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1. Aanleiding 
Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking, wat een onderdeel is van de Wet 
versterken positie mbo-studenten. Deze wetgeving vervangt de huidige regeling minima gezinnen, 
welke als onderdeel is opgenomen in de nieuwe regelgeving. 
 
De achtergrond is dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans 
moet krijgen om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf te halen. Sommige 
studenten in het mbo zijn kwetsbaarder waardoor een grotere kans op vertraging en uitval ontstaat. 
 
In deze werkwijze is uiteengezet wat het mbo-studentenfonds is en hoe we hier invulling aan gaan 
geven binnen Scalda: het Scalda Studentenfonds. 

2. Doelgroepen 
Het mbo-studentenfonds richt zich op de volgende doelgroepen: 
 

- Minderjarige BOL-studenten uit gezinnen met lage inkomens 
- BOL-studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden 
- Studenten die deelnemen aan een studentenraad 
- Studenten die zich, naar het oordeel van bevoegd gezag, bestuurlijk/maatschappelijk 

inzetten in belang van school/onderwijs 
 
Hierna wordt per doelgroep een voorstel gedaan voor de wijze van invulling voor het Scalda 
Studentenfonds. In bijlage A is een voorzet opgenomen voor de communicatie. 

3. Minderjarige studenten uit gezinnen met lage inkomens 
Deze doelgroep betreft dezelfde doelgroep waarvoor nu de tijdelijke regeling minima gezinnen 
bestaat, die wij in de uitvoering kennen als “Steunfonds Studiekosten”. Doordat deze regeling nu is 
opgenomen in het nieuwe mbo-studentenfonds, vervalt het tijdelijke karakter van deze 
ondersteuning en is er een structurele oplossing om ervoor te zorgen dat de aanschaf van 
onderwijsbenodigdheden geen belemmering is om een opleiding te volgen. 
 
Scalda heeft met de inrichting van het Steunfonds Studiekosten een adequate en werkbare invulling 
gegeven aan de ondersteuning van deze doelgroep. Het voorstel is dan ook om dit op dezelfde wijze 
voort te zetten en onderdeel te maken van het Scalda Studentenfonds. De uitvoering vindt plaats 
onder leiding van de financiële administratie in nauwe samenwerking met Stichting Leergeld, de 
betreffende ouders/studenten, onderwijsclusters en intern begeleiders. 
In bijlage B is de regeling Steunfonds Studiekosten voor schooljaar 2021-2022 opgenomen. 
 
Aanvullend staat in de regelgeving opgenomen: “hoewel de ondersteuning vanuit het mbo-
studentenfonds voor onderwijsbenodigdheden is gericht op 16- en 17-jarige bol-studenten uit 
minimagezinnen, kan de instelling op basis van <<een onbillijkheid van overwegende aard>> andere 
groepen tevens ondersteuning bij aanschaf van onderwijsbenodigdheden bieden.” 
Scalda hielp in geval van nood ook al studenten uit andere groepen dan waar specifiek de regelgeving 
voor bedoeld was. Dit werd gefinancierd uit de restanten van voorgaande jaren. De toetsing van de 
omstandigheden van de betreffende studenten uit andere doelgroepen, is binnen Scalda belegd bij 
de intern begeleiders. Aangezien ook dit reeds geborgd is binnen Scalda, dient hiervoor geen 
herziene procedure te worden opgesteld. Het enige dat wijzigt is dat nu ook is toegestaan om de 
kosten ten laste van het lopende subsidiebudget te brengen. 
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Na 1 augustus 2021 kan dan ook door het BMT een besluit worden genomen over de besteding van 
het resterende budget in de tijdelijke regeling minima gezinnen. 
 

In bijlage C is het aanmeldformulier voor Steunfonds Studiekosten opgenomen. Deze wordt gebruikt 

door Stichting Leergeld bij het toetsen van studenten die binnen de voorwaarden vallen. Bij 

studenten die een aanvraag doen op basis van een onbillijkheid van overwegende aard, wordt het 

formulier ingevuld door de intern begeleider. Binnen het Steunfonds Studiekosten worden de 

onderwijsbenodigdheden zoveel mogelijk direct door Scalda betaald. In bijlage D is de werkwijzer 

over bestellen op rekening bij de MBOwebshop opgenomen. Studenten die een laptop krijgen vanuit 

het Steunfonds, krijgen via de financiële administratie de daarvoor benodigde instructies 

aangeleverd bij aanvraag.   

Tenslotte: mbo-instellingen krijgen alleen de taak om te ondersteunen bij de aanschaf van 

onderwijsbenodigdheden. De gemeente waarin de student woont, blijft verantwoordelijk voor 

armoedebeleid gericht op zaken als huisvesting, schulden en levensonderhoud. 

4. Studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden  
Een aantal studenten ondervindt financieel nadeel wanneer zij vertraging oplopen of eerder tijdens 
hun studie hebben opgelopen. In de regelgeving zijn de volgende omstandigheden als bijzondere 
omstandigheden gedefinieerd: 

- Ziekte 
- Zwangerschap en bevalling 
- Een handicap of chronische ziekte 
- Bijzondere familieomstandigheden 
- Een onvoldoende studeerbare opleiding 
- Overige door het bevoegd gezag vastgestelde bijzondere omstandigheden 

 
Dit geldt voor mbo-studenten die een bol-opleiding volgen en geen studiefinanciering in de vorm 
van een gift of prestatiebeurs (meer) ontvangen. Zij hebben vanaf dat moment extra kosten door hun 
vertraging omdat zij langer over hun opleiding doen. 
 
Een student die in aanmerking wil komen voor het Scalda Studentenfonds dient het 

aanvraagformulier opgenomen in bijlage E in te dienen bij de Toetsingscommissie Studentenfonds. 

Om te bewaken dat binnen Scalda alle studenten gelijk worden behandeld en gecompenseerd 

worden de aanvragen centraal behandeld door een Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie valt 

onder de intern begeleiding van Scalda. De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor en bewaakt: 

 

• Bepalen of de student in aanmerking komt en de aanvraag goed- dan wel afkeuren; 

Hieronder valt tevens het onderzoeken of een student mogelijk voor andere extra 

voorzieningen bij DUO in aanmerking komt en gesprekken voeren met de student om een 

volledig beeld te krijgen van de situatie. Vastlegging hiervan geschiedt met behulp van het 

toetsingsformulier in bijlage F. 

 

• Afhandelen van de aanvraag van de student en is hiervoor contactpersoon met de student; 

Bepalen van de aanvang en de duur van de ondersteuning; 
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• De hoogte van de ondersteuning, waarbij in acht wordt genomen dat de hoogte van de 

financiële ondersteuning in verhouding staat tot het financiële nadeel dat de student heeft 

ervaren en niet hoger is dan het maandelijkse normbedrag1. Aangezien de financiële 

ondersteuning die een student nodig heeft maatwerk betreft is deze hier niet nader 

uitgewerkt. 

 

• In afstemming met de financiële administratie zorgen dat de financiële compensatie 

plaatsvindt. 

 

• Zorgdragen voor adequate dossiervorming zodat deze als basis kan worden gebruikt voor de 

accountantscontrole, met in achtneming van de regels rondom AVG en bewaartermijnen. 

In het geval van zwangerschap of bevalling dient tevens het Protocol zwangere studenten in acht te 

worden genomen. 

Details rondom de uitwerking zijn uitgewerkt in de procesbeschrijving voor de Toetsingscommissie, 

zie bijlage G. 

5. Studentenraad 
Studenten die deelnemen aan een studentenraad in het mbo kunnen vertraging oplopen door hun 

deelname of beperkt zijn in het kunnen bijverdienen naast hun studie waardoor ze een financieel 

nadeel hebben, maar geen vertraging oplopen. Deelname aan een studentenraad wordt gezien als 

extra inzet van de student, waarvoor het als redelijk wordt gezien om een vergoeding te ontvangen. 

Voor de studenten die deelnemen in de studentenraad is reeds een regeling van toepassing binnen 

Scalda, zie bijlage H, regeling facilitering studentenraad per 1 november 2018. Deze regeling kan 

voorgezet worden onder het Scalda Studentenfonds. Deelnemers van de studentenraad hoeven zich 

niet aan te melden voor het ontvangen van deze vergoeding, maar ontvangen deze automatisch door 

hun deelname. 

Indien door deelname aan de studentenraad vertraging wordt opgelopen waardoor de student 

financieel nadeel ondervindt, wordt dezelfde procedure gevolgd als punt 4 Studenten met vertraging 

door bijzondere omstandigheden. 

6. Studenten die zich inzetten in belang van het onderwijs 
Voor studenten die maatschappelijk/bestuurlijk actief zijn en dat naar oordeel van bevoegd gezag 

ten goede komt aan school of onderwijs, kunnen ook studievertraging oplopen of financieel nadeel 

hebben als hiervoor beschreven. Ook studenten die in het bestuur zitten van een 

studentenorganisatie zouden in aanmerking kunnen komen, echter aangezien dit in het mbo niet van 

toepassing is zoals bijvoorbeeld in het hbo, is dat hier verder buiten beschouwing gelaten. 

Studenten die hiervoor denken in aanmerking te komen, dienen het aanvraagformulier in bijlage E in 

te vullen en in te dienen bij de Toetsingscommissie Studentenfonds. Indien sprake is van 

 
1 Het maandelijkse normbedrag bedraagt de vergoeding voor studiefinanciering: thuiswonend (EUR 521,88) of 
uitwonend (737,07). Bij toekenning van hogere financiële steun moet i.v.m. belastingheffing ‘voorziening voor 
aanvullende ondersteuning’ gelabeld worden. 
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studievertraging waardoor de student financieel nadeel ondervindt, wordt dezelfde procedure 

gevolgd als punt 4 Studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden. 

