermiddelen nodig 

zijn. In dit geval is het belangrijk dat de student zelf nadenkt hoe hij/zij dit gaat 

regelen.  Er kan een budgettraining aangeboden worden en/of hulp bij het 

overzichtelijk krijgen van de financiën.   

- Bij misbruik wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en/of wordt het bedrag 

dat is uitbetaald teruggevorderd. 

- In overige zaken beslist de directeur.   

 

Bijlage I: Werkproces tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 18+ 

Aanvraag 

Stuur een email naar tsm@rocmondriaan.nl  

- Meld in de titel van de mail: aanvraag tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 18+ 
je naam en je geboortedatum en opleiding. 

- Je ontvangt via de mail vervolgens de benodigde formulieren. 
 
 
Als je een aanvraag wilt doen, dan kan je onderstaande documenten mailen naar 
TSM@rocmondriaan.nl. 
 
Checklist te mailen documenten: 

- Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 
- Inkomen/uitgaven formulier van de student zelf 
- Inkomensspecificatie van een recente maand van de student. 
- Ingeval van een thuiswonende student ook een inkomen/uitgavenformulier van 

ouder(s)/verzorgers. 
- Ingeval van een thuiswonende student ook een inkomensspecificatie van een recente 

maand van de ouder(s) van de student. 
- Bewijs DUO van maximale lening. 
- 1 maand bankafschriften. 
- Bij schulden: kopie Vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP of 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) als dit van toepassing is. 
- Leermiddelenlijst van school. 

mailto:TSM@rocmondriaan.nl


Pagina 4 van 8 
 

Versie: 26-06-2020 
 

- Indien er ook om een tegemoetkoming voor een laptop/chromebook wordt   
gevraagd ook duidelijk een bewijs van de school dat de laptop/chromebook voor het 
volgen van het onderwijs van de opleiding nodig is meesturen. Er wordt uiterlijk een 
tegemoetkoming van € 300,00 gegeven, na inlevering van factuur en betaalbewijs 
 
 

Als de aanvraag niet volledig is en/ of over de aanvraag nog aanvullende vragen zijn, wordt 
de student benaderd. Dit kan per mail of telefonisch. Ook kan met de student een afspraak 
worden gemaakt, indien een en ander niet duidelijk is.  
 
Beoordeling.  
 Je ontvangt een mail of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. 
 
Goedkeuring aanvraag: 
 
Je ontvangt via de mail een bevestiging van de goedkeuring. 
 
1. TSM bestelt jouw leermiddelen en deze worden op je woonadres afgeleverd. 
2. Indien jezelf al leermiddelen hebt aangeschaft dan dien je een factuur en betalingsbewijs 
te overhandigen aan de medewerker leermiddelen.    
 
 
Afwijzing aanvraag: 
Je ontvangt via de mail een afwijzing met de reden waarom je aanvraag niet voldoet en niet 
kan worden toegekend.  
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Aanvraagformulier voorziening leermiddelen 2020-2021  

Voor Studenten ouder dan 18 jaar. Peildatum 01-08-2020 

Datum aanvraag  

ROC Mondriaan Opleiding en 
locatie 

 

Niveau en Leerjaar  

Naam student   
 

Geboortedatum student  

Adres   

Postcode en Woonplaats  

Email adres student  

Telefoonnummer student  

Student nog thuiswonend of 
zelfstandig. 

Thuiswonend of zelfstandig. 
Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Voorwaarden Bijgevoegd 

Inkomen specificatie (s) lager dan 130 % bijstand   Ja/nee 

Inkomen/ Uitgaven overzicht  student Ja/nee 

Inkomen/uitgaven overzicht ouder(s) Ja/nee 

1 maand bankafschriften  Ja/nee 

Maximale lening Duo + bewijs Ja/nee 

Motivatie  Invullen op pagina 2 

Bij schulden; kopie Vonnis Minnelijke 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP)/ 
Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(WSNP)  

Ja/nee 

 

Aanvraag voor: Bedrag: Opmerking: 

Boeken/licenties   

Gereedschappen   

materialen   

Beroepskleding   

Leermiddelen in rekening 
gebracht door ROC Mondriaan 

  

Totaalbedrag    

Laptop/chromebook   max 300 euro; na inlevering factuur en 
betaalbewijs 

Leermiddelen/boekenlijst met kosten uitgegeven door school moet worden bijgevoegd. 

