STUDIEFINANCIERING EN BIJSTAND
Bij het Steunpunt ………kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde. Zij
behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. Zoals
gebeurde in de onderstaande situatie.
Betty Bakker zat al enkele jaren in de bijstand toen de gemeente haar aanraadde om een
beroepsopleiding te gaan volgen. Hierdoor kon ze haar kansen op werk vergroten. Betty volgde het
advies op en besloot om een mbo-opleiding niveau 4 te gaan doen. De bijstandsuitkering werd
stopgezet omdat Betty studiefinanciering kreeg. Ze is echter al snel met de opleiding gestopt omdat het
niet goed combineerde met het gezin. Betty meldde zich weer bij de gemeente voor een
bijstandsuitkering en kreeg deze ook toegekend. Na een poosje kreeg ze een brief van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) dat ze de studiefinanciering terug moest betalen omdat het een lening
was. Omdat Betty dit inkomen kwijt raakt vroeg ze een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht
over de studieperiode aan. De gemeente wees de aanvraag af omdat sprake was geweest van
inkomsten uit ‘een voorliggende voorziening’: de studiefinanciering. Betty vindt dit onrechtvaardig en
vraagt advies van het spreekuur van vrijwillige hulpverleners.
De spreekuurhouder vertelt haar dat de afwijzing van de gemeente terecht is. Beroepsopleidingen
kennen vier niveaus. Studiefinanciering voor niveau 1 of 2 wordt altijd in de vorm van een gift
gegeven. Als naast deze gift bij DUO een lening afgesloten wordt moet die lening terugbetaald
worden. Bij niveau 3 en 4 wordt de studiefinanciering verstrekt als prestatiebeurs. Deze bestaat uit een
basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een
lening. Een uitzondering is de aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) in de
eerste twaalf maanden: deze is direct al een gift. Haal je binnen tien jaar een diploma op niveau 3 of 4
dan wordt de prestatiebeurs ook omgezet in een gift. Maar of het nu in de vorm van een gift is of een
lening: het blijft studiefinanciering en daarmee een voorliggende inkomensvoorziening. Daarom kan
voor de studieperiode van Betty niet alsnog een beroep gedaan worden op een bijstandsuitkering.
Omdat Betty de studie vroegtijdig afgebroken heeft blijft de studiefinanciering een lening die in
principe terugbetaald moet worden. Daarbij geldt een belangrijke uitzondering:
Als je in je eerste studiejaar vóór 1 februari met je studie stopt en je hebt een prestatiebeurs dan kun je
een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te laten zetten in een gift. Je kunt dit
verzoek alleen indienen als je dit studiejaar voor het eerst een opleiding op niveau 3 of 4 hebt gevolgd
en een prestatiebeurs voor een mbo-opleiding hebt gekregen. Je mag voor de rest van dat studiejaar
niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. Je kunt maar één keer gebruik maken van deze regeling. Je
moet wel direct aan DUO doorgeven dat je vóór 1 februari stopt. Het verzoek moet met het formulier
‘Verzoek toepassing 1 februariregeling middelbaar beroepsonderwijs’ ingediend worden. Dit
formulier kan gedownload worden van www.duo.nl.
Betty had recht op toepassing van de regeling maar heeft helaas niet op tijd een verzoek ingediend. Er
is geen recht op bijstand voor deze periode. Betty moet weliswaar de lening terugbetalen, maar dat
geldt voor veel studerenden die ook geen beroep kunnen doen op een bijstandsuitkering met
terugwerkende kracht.
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