Indien de student door zijn maatschappelijk of bestuurlijk actief zijn beperkt is in het kunnen 

bijverdienen, kan maximaal aanspraak worden gemaakt op dezelfde vergoedingen als van toepassing 

bij deelname aan de studentenraad. 

7. Vergoeding in verband met ongebruikte 

onderwijsbenodigdheden 
In het wetsvoorstel m.b.t. het mbo studentenfonds is ook artikel 8.1.5g opgenomen. Deze gaat over  

Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijs-benodigdheden. 

Voor Scalda geldt dat bij de behandeling van het beleid rondom de schoolkosten reeds is bepaald dat 

de leermiddelenlijsten alleen benodigdheden mogen bevatten die worden ingezet door de 

opleidingen. Dit is ter verantwoording van de betreffende onderwijsteams. Indien de studenten 

kosten maakt voor onderwijsbenodigdheden die niet worden gebruikt dient dit door de teamleider 

te worden afgehandeld met de student en komen de kosten ten laste van het team. Deze vergoeding 

is geen onderdeel van het Scalda Studentenfonds en voor dit item wordt dan ook verwezen naar de 

werkwijzer schoolkosten. 

8. Bijlagen 
Bijlage A: Regeling Scalda Studentenfonds 2021-2022 

Bijlage B: Regeling Steunfonds Studiekosten schooljaar 2021-2022 

Bijlage C: Aanvraagformulier Steunfonds Studiekosten 

Bijlage D: Werkwijzer bestellen op rekening MBOwebshop voor Steunfonds Studiekosten 

Bijlage E: Aanvraagformulier Scalda Studentenfonds 

Bijlage F: Toetsingsformulier aanvraag Studentenfonds 

Bijlage G: Procesbeschrijving voor de Toetsingscommissie Scalda Studentenfonds  

Bijlage H: Regeling Facilitering Studentenraad  



   
 

Scalda Studentenfonds 
Algemeen 

Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking waarmee het Scalda 
Studentenfonds is opgericht. Het Scalda Studentenfonds biedt onder meerdere omstandigheden 
financiële ondersteuning zodat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke 
situatie, de kans krijgt om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf kan halen.  

Voor wie? 

Het Scalda Studentenfonds richt zich op de volgende doelgroepen: 

- Minderjarige BOL-studenten uit gezinnen met lage inkomens; 
- BOL-studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden; 
- Studenten die deelnemen aan de studentenraad of zich, naar oordeel van het bevoegd 

gezag, bestuurlijk/maatschappelijk inzetten in belang van school of het onderwijs. 

Minderjarige BOL-studenten uit gezinnen met lage inkomens 

Scalda beschikt voor minderjarige studenten uit gezinnen met lage inkomens, die financiële 
problemen ervaren bij het aanschaffen van de onderwijsbenodigdheden over de regeling Steunfonds 
Studiekosten. 

Voor de voorwaarden en de wijze van aanmelden verwijzen we je naar deze regeling.  

BOL-studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden 

Studenten die een bol-opleiding volgen, geen studiefinanciering ontvangen in de vorm van een gift of 
prestatiebeurs en een financieel nadeel ervaren als gevolg van een bijzondere omstandigheid kunnen 
in aanmerking komen voor een compensatie in deze kosten. 

De volgende omstandigheden worden hieronder verstaan: 

- Ziekte 
- Zwangerschap en bevalling 
- Een handicap of chronische ziekte 
- Bijzondere familieomstandigheden 
- Overige door het bevoegd gezag vastgestelde bijzondere omstandigheden 
 
Indien je in aanmerking denkt te komen voor deze regeling dien je het aanvraagformulier in te vullen 
en in te dienen via studentenfonds@scalda.nl. Naar aanleiding van je aanvraag zal contact met je 
opgenomen worden door een intern begeleider voor een gesprek over je aanvraag. Mocht je vragen 
hebben over deze regeling kun je contact opnemen met de intern begeleiders van Scalda. 
 
Studentenraad of inzetten in belang van school of het onderwijs 

Studenten die deelnemen aan de Studentenraad hebben recht op een vergoeding. Deze 
vergoedingen zijn vastgelegd in de regeling Facilitering Studentenraad. Een deelnemer aan de 
Studentenraad hoeft zich niet aan te melden voor deze vergoeding, maar ontvangt deze automatisch 
op basis van zijn of haar deelname. 

  

mailto:xxxxxxxxx@scalda.nl


   
 

Steunfonds studiekosten 
Algemeen 

Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking waarmee het Steunfonds 
Studiekosten een structureel karakter krijgt en het mogelijk maakt om er voor te zorgen dat de 
aanschaf van onderwijsbenodigdheden geen belemmering is om een opleiding te volgen. In deze 
werkwijzer kun je lezen wat jij, of je ouders, moet(en) doen om een bijdrage uit dit budget aan te 
vragen.  

