Ik volg een opleiding aan leerhotel het klooster te Amersfoort. Dit is mijn 3e
leerjaar en sinds 15 juni ben ik 18 jaar. Voor het 3e leerjaar ben ik verplicht
lesgeld te betalen van € 1043. In maart heb ik een verzoek gedaan bij de
DUO om mijn vaders inkomen buiten beschouwing te laten, wegens prive
omstandigheden. Zeer kort na deze aanvraag kreeg ik bericht dat het
verzoek is afgewezen. Daarna heb ik geen bericht meer gekregen over
verdere beslissingen. Ik heb een standaard bedrag gekregen van € 75,39 en
ook een aanvullende beurs aangevraagd. Dit kan na 7 maanden tijd nog
steeds niet berekend worden. Wat naar mijn idee erg onbeschofd is. Er wordt
wel van mij verwacht dat ik binnen een bepaalde periode het absurde bedrag
overmaak, terwijl mijn moeder afgekeurd is, en van een minimaal bedrag ( €
900 ) moet rondkomen. Dat houdt in dat zij dus niet in staat is het les geld te
betalen. Voor 8 oktober moest het lesgeld betaald worden, en aangezien mijn
moeder belasting teruggave had, kon zij dit voorschieten.
Na vele malen bellen met de klantenservice van de DUO en gemaild te
hebben, krijg ik als antwoord dat zij niet in staat zijn de aanvullende beurs te
berekenen omdat zij nog geen inkomen van mijn vader hebben achterhaald.
Wat mij opvalt is dat ze wel haast maken zodra het lesgeld betaald moet
worden. Alleen als ik meerdere malen contact op neem, ze geen logische
verklaring hebben en ze alleen kunnen zeggen dat ze het nog niet ''weten'' en
dat ik maar moest gaan lenen. Dat betekend dus dat ik na 7 maanden een
bedrag van rond de 3000 euro aan schuld heb. En dan maar lopen klagen
dat studenten hoge schulden hebben. Erg dubbel lijkt mij?! In Nederland
willen ze je heel graag dat je naar school gaat. Wat naar mijn idee ook goed
is. Maar als mensen het niet kunnen opbrengen wordt daar niet zorgvuldig
naar gekeken. Ik vind dit erg laks en onbeschoft van de DUO. Ik zou eerlijk
gezegd niet weten wat ik hier mee aanmoet, aangezien mijn moeder elk
moment bericht kan krijgen dat ze de belasting moet terug betalen. Dit kan
echter niet, omdat dat nu in mijn school gestoken is.
Daarnaast moet ik mijn eigen onderhouden en moet ik dus van een
basisbeurs mijn zorgverzekering betalen. Dit is ook verplicht, maar als ik naar
de dokter ga en medicatie nodig heb, kan dit ook niet betaald worden. Dus
probleem word met probleem opgestapeld. Als dit zo blijft gaan zoals het nu
gaat ben ik gewoon genoodzaakt om te stoppen met mijn studie en 3 jaar
weg te gooien. Lijkt me niet verstandig, aangezien je niet aan het werk komt
als je geen normale opleiding hebt gedaan in Nederland. Dus kort om zou ik
door een beslissing van de DUO mijn toekomst plannen niet kunnen
doorzetten. En ten slotte zou ik nog wel meer problemen kunnen opnoemen
die zich kunnen voordoen. Maar wil realistisch blijven en niet te ver vooruit
kijken.

