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Het indienen van een aanvraag bij een particulier fonds
Inleiding.
Gebrek aan geld kan de studievoortgang in gevaar brengen. Soms zijn bijzondere
omstandigheden de oorzaak van vertraging en kan de Regeling Afstudeersteun
Studenten (RAS) soelaas bieden. Niet alle studenten kunnen echter afstuderen binnen
een RAS- of studiefinancieringstraject. Ook de financiering van een studieverblijf in het
buitenland of een buitenlandse stage kan leiden tot een financieel probleem.
In zulke gevallen kan een beroep op Particuliere Fondsen uitkomst bieden. De particuliere fondsen zijn geen algemene regelingen waar iedereen een beroep op kan doen.
Het moet echt gaan om een financieel probleem, bijv. een studiereis gaat niet door of
een opleiding moet worden afgebroken, als er geen hulp van fondsen komt.
Van oudsher onderhouden de studentendecanen contacten met de Particuliere Fondsen. Niet in de laatste plaats omdat deze vaak de eis stellen dat een verzoek van een
student door een studentendecaan wordt ondersteund. Deze voorwaarde is ingegeven
door de wens van de Fondsen om een zo objectief mogelijke ondersteuning van de
aanvrage te krijgen. Uit de contacten met de Fondsen blijkt dat men verwacht dat de
studentendecanen de aanvragen enigszins screenen en op die manier de door een
Fonds ‘kansloos’ geachte aanvragen wegvangen. Het komt er dus eigenlijk op neer dat
de studentendecaan de vóórselectie doet.
Wanneer zou je in aanmerking kunnen komen?
Hierbij valt te denken aan een combinatie van de volgende omstandigheden:

Er is geen aanspraak (meer) op studiefinanciering, dus ook geen leenrecht meer;

Er zijn geen of onvoldoende andere bronnen van inkomsten, zoals
- bijdrage van ouders, partner etc.
- leenmogelijkheid bij Banken, etc.
- deeltijdbanen of andere inkomsten uit arbeid;

De studie is (mede) vertraagd door onvoorziene omstandigheden of overmacht;

De resultaten of vorderingen zijn zodanig dat verwacht mag worden dat de
student de capaciteiten heeft om de opleiding met succes te voltooien;

De hiervoor genoemde omstandigheden zijn voor de studieadviseur aanleiding om
de student een ondersteunende verklaring resp. een verwijzing naar de
studentendecaan te geven;

De student is niet ouder dan ca. 30 jaar.
Wat is nodig voor het indienen van je aanvraag?
Als regel bestaat een aanvraag uit tenminste vier documenten:

De aanvraagbrief met toelichting op de (vertragende) omstandigheden; een
prognose van de resterende studieduur en daaruit voortvloeiend de grootte van
de gevraagde bijdrage;

Een C.V., met persoonlijke gegevens; studieloopbaan; stage- en/of werkervaring
en aanvullende informatie (vrijwilligerswerk) die de aanvrager “kleur geven”;

Een begroting van je inkomsten en uitgaven ten tijde van de aanvraag zo nodig
aangevuld met een overzicht van schulden;
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De ondersteunende verklaring van de studentendecaan.
Een aantal Fondsen hanteert (daarnaast) een eigen aanvraagformulier dat je van hun
website kunt downloaden.
Verder is het nodig dat je uit het aanbod van Studiefondsen een selectie maakt van die
Fondsen die gezien hun criteria het meest aansluiten bij jouw situatie. Hiervoor kun je
te rade gaan bij de database van Subsidietotaal dat geraadpleegd kan worden op de
pc’s in het Informatiecentrum van Student & Career Support. Ook kan bij de studentendecanen het ‘Fondsenboek’ geleend worden.
Voorwaarde voor begeleiding door de studentendecaan.
In het kader van de taakverdeling tussen eerste en tweedelijns studentenbegeleiding
is de afspraak gemaakt dat begeleiding alleen kan geschieden indien een student
kennelijk is verwezen door de faculteit i.c. de studieadviseur. Deze verwijzing vindt bij
voorkeur schriftelijk plaats waarbij de studieadviseur zo mogelijk relevante aanvullende informatie geeft. Vooral gegevens over je studievoortgang en het perspectief op
afstuderen zijn in dit verband van belang.
Begeleidingstraject.
Tijdens het eerste gesprek met de studentendecaan probeert deze zich een beeld te
vormen van je omstandigheden en de omvang van je financiële nood. Op grond
hiervan kan als regel vrij snel de afweging worden gemaakt of een aanvraag zinvol is.
In dat geval is de volgende stap het maken van een keuze van het Fonds (de Fondsen)
waarbij de aanvraag gezien de omstandigheden van de aanvrager het beste lijkt te
passen. Tevens kan nader in worden gegaan op de aspecten waarop de aanvraag door
de studentendecaan kan worden ondersteund.
Het voordeel van deze procedure is dat op dit moment het grootste deel van de door
de studentendecaan ondersteunde aanvragen ook daadwerkelijk door de beursverstrekkende Fondsen blijkt te worden gehonoreerd.
Het begeleidingstraject bestaat concreet uit:

Een schatting van de kansen op honorering van de aanvraag en als deze
schatting positief uitvalt:

Hulp bij de selectie van de fondsen waar een aanvraag gelet op de omstandigheden kansrijk lijkt;

Zo nodig toelichting op de door het Fonds gebruikte procedures en formulieren;

Commentaar op de door jou op te stellen stukken (brief, cv en begroting);

Het opstellen van een ondersteunende verklaring.

Uitzondering
Voor studenten die deelnemen aan Internationale Uitwisselingsprogramma’s of buitenlandse stage- of afstudeermogelijkheden bestaat de mogelijkheid om een beroep te
doen op speciale fondsen. Hierbij speelt de TU Delft een actieve rol door het
beschikbaar stellen van eigen middelen of het doorsluizen van speciaal voor dit doel
beschikbaar gestelde overheidsgelden. De verdeling van dergelijke fondsen is binnen
O&S toegedacht aan het International Office en valt dus niet onder de taken van het
studentendecanaat.
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