Het mbo-studentenfonds biedt onder meerdere omstandigheden financiële ondersteuning. Voor het 
gehele overzicht verwijzen we je naar de regeling Scalda Studentenfonds. 

Voor wie? 

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die op 1 augustus 2021 minderjarig zijn en die in schooljaar 
2021-2022 een BOL-opleiding volgen en aantoonbaar de studiekosten van deze opleiding niet 
kunnen betalen. 

Aanmelding 

Denk jij in aanmerking te komen voor deze regeling? Neem dan zelf contact op Stichting Leergeld in 
jouw woonplaats of laat je ouder(s)/verzorger(s) zich melden. Stichting Leergeld toetst dan het 
inkomen van je ouder(s)/verzorger(s). Indien Stichting Leergeld akkoord is, vult Stichting Leergeld 
een aanmeldingsformulier in samen met je ouder(s)/verzorger(s), die tezamen met eventuele 
bijlagen door Stichting Leergeld via de mail wordt doorgegeven aan de financiële administratie van 
Scalda via debiteuren@scalda.nl. 

Heb je problemen om in contact te komen met Stichting Leergeld of weet je niet goed waar je moet 
zijn? Dan adviseren we jou om contact op te nemen met de intern begeleider van je opleiding. Via e-
mail kan contact opgenomen worden met begeleiding@scalda.nl.  

Mocht je problemen hebben met de betaling van de onderwijsbenodigdheden en behoor je niet tot 
de doelgroep? Ook dan kun je contact opnemen met de intern begeleider van je opleiding via 
begeleiding@scalda.nl. Zij kunnen je adviseren en eventueel op andere mogelijkheden wijzen. 

Zo snel mogelijk toetsen 

Wanneer je voor deze regeling in aanmerking wilt komen, moet je ervoor zorgen dat je zo snel 
mogelijk het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s) bij Stichting Leergeld laat toetsen. Stichting 
Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering. 

Daarbij wordt gekeken naar: 

• het inkomen (inkomenstoets) 

• mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies 

Stichting Leergeld zal verder aangeven hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Daarnaast kunnen je ouders 
het beste gelijk aangeven welke schoolkosten jij nodig hebt voor je opleiding en wat jullie wel of niet 
al hebben aangeschaft. Je vindt deze informatie in de MBOwebshop. Indien bestellijsten van een 
externe leverancier van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor kleding, neem deze dan direct ingevuld 
mee naar Stichting Leergeld. Heb je zelf al onderwijsbenodigdheden aangeschaft, overhandig dan de 
betalingsbewijzen aan Stichting Leergeld. 

mailto:debiteuren@scalda.nl
mailto:begeleiding@scalda.nl
mailto:begeleiding@scalda.nl


   
 
Heb jij vorig jaar een bijdrage ontvangen vanuit het Steunfonds Studiekosten? Dan moet je jezelf 
voor dit schooljaar opnieuw aanmelden bij Stichting Leergeld. Ook het inkomen van je ouders/ 
verzorgers wordt dan opnieuw getoetst.  

De afdeling debiteuren van Scalda gaat met de informatie aan de slag, behandelt de aanvraag en 
communiceert hier over met je ouder/verzorger.  

Voorwaarden afwikkeling 

Voor de afwikkeling van de aanvragen is het volgende van toepassing: 

• Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij door de 
ouder/verzorger wordt aangetoond met betaalbewijzen dat de onderwijsbenodigdheden reeds 
zijn aangeschaft.  

• In principe schaft Scalda de materialen aan bij de externe leveranciers. Boeken en 
schoolartikelen worden besteld via de MBO webshop; 

• De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) via de MBO webshop zouden moeten betalen, kunnen op 
rekening van Scalda worden aangeschaft. In de bijlage is een beschrijving opgenomen op welke 
wijze je op rekening van Scalda kan bestellen in de MBO webshop. Lees deze beschrijving goed 
door voordat je gaat bestellen!  

• Communicatie met jou of met je ouder(s)/verzorger(s) verloopt, na toetsing, via de financiële 
administratie van Scalda.  

De afdeling debiteuren neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting 
Leergeld aangeeft dat een deelnemer is getoetst en voldoet aan de voorwaarden.  

Wat wordt financieel ondersteunt? 

• Primair: onderwijsbenodigdheden. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk 
leermiddelen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het 
betreffende leerjaar meegenomen.  

• Bijdrage activiteiten. Kosten voor bijvoorbeeld kampen die aan het eind van het schooljaar 
plaatsvinden dienen ook aan het eind van het schooljaar te worden aangevraagd via de financiële 
administratie van Scalda. Op dat moment wordt gekeken of er nog steeds budget aanwezig is 
binnen het Steunfonds.  

• Door de invoering van het studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18 jaar, komen 
vervoerskosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie over het 
studentenreisproduct, zie www.duo.nl/studentenreisproduct. 

