Individuele studietoeslag voor
mensen met een
arbeidsbeperking
Een verkenning van de verschillen tussen de 25
grootste gemeenten

Achtergrond
Studenten met een functiebeperking die voorheen onder de Wajong vielen, zijn sinds
de invoering van de Participatiewet in 2015 afhankelijk van ondersteuning via de
gemeente. CNV Jongeren en de LSVb signaleren meerdere problemen bij studenten
met een functiebeperking, waaronder problemen rondom de individuele
studietoeslag.
Sinds 2018 hebben zowel CNV Jongeren als de LSVb aandacht gevraagd voor de
grote verschillen tussen gemeentes in hun omgang met studenten met een
functiebeperking. 1 In 2019 heeft het Tweede Kamerlid Raemakers (D66) een motie
ingediend die ertoe heeft geleid dat de staatssecretaris een wetsvoorstel heeft
voorbereid om de uitvoering van de individuele studietoeslag te verbeteren binnen
de Participatiewet. 2 Het uitgangspunt hierbij was de harmonisatie van het
normbedrag van circa 300 euro per maand, het aanpassen van de toetsingscriteria
om in aanmerking te komen voor deze regeling en de communicatie tussen de
studenten en gemeenten en bekendheid over deze regeling verbeteren. 3 Deze
wetswijziging zou op 1 januari 2021 ingaan. 4

Aanleiding
Helaas is de behandeling van de aanpassing van de Participatiewet een aantal keren
uitgesteld waardoor de wijziging van de wet niet is ingegaan op 1 januari 2021. Er is
nu sprake van ingang op 1 januari 2022. 5 Dit is geen goed nieuws voor studerende
jongeren met een functiebeperking. Zij hebben nu al lange tijd last van grote
verschillen in toelagen tussen gemeenten en zouden niet langer meer moeten
wachten. De staatssecretaris had gemeenten in de tussentijd opgeroepen om op
eigen initiatief, in afwachting van de wetswijziging, het bedrag alvast naar minimaal
€300,- te verhogen.
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Zie bijvoorbeeld ‘Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking’
https://www.cnvjongeren.nl/nieuws/problemen-uitkering-studenten-functiebeperking/ en
https://www.cnvjongeren.nl/nieuws/cnv-jongeren-blij-met-verhoging-studietoeslag-gemeenteutrecht/
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02283&did=2019D05083
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/08/kamerbrief-maatregelen-individuelestudietoeslag-in-de-participatiewet
4
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/08/studietoeslag-voor-student-met-medischebeperking-overal-%E2%82%AC-300-per-maand
5
https://iederin.nl/studietoeslag-later-dan-gepland-naar-300-euro/
3

Verkenning
In april 2021 hebben CNV Jongeren en de LSVb een inventarisatie gedaan onder de
vijfentwintig grootste gemeenten om te onderzoeken of het bedrag inderdaad op
eigen initiatief bij gemeenten verhoogd is. Tot onze spijt concluderen wij dat dit nog
niet het geval is.
Deze inventarisatie is met nadruk een verkenning. Een selectie van de 25 grootste
gemeenten is bekeken. Een aantal gemeenten publiceren de bedragen niet en
konden ze ook niet noemen toen wij telefonisch contact zochten.

Hoogte studietoeslag per gemeente
* Bedragen voor studenten van 21 jaar (of ouder) en afgerond op hele euro’s.

Gemeente
Alkmaar
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Den Haag
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Enschede
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Tilburg
Utrecht
Westland
Zoetermeer
Zwolle

Studietoeslag per individu per maand
(euro)
€ 300,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 276,00
€ 285,00
€ 135,00
€ 255,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 300,00 (per 1 juli)
€ 253,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 240,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 271,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 100,00 (thuiswonend) en € 300,00
(uitwonend)
€ 304,00
€ 150,00
€ 111,00
€ 334,00

