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Betreft: Reisreeeling 16-en 17-iarige MBO-studenten 

Geachte dames en heren , 

Als directeur van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders in het 
voortgezet onderwijs (NVS-NVL) vraag ik graag uw aandacht voor een reiskostenregeling voor 
minderjarige MBO-studenten. 

In de dagelijkse praktijk komen onze decanen regelmatig leerlingen, jonger dan 18 jaar, tegen die na 
het behalen van hun VMBO-diploma (meestal op 15 of 16-jarige leeftijd ) een vervolgopleiding niet 
aan de MBO-instelling van hun keuze kunnen voorzetten in verband met de reiskosten die zij zelf, 
dan wel hun ouders, moeten betalen. Het sectiebestuur VMBO-MBO van onze vereniging ontvangt 
daarover met regelmaat verontrustende signalen. 

HO-studenten hebben recht op Studiefinanciering met OV-reisrecht, ook als ze nog geen 18 jaar zijn. 
Voor MBO-studenten, jonger dan 18 jaar, geldt zo'n regeling niet. 

De ouders van voornoemde groep van MBO-studenten worden geconfronteerd met reiskosten, die 
wel tot honderden euro's per maand kunnen oplopen, als hun kind kiest voor een studie verder weg. 

Die keuze voor zo'n studie verder weg is mede het gevolg van het feit dat niet alle ROC's een 
compleet onderwijsprogramma (kunnen) aanbieden. Als de ouders de reiskosten niet kunnen 
opbrengen, wordt deze groep van studenten verplicht een minder passende of minder gewenste 
opleiding dichter bij huis te kiezen. 

De NVS-NVL is de vereniging van Schooldecanen en LeeHingbegeleiders in Nederiand. Zij en haar 
leden bevorderen een overwogen studiekeuze van leeriingen in het voortgezet onderwijs. 
Daarbij is het niet kunnen kiezen van een wel gewenste, geschikte studie op grond van financiële 
argumenten ons een doorn in het oog. 

In dit kader verwijzen wij u naar een onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd naar de reisbehoefte van 
MBO-studenten in relatie tot hun studiekeuze. Daaruit blijkt, dat reiskosten voor een aanzienlijk 
aantal studenten de studiekeuze beïnvloedt. De betreffende brochure "Onderzoek naar de 
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reisbehoefte van minderjarige MBO deelnemers", is in 2010 door ECORYS Mobiliteit gepubliceerd 
in opdracht van het Ministerie van OCW. (zie hiervoor: www.ecorys.nl/nl/projects/). 

Inmiddels hebben de provincies Groningen, Gelderiand, Noord Brabant en Limburg de problematiek 
onderkend en bestaat er in die provincies een reiskostenregeling voor 16- en 17-jarige MBO-
studenten of wordt deze binnenkort ingevoerd. 

Voor zover ons bekend kent uw provincie een dergelijke voorziening nog niet. Om een gelijke 
behandeling met andere provincies te bevorderen willen wij u vragen kennis te nemen van deze 
problematiek en zo mogelijk te komen tot een regeling voor de reiskosten van MBO-studenten, 
jonger dan 18 jaar. 

Hoogachtend, ^ 
ede namens het Algenngefi-BestnurVafrSiTÏVS-NVL, 

f 
^ 

... \ 
H. de JorigeTdirecteur 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau van deNVS-NVL, Mauritsstraat 100, 
3583 HW Utrecht Tel. 030 - 25 439 29 



VSNVL 
Mauritsstraat 100 • 3583 HW Utrecht 

€00044̂ * 
f ~ N E D E R L A N D 

1G iA:i ra 


