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Betreft: advies individuele studietoelage voor studenten met een beperking
Geacht college,
Graag willen wij ons advies uitbrengen op uw voornemen de regeling voor individuele studietoelage
voor studenten met een beperking aan te passen.
Wij zijn ingenomen met uw besluit om deze regeling ruimhartiger toe te passen in lijn van hetgeen
gemiddeld wordt uitgekeerd.
Wij adviseren daarom ook positief op uw voorgenomen besluit.
Wel hebben wij een aantal opmerkingen die kunnen bijdragen aan een breder gebruik van deze
regeling.
De regeling zelf blinkt niet uit in toegankelijkheid. Onduidelijk is om welke categorie studenten het
gaat. Gaat het om studenten die ook bij DUO ingeschreven staan? In de toelichting leek dat dit wel
het geval, maar het staat niet in de conceptbeleidsregels vermeld. Ook is onduidelijk om welke
opleidingen het gaat. Én zijn er ook mogelijkheden voor deeltijdstudenten?
In een eerder advies betreffende verordeningen Participatiewet uit 2014 heeft de SR al aangegeven
dat ook voor studenten die niet een reguliere opleiding volgen, maar wellicht wel kunnen opgaan
voor een certificaat, er ook mogelijkheden zouden moeten worden gecreëerd voor een studietoelage
of deze regeling zodanig aanpassen dat zij ook in deze vorm kunnen meeprofiteren van de geboden
mogelijkheden.
Tot slot geeft u aan dat er bijzonder weinig gebruik wordt gemaakt van deze regeling.
Wij denken dat dit komt doordat de regeling weinig toegankelijk is, een beperkte bekendheid heeft,
en nauwelijks te vinden is op de website van Laborijn en gemeente Doetinchem.
Overigens zou het van een zekere generositeit getuigen om de weinige studenten die er dit jaar
gebruik van maken, met terugwerkende kracht tegemoet te komen volgens de nu voorgenomen
tegemoetkoming.
Met vriendelijke groet,
namens de Sociale Raad
Leen van der Heiden,
voorzitter Sociale Raad
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