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Geachte heer van Grieken,
Wij hebben het advies van de Cliëntenraad Participatiewet ’s-Hertogenbosch d.d. 5 juni 2018
ontvangen. Hiervoor onze dank.
Het advies gaat over het raadsvoorstel Verordening Individuele Studietoeslag (I.S.T.).
Wij zijn verheugd te constateren dat u positief adviseert over het raadsvoorstel.
Over de zorgen die u in uw brief heeft geuit geven wij u puntsgewijs een toelichting.
1 U geeft aan dat voor de groep jongeren die al studeren en die mogelijk voor de I.S.T. in
aanmerking komen gerichte informatie op de juiste plekken curiaal is.
Wij delen deze mening. Na goedkeuring van de Gemeente Raad van de verordening zal specifiek
op deze doelgroep toegesneden worden gecommuniceerd over de I.S.T..
2 Coaching op de juiste studiekeuze voor de jongeren met een sociale handicap:
Wanneer een jongere aangeeft te willen gaan studeren aangeeft bestaat al de mogelijkheid om bij
de afdeling Diagnose van Weener XL een studieadvies aan te vragen. Bij het aanpassen van de
procedure rondom de I.S.T. zal specifiek aandacht worden gevraagd om van deze mogelijkheid
gebruik te maken.
3. Ondersteuning van de studiecoach na het eerste studiejaar:
De regel is 1 jaar studiecoaching. Daarna zal worden bekeken of en in welke mate inzet van de
studiecoach voor de volgende leerjaren noodzakelijk is.

4. Bij navraag is gebleken dat bij de herhaal aanvraag na elk halfjaar een verkorte procedure wordt
gehanteerd. Nu de verordening wordt aangepast zal meteen ook een mogelijke verdere
vereenvoudiging worden meegenomen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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