• Indien je een laptop nodig hebt voor je opleiding, kun je een aanvraag doen voor een laptop van 
Scalda. Je dient dan een gebruikersovereenkomst te tekenen bij ontvangst van de laptop. De 
laptop is een vast model welke voldoet aan de eisen van je opleiding, onderhandeling is niet 
mogelijk.   

• Je kunt maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding 
kan je dus geen nieuwe aanvraag indienen. Mogelijk kan wel een aanpassing plaatsvinden op de 
ingediende aanvraag. Neem voor informatie contact op met debiteuren@scalda.nl. 

• Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen 
wanneer het plafond van het budget is bereikt.  

http://www.duo.nl/studentenreisproduct
mailto:debiteuren@scalda.nl


Steunfonds studiekosten

Formulier t.b.v. aanmelding student voor bijdrage uit Steunfonds Studiekosten. 

Het Steunfonds Studiekosten is een uitwerking van het mbo-studentenfonds.

Formulier volledig digitaal invullen en mailen naar debiteuren@scalda.nl.

Datum aanmelding:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer ouder(s):

Telefoonnummer student:

Mailadres ouder(s) 

Soort kosten/product: Ja / Nee

Ouders/studenten dienen zelf de artikelen in de MBOwebshop te bestellen volgens de uitgegeven instructie

Laptop nodig? Ja / Nee

Kleding nog bestellen? Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Soort kosten/product: Leverancier: Ouder(s) voldaan J/N? Derde voldaan?

In te vullen door aanvrager Stichting Leergeld

In te vullen door medewerker debiteuren Scalda FIP

Iban:

Rekeninghouder:

Betaalbewijzen (alleen bijgevoegd wordt uitbetaald).

Voorletter(s) student:

 

Achternaam student:

Geboortedatum:

Naam ouder(s):

In aanmerking cf. inkomenstoets, Ja of Nee?               

Basisgroep/klas:

Regio St. Leergeld:

Contactpersoon Leergeld:

Studentnummer:  

Indien de student reeds uitgaven heeft verricht voor de verplichte schoolkosten:

Benodigde schoolkosten:

Indien Ja

Er wordt contact opgenomen voor afhandeling

Bestellijst toevoegen

Bestellijst toevoegen indien van toepassing

Bestellijst toevoegen indien van toepassing

Bestellijst toevoegen indien van toepassing

Overige materialen nog bestellen? Welke?

Cluster/afdeling Scalda:

Bestellijst toevoegen indien van toepassing



   
Bestellen op rekening MBOwebshop 

 

Studenten die een opleiding volgen bij Scalda bestellen hun leermiddelen zoals digitale licenties, 

excursies en overige schoolkosten eenvoudig via de MBOwebshop. Ook voor studieboeken is er de 

mogelijkheid om deze af te nemen via de MBOwebshop, zodat nog meer op één plek kan worden 

afgehandeld. 

De MBOwebshop is een organisatie die voor scholen de verwerking van leermiddelen regelt. Scalda 

levert de informatie aan voor de artikelen die studenten nodig hebben, maar is geen partij in de 

uitlevering van de leermiddelen. Ook de financiële afhandeling van de leermiddelen, zowel voor 

studenten als bedrijven, vindt plaats via de MBOwebshop. 

Voor de studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Steunfonds Studiekosten, is er 

de mogelijkheid om de leermiddelen in de MBOwebshop te bestellen op rekening van Scalda. 

Indien u in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het Steunfonds Studiekosten, adviseren wij u 

om zo snel mogelijk contact op te nemen met Stichting Leergeld in uw woonplaats. U kunt dit nu al 

doen! Het is niet nodig om te wachten tot na de zomervakantie. (Zie de regeling Steunfonds 

Studiekosten). 

Indien uw aanvraag door Stichting Leergeld is goedgekeurd gaat bestellen op rekening als volgt:  

➔ Studenten ontvangen in de zomervakantie bericht van Scalda over het inloggen via MijnScalda, 

waarvandaan ze eenvoudig hun bestellingen in de MBOwebshop kunnen plaatsen 

1. Studenten loggen in op mijn.scalda.nl via de in de brief aangegeven procedure en starten 

daarvandaan de MBOwebshop en hebben direct toegang; 

2. Studenten krijgen een persoonlijke leermiddelenlijst te zien met de benodigde artikelen, 

maken een selectie wat zij willen afnemen en plaatsen deze in het winkelmandje; 

3. Vervolgens selecteren zij in stap 2 bij Betaalverzoeken: Mijn werkgever/instelling betaalt. 

Studenten vullen vervolgens in:- Naam bedrijf   → Scalda Steunfonds 

                                                  - Naam contactpersoon  → Financiële Administratie 

                                                  - E-mailadres contactpersoon → debiteuren@scalda.nl 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4. Vervolgens bevestigen studenten in de laatste stap het afleveradres en de order.  

5. De ingegeven contactpersoon (financiële administratie van Scalda) ontvangt nu op het 

opgegeven e-mailadres (debiteuren@scalda.nl) een betaalverzoek. 

