
 

Nijmegen, 2 juli 2019 

 

Huidige tijdelijke MBO-regeling voor minderjarigen:  

Het einde van de tijdelijkheid van de huidige regeling is in zicht. Dat is goed nieuws want er is 
een wet in de maak waarin de tegemoetkoming in de schoolkosten voor minderjarige 
mbo'ers structureel wordt geregeld! De verwachting is dat deze wet per augustus 2020 in 
werking treedt.  

Voor komend schooljaar (2019/2020) blijft de tijdelijke regeling gewoon nog van kracht 

onder dezelfde voorwaarden als de afgelopen periode.  

 

Wat te doen bij hoge schoolkosten? Informatie voor ouders  

 

Gaat uw 16/17-jarige zoon of dochter naar een MBO opleiding en kunt u de benodigde 

leermaterialen niet betalen? Let op: Mede op aandringen van Leergeld Nederland hebben 

alle MBO scholen samen voor schooljaar 2017/2018 en de komende schooljaren daarna per 

schooljaar € 10 miljoen gekregen, waarmee zij 16 en 17 jarige leerlingen uit gezinnen met 

weinig financiële middelen kunnen helpen bij de aanschaf van voorgeschreven 

leermaterialen. De MBO school zelf moet aan ouders/leerlingen uitleggen hoe zij voor een 

dergelijke vergoeding in aanmerking kunnen komen. Mogelijk werkt de MBO school hierbij 

samen met één van onze lokale Leergeld stichtingen (voor wat betreft een inkomenstoets). 

Advies: Neem meteen contact op met uw MBO school en geef aan dat u de voorgeschreven 

leermaterialen niet (volledig) zelf kunt betalen en dat u graag in aanmerking komt voor een 

vergoeding vanuit die extra middelen. Als een school u weigert te helpen of niet op de 

hoogte is, neem dan contact op met de lokale Leergeld stichting. Als er geen stichting actief 

is in uw gemeente, geef dan een seintje aan Leergeld Nederland (info@leergeld.nl) zodat wij 

u verder kunnen helpen of zelf even de school kunnen bellen.  

Bron: www.leergeld.nl 3  

Zie:   https://www.internetconsultatie.nl/versterkenpositiembostudenten  
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