
 
Mbo-studentenfonds – Friesland College 

 
Voor wie is het fonds?  

- Doelgroep 1: BOL of BBL-studenten die lid zijn van de Centrale Studentenraad van het Friesland 
College, een andere door de instelling aangewezen medezeggenschapstructuur of van het bestuur van 
een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid.  

- Doelgroep 2: BOL of BBL-Studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied 
die naar het oordeel van de instelling mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat 
de student volgt.  

- Doelgroep 3: Minderjarige BOL-studenten waarvan de ouders/verzorgers c.q. wettelijk 
vertegenwoordigers aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van 
onderwijsbenodigdheden waarover de student wordt geacht zelf te beschikken.  

- Doelgroep 4: BOL-Studenten die vanwege de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid 
studievertraging hebben opgelopen. Bijzondere omstandigheden zijn o.a. (chronische)ziekte, handicap, 
zwangerschap/bevalling, een ziek of overleden familielid en mantelzorg. Studenten komen alleen in 
aanmerking wanneer zij geen recht (meer) hebben op studiefinanciering of andere 
vergoedingen/uitkeringen.  

- Doelgroep 5: BBL-studenten of VAVO-leerlingen die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen 
hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student wordt geacht zelf te 
beschikken.  

 
Welke ondersteuning krijgen de studenten? 

- Doelgroep 1 en 2: een financiële vergoeding voor de dagdelen dat zij deelnemen aan (formele) 
vergaderingen en/of overleg met de raad of organisatie(onderdeel) waar zij deel van uitmaken.  

- Doelgroep 3: ondersteuning bij de aanschaf van onderwijsbenodigdheden/leermiddelen.  
- Doelgroep 4: een financiële tegemoetkoming vergelijkbaar met de studiefinanciering die de student tot 

op dat moment van DUO heeft ontvangen.  
- Doelgroep 5: ondersteuning bij de aanschaf van onderwijsbenodigdheden/leermiddelen. De middelen 

worden deze doelgroep in bruikleen gegeven.  
- Vrije aanvraag: voldoe je niet aan de voorwaarden voor ondersteuning, maar heb je wel hulp nodig. Vul 

dan he formulier in en vraag de beoordelingscommissie of zij misschien toch kunnen helpen.  
 
Hoe kan ik (financiële) ondersteuning aanvragen? 

- De studenten die lid zijn van de Centrale Studentenraad van het Friesland College worden door de 
begeleider van de studentenraad aangemeld voor vergoeding voor de vergaderingen waar de student 
aan deelneemt.  

- Studenten die vallen onder doelgroep 3 dienen door Stichting Leergeld een inkomenstoets uit te laten 
voeren. Dit kan via www.kindpakket.nl of www.samenvoorallekinderen.nl. De positieve verklaring kan 
je sturen naar leermiddelen@fcroc.nl en dan zal door het Friesland College contact met jou worden 
opgenomen. Meer informatie over deze aanvraagprocedure kan je vinden op: 
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/advies-krijgen/opleidingskosten/vergoeding-leermiddelen  

- Alle andere studenten kunnen het aanvraagformulier van het Mbo-studentenfonds invullen. Het 
aanvraagformulier wordt vervolgens beoordeeld door een beoordelingscommissie. Het is dan ook 
belangrijk dat al je een beroep wil doen op ondersteuning, je bewijsstukken bijvoegt, zodat jouw 
aanvraag on behandeling kan worden genomen. De beoordelingscommissie laat jou zo snel mogelijk 
weten of ondersteuning is toegekend en zo ja, welke ondersteuning jij zal krijgen. Hierover wordt je 
schriftelijk geïnformeerd. Wanneer je leermiddelen in bruikleen ontvangt, zal je daarvoor een 
bruikleenovereenkomst moeten ondertekenen. 

- Ben je het niet eens met het besluit, dan kan je bezwaar indienen bij de Interne Bezwarencommissie 
(sectie studenten) van het Friesland College. Meer over deze commissie kan je vinden op  
https://www.frieslandcollege.nl/over-ons/klachtenregeling.  

 
Voor vragen of meer informatie over (financiële) ondersteuning vanuit het Mbo-studentenfonds kan je terecht 
door een e-mail te sturen naar mbo-studentenfonds@fcroc.nl.  
 

http://www.kindpakket.nl/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
mailto:leermiddelen@fcroc.nl
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/advies-krijgen/opleidingskosten/vergoeding-leermiddelen
https://www.frieslandcollege.nl/over-ons/klachtenregeling
mailto:mbo-studentenfonds@fcroc.nl