→ Zorg dat je de juiste gegevens ingeeft!  

→ Scalda accepteert het betaalverzoek alleen indien de goedkeuring van Stichting Leergeld is 

ontvangen. 

→ De MBOwebshop gaat pas open op XXXXXX. Indien je aanvraag daarvoor al is 

goedgekeurd door Stichting Leergeld, dien je te wachten met bestellen totdat je bericht hebt 

ontvangen van Scalda (uiterlijk XX augustus).  

6. Bij een akkoord door de financiële administratie worden de ingevulde gegevens gevalideerd 

door de MBOwebshop.nl en wordt de geplaatste order met het goedgekeurde betaalverzoek 

direct uitgeleverd aan de student. 

→ Indien de financiële administratie nog geen goedkeuring van Stichting Leergeld heeft 

ontvangen, blijft de aanvraag liggen bij de financiële administratie totdat Stichting Leergeld de 

aanvraag heeft afgehandeld.  

7. Bestel dus altijd op rekening via de MBOwebshop wanneer je een aanvraag hebt ingediend bij 

Stichting Leergeld. Je hoeft de leermiddelen niet zelf voor te schieten. 

8. Er zijn 2 artikelen die (indien van toepassing) niet op rekening mogen worden afgenomen, 

namelijk de studentenverzekering en borg (bijvoorbeeld voor het kluisje). Mocht je deze 

artikelen willen afnemen dan dient hiervoor een aparte bestelling te worden geplaatst, waarbij 

direct via Ideal wordt afgerekend. 

 

Vragen? 

Heb je vragen over de regeling of het vergoed krijgen van leermiddelen die buiten de MBOwebshop 

nog geregeld dienen te worden? Je kan contact opnemen met de financiële administratie van Scalda 

via debiteuren@scalda.nl. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar via 0118-558963 tussen 13.00 

en 16.30 uur. Tijdens de zomervakantie kan de telefonische bereikbaarheid via bovenstaand nummer 

beperkter zijn. 

Heb je problemen met het bestellen? Dan kun je contact opnemen met de MBOwebshop.nl 

servicedesk. Tussen 09.00 en 17.00 uur op 020 - 210 5550 of via info@mbowebshop.nl. 

 

mailto:debiteuren@scalda.nl
mailto:info@mbowebshop.nl


Scalda Studentenfonds

Formulier t.b.v. aanmelding student voor bijdrage uit Scalda Studentenfonds. 

Het Scalda Studentenfonds is een uitwerking van het mbo-studentenfonds.

Voor een aanvraag uit het Steunfonds Studiekosten geldt een ander aanvraagformulier.

Formulier volledig digitaal invullen en mailen naar studentenfonds@scalda.nl.

Datum aanmelding:

Telefoonnummer student:

Mailadres: 

Leerweg:

Klas:

Bijzondere omstandigheid Ja / Nee

Zwangerschap of bevalling Ja / Nee

Langdurige ziekte Ja / Nee

Handicap of chronische ziekte Ja / Nee

Bijzondere familieomstandigheden Ja / Nee

Onvoldoende studeerbare opleiding Ja / Nee

Overige door bevoegd gezag vastgestelde bijzondere 

omstandigheden
Ja / Nee

 

 

 

 

In te vullen door Intern begeleider: Naam IB-er:

Wat is de reden dat studievertraging is opgelopen? En wat is de duur van deze studievertraging?

Toelichting en motivatie

 

 

 

 

Welke bewijsstukken kun je overleggen?

Gesprek met student gepland d.d.

 

Doorgestuurd naar Toetsingscommissie d.d.

Ontvangen d.d.  

Naar aanleiding van je aanvraag wordt je uitgenodigd voor een gesprek met de intern begeleiders.

In te vullen door aanvrager 

Iban:

Rekeninghouder:

Voorletter(s) student:

Studentennummer:

Ontvang je studiefinanciering? Ja / Nee

Achternaam student:

Geboortedatum en leeftijd:

BOL / BBL

Opleiding:



Scalda Studentenfonds

Formulier t.b.v. toetsing student voor bijdrage uit Scalda Studentenfonds. 

Formulier wordt ingevuld door de Toetsingscomissie Studentenfonds.

Voor een aanvraag uit het Steunfonds Studiekosten geldt een ander aanvraagformulier.

Formulier volledig digitaal invullen en mailen naar debiteuren@scalda.nl.

Datum aanmelding:

Geboortedatum en leeftijd

Telefoonnummer student:

Mailadres student:

Bijzondere omstandigheid Ja / Nee

Zwangerschap of bevalling Ja / Nee

Langdurige ziekte Ja / Nee

Handicap of chronische ziekte Ja / Nee

Bijzondere familieomstandigheden Ja / Nee

Onvoldoende studeerbare opleiding Ja / Nee

Overige door bevoegd gezag vastgestelde bijzondere 

omstandigheden
Ja / Nee

Bewijsstukken ingezien door Toetsingscommissie?

