
Studietoeslag

Als je door een beperking 
niet kunt bijverdienen

Studietoeslag
De studietoeslag van de gemeente Oss is 
er voor scholieren of studenten die door 
een blijvende medische beperking niet 
kunnen werken. Deze toeslag is er om 
te zorgen dat je niet vaker of meer hoeft 
te lenen dan jongeren die naast hun 
opleiding wel kunnen werken. Het geeft 
een steuntje in de rug, zodat jij toch naar 
school kunt. 

Hoe hoog is de studietoeslag?
De hoogte van de studietoeslag is afhan-
kelijk van je leeftijd. Hoe ouder je bent, 
hoe hoger het bedrag per maand. Om 
een indruk te geven: een 18-jarige krijgt 
ongeveer € 160 per maand en vanaf 21 
jaar is de studietoeslag ongeveer € 325 
per maand. Kijk op onze website voor de 
actuele bedragen.



Wat zijn de voorwaarden?
Om studietoeslag te krijgen, gelden een 
aantal voorwaarden:
•  Je bent 15 jaar of ouder.
•  Je staat ingeschreven in de gemeen-

te Oss.
•  Je krijgt geen Wajong.
•  Je volgt een voltijdopleiding.
• 	 Je	ontvangt	studiefinanciering	via	

de	Wet	Studiefinanciering	(WSF)	of	
een basistoelage via de Wet tege-
moetkoming onderwijsbijdrage en 
studiekosten	(WTOS).

•  Je kunt naast je studie niet bijver-
dienen door een blijvende medische 
beperking. Dit kan een lichamelijke 
of psychische beperking zijn. Om dit 
te beoordelen kunnen wij een arts 
om advies vragen.

•  Je hebt geen inkomsten uit werk of 
zelfstandig bedrijf of beroep.

•  Ontvang je stagevergoeding? Dan 
mag je de eerste € 197,15 per maand 
houden. Alles wat je meer verdient, 
wordt van de studietoeslag afge-
trokken.

•  Je hebt recht op de studietoeslag 
zolang je een opleiding volgt met 
studiefinanciering	of	een	basistoe-
lage. Je hoeft dus niet jaarlijks 
opnieuw aan te vragen.

Je krijgt geen studietoeslag als je bijvoor-
beeld herstelt na een gebroken been of 
een medische behandeling krijgt die een 
half jaar duurt. 

Wil je de Studietoeslag 
aanvragen? 
Studietoeslag vraag je aan bij de 
gemeente Oss. Heb je contact met een 
Consulent Inkomen? Maak dan een 
afspraak met hem of haar. Heb je nog 
geen vaste contactpersoon? Ga dan naar 
een inloopspreekuur in uw wijk of dorp. 
Kijk op www.ons-welzijn.nl/spreekure-
nindewijk en scroll naar beneden naar 
‘Gemeente Oss’.  

Meer weten?
Wil je meer weten over de Studietoeslag? 
Kijk op www.oss.nl/studietoeslag of scan 
de QR-code met je telefoon.
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