Bij toekenning moet TSM de leermiddelen bestellen? Ja/Nee. 
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Bankgegevens aanvrager  

IBAN-nummer  

Ten name van  

Woonplaats  

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 is 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 gaat akkoord met het delen van gegevens voor zover noodzakelijk. 

Motivatie 

 

Datum: 
Handtekening Student: 

Datum: 
Gecontroleerd door Medewerker ROC 
Mondriaan 
Handtekening: 

 

Beoordeling van de aanvraag door de commissie 
Datum besluit: 

De commissie kent de aanvraag  wel / gedeeltelijk €        / niet toe 

Reden afwijzing: 

Mail naar student: 
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Inkomsten – en uitgavenoverzicht Formulier ouder(s)/verzorger(s) 
maand:       

Naam student:   

                                                                              

Let op| 

De gevraagde bedragen zijn per maand. 

Als je een jaarbedrag ontvangt/uitgeeft dan het bedrag delen door 12 en dat invullen 

op overzicht. 

Als je een kwartaalbedrag ontvangt/uitgeeft dan het bedrag delen door 3 en dat 

invullen op overzicht.  

 

Voor huishoudelijke uitgaven geldt een vast bedrag. 

Doorstrepen welke niet van toepassing zijn. 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 

Salaris of uitkering  Huur of hypotheek  

Salaris of uitkering partner  Servicekosten  

Studiefinanciering   Energie  

Vakantiegeld  Water  

Huurtoeslag  Afvalstoffen/rioolbelasting  

Kinderopvangtoeslag  Zorgverzekering  

Kind gebonden budget  WA/Inboedelverzekering  

Kinderbijslag  Auto/brom/fietsverzekering  

Alimentatie  Kinderopvang  

Zorgtoeslag  Mobiele telefoon  

  Abonnement sport  

  Televisie/internet  

  Lesgeld  

  Kosten woon-werk  

  Kosten woon-studie  

    

  Huishoudelijke uitgave  

  Alleenstaande  250,00 

  Alleenstaande ouder 400,00 

  Gezin met kinderen 600,00 

    

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  

    

  Over per maand  

 

  



Pagina 8 van 8 
 

Versie: 26-06-2020 
 

Inkomsten – en uitgavenoverzicht Formulier ouder(s)/verzorger(s) 
maand:       

Naam ouder(s)/ verzorger:    

Naam student:                                                                                

 

Let op| 

De gevraagde bedragen zijn per maand. 

Als je een jaarbedrag ontvangt/uitgeeft dan het bedrag delen door 12 en dat invullen 

op overzicht. 

Als je een kwartaalbedrag ontvangt/uitgeeft dan het bedrag delen door 3 en dat 

invullen op overzicht.  

 

Voor huishoudelijke uitgaven geldt een vast bedrag. 

Doorstrepen welke niet van toepassing zijn. 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 

Salaris of uitkering  Huur of hypotheek  

Salaris of uitkering partner  Servicekosten  

Studiefinanciering   Energie  

Vakantiegeld  Water  

Huurtoeslag  Afvalstoffen/rioolbelasting  

Kinderopvangtoeslag  Zorgverzekering  

Kind gebonden budget  WA/Inboedelverzekering  

Kinderbijslag  Auto/brom/fietsverzekering  

Alimentatie  Kinderopvang  

Zorgtoeslag  Mobiele telefoon  

  Abonnement sport/tijdschrift  

  Televisie/internet  

  Lesgeld  

  Reiskosten Kosten woon-

werk/studie 

 

  Wegenbelasting  

  Huishoudelijke uitgave  

  Alleenstaande  250,00 

  Alleenstaande ouder 400,00 

  Gezin met kinderen 600,00 

  Aflossingen schulden  

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  

    

  Over per maand  

 

 