Inlog 'Mijn DUO' Ja / Nee

Verklaring arts/medisch Ja / Nee

Deskundige / Psycholoog Ja / Nee

Bewijs deelname/inzetten belang school of onderwijs Ja / Nee

Berekening financiële compensatie Looptijd Periodiciteit uitbetaling  

In te vullen door Toetsingscommissie Studentenfonds

Afhandeling door Toetsingscommissie

Iban:

Rekeninghouder:

Uitwerking financiële vergoeding

Voorletter(s) student:

Klas:

Achternaam student:

Opleiding:

 

Verstuurd aan debiteuren@scalda.nl d.d.

Studentennummer:

Afgehandeld door Toetsingscommissie d.d.  

Indien de toetsingscommissie hierboven aangeeft dat de aanvraag is goedgekeurd, dient hierna de financiële vergoeding te 

worden uitgewerkt.

Wat is de reden dat student vertraging heeft opgelopen?

Toelichting en motivatie

Teruggekoppeld aan student door en d.d.

 

Oordeel aanvraag Toetsingscommissie incl toelichting
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Bijlage G 
 
Protocol MBO-Studentenfonds 
Vanaf 1 augustus 2021 is het MBO-studentenfonds beschikbaar. Een student die in aanmerking wil 
komen voor het Scalda Studentenfonds dient het aanvraagformulier opgenomen in bijlage E in bij de 
Toetsingscommissie Studentenfonds. Om te bewaken dat binnen Scalda alle studenten gelijk worden 
behandeld en gecompenseerd worden de aanvragen centraal behandeld door een 
Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie valt onder de intern begeleiding van Scalda. In dit 
protocol is de werkwijze van de Toetsingscommissie beschreven.  
 
Doel 
Het Rijk wil met dit fonds alle studenten de mogelijkheid bieden aan het MBO mee te doen ondanks 
financiële belemmeringen of studievertraging door bijzondere omstandigheden. Ook biedt het aan 
MBO-studenten de kans om mee te doen aan medezeggenschapsraden of organisaties die het MBO 
verbeteren. In dit protocol vind je de afspraken voor het gebruik van het MBO-studentenfonds.  
 
Doelgroepen 
Het MBO-studentenfonds is bedoeld om 3 doelgroepen financieel te ondersteunen: 

o Minderjarige BOL-studenten uit gezinnen met lage inkomens; 
o Studenten die deelnemen aan de studentenraad of zich, naar oordeel van het bevoegd 

gezag, bestuurlijk/maatschappelijk inzetten in belang van school of het onderwijs; 
o BOL-studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden. 

Studenten kunnen een beroep doen op deze regeling door een aanvraag in te dienen bij de 
toetsingscommissie. Op het besluit is de klachtenregeling van toepassing. 
 
Toetsingscommissie 
De toetsingscommissie volgt de volgende procedure: 

o De toetsingscommissie ontvangt de aanvraag van de student voor het MBO-studentenfonds. 
Zij controleert of de benodigde gegevens zijn ingevuld op het formulier en de bijlagen zijn 
bijgevoegd;  
 

o De toetsingscommissie controleert of aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• De student moet ingeschreven staan bij een BOL opleiding van Scalda en tijdens de opleiding 
bij Scalda studievertraging hebben opgelopen vanwege één of meer van bovengenoemde 
bijzondere omstandigheden.  

• De  student is feitelijk studerend en neemt deel aan onderwijsactiviteiten of heeft een geldige 
reden voor geoorloofd verzuim; 
 

o De toetsingscommissie beoordeelt op welke doelgroep de aanvraag betrekking heeft en 
welke afhandeling van de aanvraag van toepassing is. Daarvoor gelden de afspraken zoals 
vastgelegd in De Werkwijze Scalda Studentenfonds; 
 

o De aanvragen voor een financiële bijdrage door studenten/ gezinnen met lage inkomens 
worden ingediend bij St. Leergeld en daar afgehandeld volgens de reeds geldende regeling. 
De Toetsingscommissie houdt daarvan de aantallen bij voor de jaarverantwoording; 
 

o Voor de studenten die deelnemen in de studentenraad is reeds een regeling van 
toepassing binnen Scalda, zie bijlage H, regeling facilitering studentenraad per 1 november 
2018. Deelnemers van de studentenraad hoeven zich niet aan te melden voor het ontvangen 
van deze vergoeding, maar ontvangen deze automatisch door hun deelname; 
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o Studenten die maatschappelijk/bestuurlijk actief zijn en dat naar oordeel van bevoegd gezag 
ten goede komt aan school of onderwijs kunnen ook een aanvraag indienen met bijlage E.  
De toetsingscommissie beoordeelt of inderdaad sprake is van studievertraging waardoor de 
student financieel nadeel ondervindt. Dan wordt dezelfde procedure gevolgd als bij 
studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden; 
 

