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Geachte heer/mevrouw,
 
Via deze weg breng ik de bijgevoegde brief ‘verbeteren inkomensposi�e studenten met een func�ebeperking’ onder de aandacht bij uw
gemeenteraad en college van B&W.
Ik verzoek u het betreffende stuk (als ingekomen stuk) door te geleiden naar uw raad en college.
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich rechtstreeks tot mij wenden.
 
Bij voorbaat dank.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Bas van der Voort
Adviseur
+31 6-54675682
BVoort@cinop.nl

 
 

Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap + studie)

 

Postbus 1585 | 5200 BP ‘s-Hertogenbosch

Stationsplein 14 | 5211 AP ‘s-Hertogenbosch

www.ecio.nl | +31 73 6800 783  

 
-- Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit
aan de afzender te melden. De afzender staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Deze voetnoot impliceert dat dit e-mail bericht is gescand op computer
virussen. This E-mail is intended for the addressees eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, the sender is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. This footnote confirms that this e-mail message has
been swept for computer viruses.

https://www.linkedin.com/company/expertisecentrum-handicap---studie
https://twitter.com/ecio_nl
https://www.ecio.nl/ecio-nieuwsbrief/


 

 

Betreft: Wat kun u doen om de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking in uw 

gemeente te verbeteren? 

 

Geachte Gemeenteraadsleden en leden van het College van B & W, 

 

De effecten van het coronavirus treffen studenten met een functiebeperking, zo’n 30% van de 

totale studentepopulatie in het Hoger Onderwijs, extra hard. Zij hebben veelal te maken met een 

stapeling van negatieve effecten, met name op sociaal-economisch vlak. Een van de mogelijkheden 

om de financiële gevolgen van de crisis voor deze grote groep studenten in uw gemeente te 

verzachten is de benutting van de gemeentelijke Individuele Studietoeslag (ITs). Helpt u mee? Dan 

ondersteunt u een kwetsbare groep in uw gemeente en vergroot hun participatiemogelijkheden. 

Daarnaast verkleint u de kans op (problematische) schulden. Het Expertisecentrum Inclusief 

Onderwijs (ECIO) kan u adviseren en ontzorgen bij deze zaken. In deze brief informeren we u over 

de mogelijkheden.   

 

Impact COVID-19 op studenten  

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn ingrijpende maatregelen doorgevoerd om de zorg te 

ontlasten. Met grote maatschappelijk gevolgen: scholen, universiteiten, bibliotheken, cafe’s, 
kapperszaken en andere openbare gelegenheden werden op last van de overheid gesloten. 

 

De crisis heeft op eenieder een grote impact, zo ook op studenten. Zij kregen van de ene op de 

andere dag te maken met volledig digitaal onderwijs, sociale beperkingen, het stopzetten van 

stages en het wegvallen van inkomsten uit bijbanen.  

 

Onze bezorgdheid 

Studenten met een functiebeperking worden extra hard getroffen. Zij hebben veelal te maken met 

een stapeling van negatieve effecten. Met name op sociaal- economisch vlak maken wij ons zorgen 

over deze groep studenten. Zij hebben vaker een kwetsbare gezondheid, maken vaker gebruik van 

diverse vormen van ondersteuning en zijn vaker afhankelijk van (gemeentelijke) voorzieningen, 

aangepaste leerroutes en financiële steun. Zij maken zich grote zorgen over hun 

gezondheid(srisico), het (gedeeltelijk) wegvallen van ondersteuning en de financiële gevolgen die 

die crisis hen brengt (Rapport: Onderwijs op afstand, LSVb, mei 2020).  

 

Schulden en studievertraging 

Onder normale omstandigheden is het voor veel studenten met een functiebeperking al lastig om 

een passende bijbaan of stageplaats te vinden. Vanwege de coronacrisis is het voor deze groep 

studenten nog lastiger om een passende bijbaan of stageplaats te vinden. Hierdoor lopen zij 

inkomsten mis en bouwen zij schulden op. Daarnaast is de kans op studievertraging, wegens het 

niet vinden van passende stage, reëel. Ook dit heeft financiële consequenties voor studenten met 

een functiebeperking. 

