Studiefonds Plus
steunt jongeren
die tussen
wal en schip
vallen

Schoolschrift, pen, computer, muis
Schoolbanken zijn er voor iedereen.
Er is onderwijsplicht.
Er is recht op onderwijs.
Er is studiefinanciering
voor schoolschrift, pen, computer, muis.
Studiefinanciering is er ook voor iedereen?
Nee, helaas niet.
Studiefinanciering is er niet
als je door ziekte of omstandigheden niet ‘standaard’ bent,
als je een sociale achterstand hebt,
of een beperking, een handicap,
als je zonder onderwijs uit je vaderland moest vluchten.
Dat is onterecht.
Iedereen verdient een eerlijke kans.
Iedereen verdient een maatschappelijk perspectief.
Met veel dank voor de vrijwillige bijdragen van
Drukkerij Wilco, Amersfoort
Vormgever Jos Bruystens, Maastricht
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Namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist

Helpt u mee?

Whitney (23)

Helpt u mee?
Wat doet Studiefonds Plus?
Er is in Nederland een groot aantal jongeren dat tussen wal en schip valt bij de bestaande studiefinanciering. Zij voldoen niet aan de eisen van ‘de standaardstudent’.
Enkelen van hen vertellen hier hun verhaal.
Studiefonds Plus steunt mensen met een sociale achterstand, jongeren die door
omstandigheden te weinig onderwijs hebben gehad, jongeren met een lichamelijke
of geestelijke beperking, ex-asielzoekers en andere vergeten of kansarme jongeren.
Studiefonds Plus steunt jongeren die voor studiekosten nergens anders meer
terecht kunnen .
Studiefonds Plus geeft hen een nieuwe kans en een nieuw perspectief.

‘Op mijn 14e ben ik van huis weggelopen omdat mijn familie in de problemen
zat. Dus zocht ik het buitenshuis maar
dat is natuurlijk niet gegaan zoals ik had
verwacht. Het heeft lang geduurd voordat ik inzag dat dit niet de juiste manier
van leven was. Al met al heb ik zes jaar
gemist van een normaal leven. De mavo
heb ik niet afgemaakt. Opnieuw beginnen, dat is wat ik per se wilde toen ik
als zwerfjongere in Amsterdam werd
opgevangen door Streetcornerwork.
Ik wilde zelf mijn geld verdienen. De
enige mogelijkheid om, zonder schooldiploma, mijn niveau te verhogen was
via een parttime secretaresse-opleiding.
Maar daar kreeg ik geen studiefinanciering voor.

Zwerfjongere
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Daarvoor slaagde ik. Nu ga ik verder
superg
met de secretaresse-opleiding. Het is

goed te combineren met werk overdag
waarmee ik in mijn levensonderhoud
voorzie.’

Wordt donateur

Bijdrage Studiefonds Plus

- Receptioniste-opleiding
- Secretaresse-opleiding

Ibrahim (25)

De krantenbezorger
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‘Ja, het gaeter
nu echt bij’
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Sem (30)

‘Toen ik 15 was kwam ik uit de burgeroorlog van Sierra Leone in Nederland
terecht. Ons dorp was overvallen door
de rebellen en ik ben gevlucht.
In Nederland kende ik niemand. Ik werd
als alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) goed opgevangen en ik
mocht naar school. Maar dat ging niet
goed want ik had nooit leren lezen of
schrijven. Ik zocht werk in de schoonmaak of in een fabriek en later in een
krantenwijk. Ik gaf het nieuwjaarskaartje aan een mevrouw. Zij was van het
studiefonds. Ze hebben mij geholpen te
leren lezen en schrijven, een huis te vinden en mijn rijbewijs te halen. Nu doe
ik chauffeurservaring op, ik heb stage
gelopen bij een groot tuincentrum. Misschien ga ik verder leren. Ik heb ook mijn
inburgeringscursus gehaald en word dit
jaar Nederlander.’