o Voor de overige aanvragen met formulier E beoordeelt de toetsingscommissie of de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden uit de regeling. De student toont op basis van zijn of haar DUO 
overzicht aan dat de maximale duur van de prestatiebeurs gebruikt is en er geen recht meer 
is op studiefinanciering. De student maakt aannemelijk dat geen andere  financiële 
mogelijkheden open staan zoals gebruik maken van de DUO regelingen. De 
toetsingscommissie neemt bij onduidelijkheid contact op met de intern begeleider en zo 
nodig de student of mogelijk andere voorzieningen bij DUO benut kunnen worden; 
 

o Zo nodig voert de toetsingscommissie bij onvoldoende informatie gesprekken met de 
student om de situatie volledig in beeld te brengen; 
 

o De toetsingscommissie bepaalt de aanvang, aard en de duur van de ondersteuning; 
 

o De financiële bijdrage wordt toegekend voor de tijd die nodig lijkt om de opleiding af te 
ronden. De toekenning is voor maximaal één jaar en kan opnieuw aangevraagd worden; 
 

o De toetsingscommissie bepaalt de hoogte van de ondersteuning, waarbij geldt dat de hoogte 
van de financiële ondersteuning in verhouding staat tot het financiële nadeel dat de student 
heeft ervaren en niet hoger is dan het maandelijkse normbedrag.  Aangezien de financiële 
ondersteuning die een student nodig heeft maatwerk betreft is deze hier niet nader 
uitgewerkt; 

  
o In het geval van zwangerschap of bevalling is tevens het Protocol zwangere studenten van 

toepassing; 
 

o De toetsingscommissie zorgt in afstemming met de financiële administratie ervoor dat de 
financiële compensatie plaatsvindt; 
 

o De toetsingscommissie zorgt voor adequate dossiervorming in Eduarte zodat deze als basis 
kan worden gebruikt voor de accountantscontrole, met in achtneming van de regels rondom 
AVG en bewaartermijnen.  

 
Samenstelling van de Toetsingscommissie 
De leden van de toetsingscommissie zijn: 
- functionaris uit FIP 
- functionaris uit het Expertisecentrum 
- functionaris uit STAD 
Iedere twee jaar worden de leden van de toetsingscommissie opnieuw benoemd door de leden van 
de Stuurgroep Onderwijs op Maat. 
 
 
 
 



 
Besluit CvB over facilitering Studentenraad per 1 november 2018 

 

Art. 6 van het reglement Studentenraad gaat over de faciliteiten voor de SR. Lid 5 bepaalt dat Scalda 

de mogelijkheid heeft lidmaatschap van de SR te belonen. Het CvB heeft besloten dit als volgt te 

doen.   

 

Vergoeding 

Voorzitter en secretaris: € 75,- per bijgewoonde bijeenkomst, leden € 50,- per bijgewoonde 

bijeenkomst. 

Dit zijn maximumbedragen per dag. Worden meerdere vergaderingen op 1 dag gepland dan wordt 

eenmaal de vergoeding betaald. De SR-leden declareren maandelijks. Aanwezigheid is aantoonbaar 

op basis van een handtekeningenlijst (in beheer bij de begeleider van de SR). Bijeenkomsten die 

vergoed worden, zijn vergaderingen SR (maximaal 10 per schooljaar), SR-CvB, SR-OR-CvB (GV en 

periodiek overleg), SR-RvT-CvB, financiële commissies SR+OR met CvB, overleg voorzitters RvT-CvB-

OR-SR en strategiebijeenkomst Scalda.  

 

Reiskosten/onkosten  

Noodzakelijke reis- en onkosten voor het bijwonen van bijeenkomsten worden vergoed: tunnel- en 

parkeerkosten op basis van een ingediende bon en km’s à € 0,28 over de kortste route in de ANWB 

routeplanner indien het SR-lid geen OV-kaart heeft.  

 

Archief 

Op een netwerkschijf van Scalda wordt de mogelijkheid geboden een centraal SR-archief aan te 

leggen. Alle zittende leden van de SR hebben toegang tot die map, evenals de begeleider van de SR 

(beleidsmedewerker HR&O), de medewerker communicatie en de bestuurssecretaris.  

 

Scholing 

Art. 6 lid 1 derde bolletje geeft SR-leden de mogelijkheid cursussen te volgen. Daarbij geldt dat 

kosten voor scholing bij JOB (JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs) worden vergoed op basis van 

een ingediende rekening. Wil de SR bij een andere organisatie een scholing volgen, dan treedt de SR 

hierover vooraf met het CvB in overleg zodat afspraken kunnen worden gemaakt over de omvang 

van de kosten. 

 

Externe ondersteuning 

Art. 6 lid 1 vijfde bolletje bepaalt dat de SR contact mag leggen met externe deskundigen. Heeft de 

SR behoefte aan ondersteuning door een externe deskundige dan bespreekt de SR dit vooraf met het 

CvB, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over de omvang van de kosten. 
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