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Procedure 
 

Aanvraag Tegemoetkoming 

Studiekosten Mondriaan 

2020-2021 
Voor studenten die een bol-opleiding volgen en bij aanvang van het 

studiejaar (01 augustus 2020) jonger 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 bij aanvang van het 
schooljaar jonger zijn 18 jaar. Aanvang schooljaar is 01 augustus 2020. 
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 dat een medewerker van de school of een andere betrokken 
hulpverlener de student aanmeldt via dit e-mailadres.  
 
Aanvraag tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 
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 18 –toets, voor een aanvraag: 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 18- dient   
de student een BOL-opleiding bij ROC Mondriaan te volgen. 
Het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) van de student moet lager zijn dan 130% 
bijstandsnorm of de ouder(s) verzorger(s) moeten in de schuldhulpverlening zitten.  
Studenten die in het bezit zijn van een Ooievaarspas van de gemeente Den Haag komen ook 
in aanmerking. 
 

- Recente uitkeringsspecificatie, recente loonstrook of jaaropgave 2019 – onder 130% 
bijstandsnorm (zie bijlage I)  

- Bewijs Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) /Vonnis Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en jaaropgave 2019 

- Recente Ooievaarspas Gemeente Den Haag 
 
Minimaal één van bovenstaande documenten moet worden overhandigd, zodat deze kan 
dienen als bewijsstuk. 

mailto:TSM@rocmondriaan.nl
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Overige zaken 

- Formulieren van studenten die op 1 augustus 2020, nog geen 18 jaar zijn worden in 

behandeling genomen. 

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

de excursiekosten nodig zijn voor het goed volgen van de opleiding 
- 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, moet hij/zij de leermiddelen inleveren. Wanneer de 

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

gebracht. Ouders ontvangen een factuur van de voorziening leermiddelen 

- 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/fraude wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en/of wordt het 

bedrag dat is uitbetaald teruggevorderd. 

- In alle niet voorziene zaken beslist de Directeur. 

 

 

Bijlage I: Netto (gezins-) inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2020 

 

 

 
 
 

 

 

  

21 jaar tot 
pensioens-
gerechtigde 
leeftijd 

Vanaf pensioens-
gerechtigde 
leeftijd   Vermogensgrens 

      130% 130%   

Alleenstaande 
ouder  € 1368,00 € 1529,00 € 12.450,00 

Gehuwd of 
samenwonend  € 1954,00 € 2073,00  € 12.450,00 
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Bijlage II: Werkproces tegemoetkoming studiekosten Mondriaan 

 
Aanvraag 

✓ Stuur een e-mail naar TSM@rocmondriaan.nl  met als onderwerp: tegemoetkoming 
studiekosten Mondriaan 2020-2021. 

✓  In die mail zet je, je naam en geboortedatum en de opleiding die je gaat volgen. 
✓ Je ontvangt via de mail vervolgens de procedure en een aanvraagformulier. 
✓ Denk je dat je in aanmerking komt dan kun je een mail sturen naar 

tsm@rocmondriaan.nl. 
In die mail zet je, je naam, geboortedatum en als bijlage stuur je mee 
1. Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier  
2. Recente inkomensspecificatie(s) of jaaropgave(n) 2019 van je ouder(s)/verzorger(s) 

                 Of 
    Eventueel kopie bewijs Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of       
    vonnis Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en jaaropgave 2019 
    Of  
     Ooievaarspas gemeente Den Haag 
3. leermiddelenlijst van school 
4. bewijs van inschrijving school. 
5.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. 

 
Beoordeling  

✓ Je ontvangt een mail over de beslissing van je aanvraag.  
 
Is de aanvraag goedgekeurd: 
 
Je ontvangt een mail waarin staat dat je aanvraag is goedgekeurd. 
 
1. De TSM-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 
mailen naar TSM.  
 
 
Is de aanvraag afgewezen: 
Je ontvangt via de mail een afwijzing met de reden waarom je aanvraag niet voldoet en niet 
kan worden toegekend.  
  

mailto:TSM@rocmondriaan.nl
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Aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten Mondriaan  

2020-2021   Studenten jonger dan 18 jaar. 

Datum Aanvraag  

ROC Mondriaan Opleiding en 
Locatie 

 

Niveau en leerjaar  

Naam student   
 

Geboortedatum student  

Adres   

Postcode en Woonplaats  

E-mailadres student  

Telefoonnummer student  

Naam ouder/verzorger  

Adres  

Postcode en Woonplaats  
 

E-Mail adres ouder/verzorger  

Telefoonnummer ouder/ verzorger 
 

 

Gezinssamenstelling 
 

 

 

Voorwaarden een van deze bijvoegen. Bijgevoegd 

Uitkeringsspecificatie(s) recente maand of 
jaaropgave(n) 2019 onder 130% bijstandsnorm 

Ja/Nee 
Doorhalen wat van niet toepassing is. 

Vonnis Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke 
Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering 
natuurlijke personen (WSNP)+ Jaaropgave 2018 

Ja/Nee 
Doorhalen wat van niet  toepassing is. 

Ooievaarspas Ja/nee 
Doorhalen wat niet van toe 

 

Aanvraag voor: Bedrag: Opmerking: 

Boeken/licenties  Indien van toepassing pakketnummer Studers 

beroepskleding   

gereedschappen   

materialen    

Leermiddelen in rekening 
gebracht door ROC Mondriaan 

  

Totaalbedrag   

Laptop/Chromebook  Max. € 300,00 Na inlevering factuur en 
betaalbewijs. 
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Bij eventuele toekenning moet de bestelling van de diverse leermiddelen door 

TSM gedaan worden? ja/nee  

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: 
 
 
Handtekening Student: 
 
 

Datum: 
Gecontroleerd door ROC-Mondriaan 
Medewerker 
Handtekening: 

Beoordeling van de aanvraag door de commissie 
 
De commissie kent de aanvraag wel / gedeeltelijk ten bedrage van €               / niet toe. 

 
Datum besluit:                                                                    Mail gestuurd: 

 