 

Hoelang deze situatie zal voortduren is onbekend, maar de Rijksoverheid spreekt van een duur van 

minimaal enkele maanden. De huidige omstandigheden kunnen zodoende het beste geduid worden 

als  ‘een semipermanente situatie’. Gemeenten hebben in eerste instantie diverse noodmaatregelen 
moeten treffen. Nu we een periode ingaan die gekenmerkt wordt als ‘het nieuwe normaal’, is het 
wat ons betreft tijd voor structurelere maatregelen. 

 



Onze oproep 

Om de financiële gevolgen van de crisis voor studenten met een functiebeperking in uw gemeente 

te verzachten zijn er diverse mogelijkheden. Een van die mogelijkheden die uw gemeente effectief 

en eenvoudig kan benutten is de gemeentelijke Individuele Studietoeslag (ITs). De Individuele 

Studietoeslag is bestemd voor studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie, wegens 

hun medische beperking. Deze studenten worden dankzij de ITs in staat gesteld om deel te nemen 

in de samenleving en de regeling behoedt hen voor schulden. Staatssecretaris Tamara van Ark 

heeft bepaald dat per 1 januari 2021 het bedrag voor de IT’s geharmoniseerd wordt. De hoogte 
van de Individuele Studietoeslag komt na de wetswijziging te liggen op minimaal € 300,-; dit is 

gelijk aan de studieregeling Wajong 2010. Gemeenten hebben echter de mogelijkheid om vooruit 

te lopen op deze harmonisatie. 

 

Wij verzoeken en adviseren u  

- deze groep studenten te helpen door vooruit te lopen op de wetswijziging die per 1 

januari 2021 ingaat. Dit kunt u ook met terugwerkende kracht doen (bijvoorbeeld 

vanaf 1 januari 2020).  

- de regeling actief onder de aandacht te brengen bij de doelgroep binnen uw 

gemeente.  

 

Betere participatie, minder schulden 

De huidige crisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Wij beseffen dat u als raads- en 

collegeleden deze onzekerheid, hoe graag u dit ook wenst, niet volledig kunt wegnemen. Door het 

bovenstaande in uw gemeente in gang te zetten, wordt een kwetsbare groep in uw gemeente beter 

ondersteund. U vergroot hierdoor de participatiemogelijkheden van studenten met een 

functiebeperking en verkleint daarnaast de kans op (problematische) schulden. Tot slot verzacht u 

een deel van de financiële zorgen die momenteel onder deze doelgroep aanwezig zijn. Het 

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) kan u adviseren en ontzorgen bij deze zaken, 

bijvoorbeeld door beleidsondersteuning- en advisering op het gebied van studentenwelzijn, 

participatie en informatievoorziening. Maar ook op het snijvlak van zorg, onderwijs en arbeidsmarkt 

zijn wij graag uw kennispartner.  

 

Meer weten? 

Wij wensen u veel wijsheid toe in deze lastige tijd en hopen dat u ons advies overneemt. Uiteraard 

zijn wij graag bereid om u van nadere toelichting of advies te voorzien. U kunt daarvoor contact 

opnemen via bvoort@cinop.nl of 06-54675682. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Judith Jansen      Bas van der Voort 

Programmadirecteur     Adviseur Studentenwelzijn & participatie 

 

Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) 

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo zodat ook studenten met 

een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen 

doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus, zonder 

belemmeringen. ECIO heeft geen winstoogmerk en beschikt over een ANBI-status. 

Op onze website www.ecio.nl staan o.a. tips voor gemeenten over het toeleiden van hoog 

opgeleide werkzoekenden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.  
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	Message body
	Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking.pdf

