Reglement Noodfonds SBA:
1.

Noodfonds SBA is toegankelijk voor studenten1 van Stichting ROC Summa College die actief een
voltijds opleiding volgen en aantoonbaar onvoldoende financiële middelen bezitten om een
goede start met hun studie te kunnen maken óf succesvol hun studie te kunnen vervolgen.

2.

De digitale aanvraag wordt altijd door de student samen met de loopbaandocent2 gedaan.

3.

Studenten jonger dan 18 jaar óf 18 jaar en ouder waarvan het gezin bekend is bij Stichting Leergeld
worden door deze stichting geholpen bij het opstellen van een verklaring van financieel
onvermogen. Indien deze stichting niet actief is in de woonplaats van de student/leerling dan voert
de loopbaandocent/mentor een onderzoekend gesprek.

4.

Studenten van 18 jaar en ouder zonder verklaring van financieel onvermogen als bedoeld in het
vorige artikel voeren met de loopbaandocent een gesprek waarin de noodzaak voor
ondersteuning wordt toegelicht. Ook hier zijn externe, ondersteunende verklaringen nodig van
een officiële instantie (gemeente, sociale dienst, uitkeringsinstantie etc.)

5.

Noodfonds SBA faciliteert studenten met het juiste studiebenodigdheden zoals een laptop (1x
gedurende verblijf bij Summa), boeken en licenties (bij elke nieuwe boekenlijst) en
bedrijfskleding indien van toepassing (1x per studie).

6.

De tegemoetkoming is een persoonlijke toekenning en kan alleen gebruikt worden voor het
boekenpakket / licenties, laptop en bedrijfskleding zoals door de betreffende opleiding is
voorgeschreven. De specificaties van de opleiding zijn leidend.

7.

Overige studie specifieke leermiddelen kunnen bij het noodfonds via een aparte e-mail aan
sbanoodfonds@summacollege.nl worden aangevraagd.

8.

Laptop, boeken en specifieke leermiddelen die conform het vorige artikel zijn aangevraagd,
worden in bruikleen gegeven, hiervoor worden bruikleenovereenkomsten ter ondertekening
door de loopbaandocent aan de student voorgelegd. Bij succesvol afronden van de studie (b.v.
behalen diploma) worden deze leermiddelen eigendom, bij voortijdig afbreken van de studie
moeten boeken en laptop teruggegeven worden aan de opleiding.

9.

Verstrekte bedrijfskleding wordt niet in bruikleen gegeven, deze wordt direct eigendom van de
student.

10. Er wordt vanuit het Noodfonds SBA géén geld overgemaakt naar de student/ouders. De
aanvraagprocedure is kort, studenten kunnen binnen enkele werkdagen beschikken over de
aangevraagde leermiddelen. Facturen van studenten/ouders worden niet vergoed.
11. Door de digitale aanvraag in te vullen gaat de student akkoord met het feit dat wij
persoonsgegevens uitwisselen met leveranciers van leermiddelen. De student heeft dit in de
aanvraag te kennen gegeven.
12. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangen student en loopbaandocent een e-mail met het
positieve besluit. In deze e-mail zijn nog eens de voorwaarden aangegeven waaronder de
tegemoetkoming wordt verstrekt. Deze mail moet worden beantwoord met een antwoord dat
je de voorwaarden hebt geaccepteerd én je akkoord gaat met het feit dat de verstrekte
leermiddelen in bruikleen zijn verstrekt. Het antwoord van de student wordt digitaal in het
studentendossier opgeslagen.
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Met studenten worden ook leerlingen bedoeld.
Bij opleidingen met een loopbaandocent en mentor, kan hier ook mentor gelezen worden.

13. Gelijktijdig met de goedkeuring gaan geautomatiseerde e-mails met leveringsopdrachten vanuit
het noodfonds naar specifiek geselecteerde leveranciers. Deze leveranciers versturen
vervolgens een voucher en/of een bestelhandleiding naar de student om de levering van de
aangevraagde leermiddelen mogelijk te maken.
14. Bij een positief besluit m.b.t. laptop en accessoires ontvang je een e-mail van CampusShop.nl
met daarbij een voucher met een code ter waarde van €450 óf € 800,- afhankelijk wat nodig is
voor jouw opleiding. Bij de vouchercode is een instructie toegevoegd om de bestelling te
kunnen plaatsen. De voucher is op naam verstrekt en kan alleen door jou gebruikt worden.
Je mag een duurdere laptop kopen in dat geval moet je het aanvullende geldbedrag zelf
betalen. Als je de opleiding voortijdig afbreekt dan moet jij de laptop inleveren bij je
opleiding en ontvang je géén vergoeding voor het bedrag dat je zelf hebt bijbetaald.
15. Bij een negatief besluit met betrekking tot de aanvraag ontvangen student en loopbaandocent
/mentor een e-mail met een toelichting waarom het verzoek is afgewezen.
16. Als de student het inhoudelijk niet eens is met de aangevoerde argumenten kan een herziening
van het besluit worden aangevraagd bij sbanoodfonds@summacollege.nl . In dat geval wordt de
aanvraag door een andere beoordelaar bekeken.
17. Indien de student zich eveneens niet kan vinden in het besluit van de tweede beoordelaar, kan
een melding via dit formulier voorgelegd worden aan de secretaris van het College van Bestuur
die dit binnen 10 schooldagen zal afhandelen. Mocht ook dit niet tot tevredenheid leiden, kan
via dit formulier een formele klacht ingediend worden bij de Klachtencommissie, het reglement
van de Klachtencommissie is hier te vinden.

