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De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: 
De individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van 
wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een indivi-
duele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie ver-
sterkt de posit ie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers 
dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. 
 
Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de 
rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk ho-
ger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen 
om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook 
biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moei-
l i jk is om de studie te combineren met een bijbaan. 
 
De individuele studietoeslag moet worden aangemerkt als een vorm van bijzondere 
bijstand (artikel 5, onderdeel d van de Participatiewet). De individuele studietoeslag is 
niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel 
voor mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te ver-
dienen. 
 
De Invoeringswet Participatiewet legt de gemeenteraad de verplichting op in een ver-
ordening regels vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag. 
Deze verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8, eerste l id, onderdeel c van de 
Participatiewet. De regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte en 
de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag ( artikel 8, derde lid, 
van de Participatiewet). 
 
Het verlenen van een individuele studietoeslag is een discretionaire bevoegdheid van 
het college. Dit betekent dat het college aan personen die voldoen aan de voor-
waarden van artikel 36b, eerste l id, van de Participatiewet, een individuele studie-
toeslag kan toekennen, maar hiertoe niet is gehouden. Het college kan in beleidsre-
gels aangeven of bepaalde groepen niet in aanmerking komen voor een studietoeslag. 
Het college kan in plaats daarvan – en in aanvull ing op artikel 36b eerste l id van de 
Participatiewet – in beleidsregels aangeven wie, wanneer en op grond van welke nade-
re voorwaarden recht heeft op een individuele studietoeslag. 
 
Voorwaarden individuele studietoeslag  
Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschake-
ling als bedoeld in artikel 7, eerste l id, onderdeel a, van de Participatiewet kan een 
aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Artikel 36b, eerste l id van de 
Participatiewet spreekt overigens zowel over verzoek als aanvraag. Het college kan op 
een dergeli jk verzoek – gelet op de individuele omstandigheden van de persoon – een 
individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is vereist dat de persoon op de datum van 
de aanvraag: 
• 18 jaar of ouder is; 
• recht heeft op studiefinanciering of grond van de Wet studiefinanciering 2000 of 

recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tege-
moetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; 
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• geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participa-
tiewet heeft; en 

• een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van 
het wetteli jk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. 

 
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-tegemoet-
koming betekent niet dat deze persoon ook daadwerkeli jk studiefinanciering of een 
tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, afhankeli jk 
van iemands gekozen opleiding, leeft i jd en inkomen. Of van dit recht gebruik wordt 
gemaakt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het ontvangen 
van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. 
Voor het recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een per-
soon recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal – als 
aanvrager van de toeslag – aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinan-
ciering of een tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of 
door een bewijs van inschrijving bij een bepaalde opleiding te overleggen. 
 
De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing op de 
verlening van de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participa-
tiewet). De aanvraag moet worden ingediend bij het college. Een individuele studietoe-
slag kan niet als lening worden verstrekt als een persoon met een studie-toeslag 
schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet van toepassing 
op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). 
Ook artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studie-
toeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat een individuele 
studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot.  
 
 


