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Aanleiding 
Op 15 december 2022 hebben de leden Bouchallikh (GroenLinks) en De Hoop 
(PvdA) Kamervragen ingezonden naar aanleiding van het NOS-bericht ‘Mbo wil 
financiële steun van kabinet en gemeenten voor student in armoede’.  

Geadviseerd besluit 
• Met ondertekening gaat u akkoord met de inhoud van de antwoorden op 

de Kamervragen en verzending naar de Kamer. 

Kernpunten 
Kern Kamervragen 

• De leden Bouchallikh en De Hoop stellen u vragen over mbo-studenten in 
financiële problemen en welke maatregelen u neemt om deze problemen 
te verkleinen. Daarnaast vragen zij u in te gaan op een aantal specifieke 
maatregelen.  

 
Kern antwoorden (afgestemd met SZW, HO&S, PO en VO) 

• U geeft aan zich ook zorgen te maken over mbo-studenten in financiële 
problemen en hierover het gesprek te willen blijven voeren met onder 
andere JOBmbo en de MBO Raad. 

• De oplossing zit vooral in het versterken van de koopkracht van de 
student en zijn gezin. Hiervoor heeft het kabinet sinds 1 januari jl het 
minimumloon, enkele toeslagen en het kindgebonden budget verhoogd.  

• Daarnaast worden in de antwoorden enkele OCW-specifieke maatregelen 
benoemd die helpen bij de versterking van de financiële positie van de 
student. Hiervan zijn de belangrijkste interventies de aanvullende beurs, 
het mbo-studentenfonds en het schoolkostenbeleid. U heeft de Kamer hier 
recentelijk ook over geïnformeerd.  

• Daarnaast noemt u nog specifiek een aantal maatregelen van de minister 
voor armoedebeleid die gericht zijn op mbo-studenten (financiële educatie 
en individuele bijzondere bijstand).  

 

Toelichting 
Achtergrond NOS-artikel en oproep JOBmbo en MBO Raad 
Het NOS-artikel gaat in op de gezamenlijke oproep van JOBmbo en de MBO Raad 
(zie bijlage) aan het kabinet en gemeenten om mbo-studenten in financiële nood 
te helpen. Ter illustratie van het probleem is de NOS bij Zadkine en Albeda langs 
gegaan om met studenten te praten en over de maatregelen die scholen nemen 
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om hen te helpen. Voorbeelden hiervan zijn het mbo-studentenfonds, het regelen 
van gratis onbijt of lunch en de inzet van budgetcoaches.  
 
De oproep van JOBmbo en de MBO Raad heeft een vergelijkbare strekking. Hierin 
geven zij aan dat de daadwerkelijke oplossing voor studenten zit in het versterken 
van hun koopkracht en dat van hun gezin. Hiertoe roepen zij het kabinet en 
gemeenten dan ook op. De initiatieven van scholen, zoals de inzet van 
budgetcoaches en het regelen van ontbijt, worden ‘druppels op de gloeiende 
plaat’ genoemd.  


