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Inhoud

- Begeleidingsstructuur ROC van Twente

- MBO Studiefonds, Individuele begeleiding bij en

preventie van schulden



Vroegsignalering en begeleiding ROC van Twente;
De begeleidingsstructuur

Eerste lijn: binnen de opleiding
• Studieloopbaanbegeleider
• Teamdeskundige

Tweede lijn: Loopbaancentrum en Trajecten & Projecten
• Loopbaancentrum: individuele begeleiding van de student: 
• Team Trajecten & Projecten: groepstrajecten
• Team Bijzondere Instroom: adviseren instroom bijzondere 

doelgroepen

Derde lijn: specialistische hulpverlening 
• Buiten ROC van Twente



Loopbaancentrum 
Individuele specialistische begeleiding van studenten op 
het gebied van:

1. Loopbaanadvisering (beroepskeuzevraagstukken)

2. Jeugdhulpverlening (brede persoonlijke en 
maatschappelijke problematieken), verwijzing naar 
externe hulpverlening

3. Passend onderwijs (jongeren met een beperking) / 
faciliteiten

4. Studiefonds MBO & budgetbeheer / ondersteuning 
student financiële problemen, preventie



Groepsgerichte specialistische begeleiding van studenten:

1. Just-in-Time trajecten (rebound voorziening)

2. Beroeps- en opleidingskeuzetrajecten

3. Invoegtrajecten (toeleiding naar nieuwe opleiding)

4. Scoren door Scholing/Assist (school- en leerbaarheid)

5. Training zelfvertrouwen

6. Schakelklas 

7. STeR (STeunpunt Taal en Rekenen)

Team Trajecten & Projecten



Team Bijzondere Instroom (TBI)

TBI ondersteunt de beroepsopleidingen bij de instroom van 
studenten (specialistische intake, adviesgesprekken en 
toelatingsonderzoeken):

• Potentiële studiehoppers: studenten die meerdere keren 
ongediplomeerd de opleiding hebben verlaten.

• Niet toelaatbaar: studenten die onvoldoende vooropleiding 
hebben en daardoor wettelijk niet toelaatbaar zijn. 

• Ondersteuning op aanvraag van de opleidingen bij de 
aanname van (aspirant)studenten.

• Advies aan gemeenten, gemeentelijk netwerk en VO 
scholen over instroommogelijkheden (in kaart brengen 
school- en leerbaarheid).



Vroegsignalering begint:

- bij de intake (door opleiding of Team Bijzondere Instroom)

- in het onderwijs, bij de studieloopbaanbegeleider

- bij het Loopbaancentrum en team Trajecten & Projecten

Doel: vroegtijdige ondersteuning en voorkomen uitval

Het Loopbaancentrum is actief bij helpen vroeg te 
signaleren (workshops, netwerkbijeenkomsten, 
kennisoverdracht)



Samenwerkingen

• Jeugdartsen GGD

• Mediant

• Tactus

• Leerplicht en RMC 

• Gemeenten

• Stadsbank, diverse fondsen

• etc.



MBO Studiefonds

MBO 
STUDIEFONDS

1 OP 1 
BEGELEIDING

PREVENTIE

Presenter-notities
Presentatienotities
Preventie- vroeg signalering d.m.v. studieloopbaanbegeleiders, gastlessen, social media



MBO Studiefonds

• Wet MBO Studentenfonds 1 aug 2021

• Aanvragen Leermiddelen 120% bijstandsnorm
• Laptops, licenties, boeken, kleding, verplichte Leermiddelen

gekoppeld aan de opleiding en excursies.
• Welkomstflyer
• Aanvraagformulieren 

Doel: studenten alle kansen te geven om onderwijs te volgen, 
ongeacht de financiële situatie van een student of zijn ouders.

Presenter-notities
Presentatienotities
Iedere mbo-instelling is verplicht om een MBO Studentenfonds in te stellen om ingeschreven studenten financieel te ondersteunen die op basis van de wet daar recht hebben op hebben. Het doel van de invoering van de wet MBO Studentenfonds is te voorkomen dat studenten om financiële redenen afzien van het (ver)volgen van het beroepsonderwijs



MBO Studiefonds
1. Studenten, of diens wettelijke vertegenwoordigers, die aantoonbaar over 

onvoldoende financiële middelen beschikken voor de aanschaf van 
onderwijsbenodigdheden die op de (verplichte) leermiddelenlijst staan. Dit 
zijn studenten die ingeschreven staan in de BOL en jonger zijn dan 18 jaar. 

2. Studenten die lid zijn van de studentenraad van de mbo-instelling. Dit 
betreffen zowel BOL als BBL studenten, ongeacht hun leeftijd

3. Studenten die maatschappelijk of bestuurlijk actief zijn en waarvan de 
activiteiten naar het oordeel van de mbo-instelling ten goede komen aan de 
instelling of aan het onderwijs dat de student volgt.  Dit betreffen zowel BOL 
als BBL studenten, ongeacht hun leeftijd

4. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging 
oplopen en geen recht meer hebben op de basisbeurs DUO, ongeacht hun 
leeftijd. Het zijn studenten in de BOL.



MBO Studiefonds
Overige mogelijkheden:

Stichting Studiefonds 

• Zelfstandige stichting

• Studiekosten, reiskosten en eigen risico

• En vele samenwerkingspartners buiten ROC van 
Twente



1 op 1 begeleiding

Verwijzingen via meerdere kanalen  

Begeleiden en adviseren bij financiële vragen

Betrekkingsniveau en aansluiten leefwereld 

Netwerken intern zowel extern 

Contactpersoon specifieke doelgroepen

Presenter-notities
Presentatienotities
Contacten Humanitas Thuisadministratie, gemeente, stadsbank, wijkteams, vluchtelingenwerk, bewindvoerders & DUOContactpersoon Entree dat is niveau 1 en 2 kwetsbaarder, ook de gastlessen



1 op 1 begeleiding

Meest voorkomende redenen waarom jongeren (voornamelijk 
18+) in schulden komen
• Meeste studenten komen pas in de financiële problemen als 

ze zelfstandig (gaan) wonen

• Geen of weinig sociaal netwerk

• Statushouders

• Niet op de hoogte van de voorzieningen die er zijn

• Problematiek op verschillende leefgebieden (domino effect)

Presenter-notities
Presentatienotities
Intakegesprek, wat speelt er, nodig studenten vaak uit via Teams of Whatsapp laagdrempelig Maatwerk



Preventie

• Gastlessen

• Theater Cashflow

• De zorgverzekeringslijn

• Social Media (tv schermen, intranet en instagram)

Presenter-notities
Presentatienotities
Studenten zijn makkelijk in beeld, dmv de gastlessen ook veel aanvragen voor 1 op 1 begeleidingSocial media laagdrempelig om contact te leggen





Wat werkt wel 

• studenten makkelijk in beeld

• laagdrempelig gebruik van Socials

• betrekkingsniveau 

• gastlessen en theatervoorstelling 

Wat werkt niet

• teveel informatie / theorie, afhankelijk van niveau.



Afsluiting
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