
 

 

 

Aan de Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 25 augustus 2015  

 

Betreft:  Schriftelijke vragen artikel 33 RvO m.b.t. hoge kosten MBO-studenten 

 

Geachte college, 

D66 streeft naar een samenleving waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Hiervoor is een 

opleiding essentieel. Daarom worden jongeren verplicht om minimaal een startkwalificatie halen. Uit 

een persbericht van Stichting Leergeld (22 juni 2015) blijkt dat niet alle jongeren een opleiding 

kunnen volgen vanwege een tekort aan financiële middelen. Het gaat in het persbericht om jongeren 

van 15 tot en met 17 jaar die een MBO opleiding volgen. De kosten van een opleiding variëren van 

€500,- tot €1500 per jaar. Van dit bedrag moet bijvoorbeeld een laptop, boeken, software, 

(werk)kleding of gereedschap gekocht worden. De jongeren in deze leeftijdscategorie krijgen geen 

studiefinanciering of OV-studentenkaart. De ouders krijgen enkel maandelijks €67,- via de 

Belastingdienst om deze kosten te dekken. Het voornaamste probleem voor de studenten ligt bij het 

bedrag dat bij de aanvang van het schooljaar betaalt moet worden. De ouders kunnen het bedrag 

niet in één keer betalen en kunnen daardoor in financiële problemen raken. Daarnaast weten de 

ouders niet met welke kosten ze te maken zullen krijgen tot dat het schooljaar is begonnen. Dan 

wordt namelijk pas bekend gemaakt welke spullen de studenten nodig hebben. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, stelt D66 de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het persbericht 22 juni 2015 van Stichting Leergeld? 

2. Zo ja, wat vindt het college van het feit dat jongeren (15-17 jaar) die naar het MBO gaan de 

benodigde spullen voor een opleiding soms niet kunnen betalen? 

3. Weet het college om hoeveel jongeren (15-17 jaar) die naar het MBO gaan in de gemeente 

’s-Hertogenbosch hun schoolspullen niet kunnen betalen? 

4. Bent u bereid voor de jongeren van 15-17 jaar een studievoorschot in het leven te roepen? 

Zo nee, waarom niet en wat bent u bereid wel te doen om deze situatie te verbeteren? 


