Standpunt CNV Jongeren: studeren met een chronische ziekte of functiebeperking
Jongeren met een chronische ziekte of functiebeperking doen vaak langer over de studie en hebben
daarnaast meer moeite om na de studie werk te vinden om de opgebouwde studieschuld af te lossen.
Dit ontmoedigt deze groep jongeren bij voorbaat vaak al om te gaan studeren. Deze studenten hebben
sinds de invoering van het leenstelsel recht op een kwijtschelding van € 1.200 bij een afgeronde HBO
bachelor of WO-master plus een gemeentelijke studietoeslag van gemiddeld € 120 maar variërend per
gemeente van € 29,75 tot €381. Dit vinden wij te weinig en is ook fors minder dan het bedrag waar
deze studenten voor de invoering van het leenstelsel voor in aanmerking kwamen. (Voor uitwonende
studenten een jaar extra basisbeurs t.w.v. van € 3.433,80.) Belangrijk is dat studenten deze extra
kosten vooraf al krijgen, zodat dit geen beperking oplevert om niet te gaan studeren. CNV Jongeren
pleit ervoor om elke maand jongeren €70,- extra te laten ontvangen bij aanvang van studie. Op deze
manier worden zij al gecompenseerd voor het mogelijk extra oplopen van studiekosten.
CNV Jongeren pleit voor een verhoging van de kwijtschelding na het behalen van een HBO bachelor of
WO-master. De huidige € 1200 dekt bij lange na niet het volledige wettelijk vastgestelde collegegeld.
Deze kwijtschelding moet even hoog worden als het wettelijk vastgestelde collegegeld. (€ 1984 voor
het schooljaar 2016 – 2017).
Daarnaast zitten er te grote verschillen in de hoogte tussen de gemeentelijke studietoeslagen en zijn
deze vaak niet voldoende om de kosten van het levensonderhoud te dekken. CNV Jongeren pleit
daarom voor een minimale gemeentelijke studietoeslag van €191,15.1 Deze € 191,15 is gebaseerd op
de hoogte van de wajong 2010 voor studerenden. Daarom vinden wij dat dit de minimale toelage voor
studenten met een functiebeperking moet zijn. Uit gegevens van het NIBUD blijkt dat in 2015 de
student gemiddeld €332,- per maand bijverdiende met een bijbaan, Kortom: CNV jongeren streeft voor
gelijke kansen voor studerende jonggehandicapten: Minimaal €191,15 maar adviseren gemeentes
€381,- uit te keren, zodat er geen verschil ontstaat tussen waar iemand studeert, daarom zouden wij
het rechtvaardig vinden dat ook wordt uitgeweken naar dit bedrag.
Voor de uitbetaling van dit bedrag adviseren wij dat DUO hier uitvoering aangeeft. DUO heeft ervring
met het uitbetalen van bedragen ten bate van studenten en door alle betalingen via één kanaal te
laten verlopen is voor iedereen duidelijk waar iemand terecht kan voor hulp.
Ten slotte moet er meer voorlichting komen over de regelingen die beschikbaar zijn voor deze
doelgroep. Zo is het vaak nog erg onduidelijk of er een profileringsfonds vanuit de onderwijsinstelling
beschikbaar is en wat hier de hoogte van is. Daarnaast weten veel studenten ook niet dat het mogelijk
is om gemeentelijke studietoeslag aan te vragen. De verantwoordelijkheid voor deze voorlichting ligt
bij de onderwijsinstelling en bij DUO.
Kortom: CNV Jongeren wil dat jongeren met een handicap gaan studeren en zich niet laten
weerhouden door hun beperking. Als extra toelage zal een gehandicapte student hiervoor minimaal
€261,15 (191,15+70) moeten ontvangen en DUO is verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor extra
studieregelingen zou een student zich kunnen richten aan het profileringsfonds van de instelling.
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Bron: Rekenhulp wajong 2010 UWV Hoogte wajong voor studerenden, brutobedragen in euro’s:
18jr: 191,15 19jr: 217,42 20jr: 245,74 21jr: 283,24 22jr: 328,53 23jr en ouder: 384,32