Bijdrage Studiefonds Plus

- Bijlessen Nederlands, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis
- Autorijlessen
- Computer en printer
- Stagebemiddeling

Eigen baas

‘Ik kan num
mijn droo n’
waarmake

‘Ik ben een Wajonger (jonggehandicapte met uitkering). Als kind heb ik
een ernstig ongeluk gehad. Ik ben wel
hersteld maar ik kan maar voor 50%
leren of werken. Het is balanceren tussen inspannen en ontspannen. Na mijn
hbo-opleiding kies ik nu voor de vierjarige opleiding aan de Nederlandse
Academie voor Psychotherapie. Deze
opleiding is de enige die goed aansluit
bij mijn fysieke beperkingen.
Het geld dat ik ervoor gespaard heb
was echter niet voldoende. Met het
einddiploma kan ik een zelfstandige
praktijk opzetten, dus eigen baas zijn.
Een dienstverband is voor Wajongers
namelijk heel moeilijk te veroveren.
Bij Studiefonds Plus klikte het meteen.
Ze wilden me alle kans geven om mijn
droom waar te maken. Ik had net een
ontslag te verwerken gehad maar kreeg
nu weer energie om verder te gaan.’

Bijdrage Studiefonds Plus

- Garantie voor vier jaar college- en boekengeld
- Bemiddeling bij het zoeken naar finan
ciële medesupporters

Ov-chip
- bus/trein- basistarief + reistijd
100

MS Office pakket
130

Ambachtelijke vaardigheden Volksuniversiteit
- Stukadoren, metselen of timmeren
185

Computer Basiscursus
- Per onderdeel (Office, Word, Acces of Excel etc.)
315

Basisschoollessen
- Per onderdeel (rekenen of taal of aardrijkskunde etc.)
625

Computer/laptop/printer
850

Europees Computer Rijbewijs (ECDL)
1.700

Autorijlessen incl. theorie- en praktijkexamen
2.250

Middelbaar Beroepsonderwijs
- Deeltijd mbo-opleiding aan 3 jaar Compleet
4.500

Hoger Beroepsonderwijs
- Vier jaar Compleet
8.500
Vrouw		

Bedrijfsnaam

een bedrag per maand van 2					

een bedrag per jaar van 2

te (plaats)

Handtekening

Neem contact met mij op 			
Ik wil een ‘link’ op de site

Fax deze kaart naar 020 624 2000 of stuur zonder postzegel naar Studiefonds Plus, Antwoordnummer 9095, 1000 VV Amsterdam (zie ommezijde)

Plaats

Datum										

Als Bedrijf of Instelling wil ik Studiefonds Plus steunen
Op de volgende wijze 																			
																									

Als Donateur Plus kies ik voor
een gift van minimaal 250 euro per jaar gedurende vijf jaren per notariële akte (zonder notariskosten en fiscaal aftrekbaar)
Ik ontvang graag de daarvoor benodigde formulieren				 Ik wil als Donateur Plus op uw website genoemd worden

ten name van (naam)																	

Ik machtig Studiefonds Plus het hierboven genoemde bedrag af te schrijven van mijn giro/bankrekeningnummer

Als Donateur kies ik voor
een eenmalig bedrag van 2					

* verplicht in te vullen

Neem contact met mij op

Geboortedatum

Als Sympathisant wil ik geld inzamelen voor het fonds (een evenement, actie of online-fundraising)				

Aankruisen indien gewenst

Plaats*
Email*															

Postcode*				

in euro’s

Telefoon								

Adres*															

Man		

30
Achternaam*

Internetabonnement
- per maand

Tussenvoegsel				

10
20

Voornaam of voorletters*								

Computerbenodigdheden
- muis
- inktcartridge

Ja, ik help mee en steun Studiefonds Plus

Een paar voorbeelden

Geen
postzegel
nodig

Studiefonds Plus - vraag en antwoord

1000 VV Amsterdam

Antwoordnummer 9095

Studiefonds Plus

Waarom Studiefonds Plus?
Studiefonds Plus is het laatste toevluchtsoord voor jongeren in Nederland die bij de
bestaande mogelijkheden voor studiefinanciering tussen wal en schip vallen. Iedereen
die recht heeft op onderwijs moet daarvoor ook de (financiële) kans krijgen. Studiefonds Plus helpt onbemiddelde jongeren in moeilijke omstandigheden die nergens anders terecht kunnen.
Alle jongeren in Nederland krijgen toch studiefinanciering?
Overheidsstudiefinanciering is goed geregeld. Toch kan niet iedereen voldoen aan de
voorwaarden van de ‘standaardstudent’. Een parttime studie bijvoorbeeld wordt niet
voldoende vergoed. Heb je (nog) geen permanente verblijfsstatus maar wel toegang
tot onderwijs,dan wordt je opleiding niet vergoed. Praktische vaardigheden om maatschappelijk perspectief en arbeidskans te vergroten vallen niet onder ‘studie’ (bijvoorbeeld rijlessen, computertraining, ambachtelijke vaardigheden, verbetering niveau van
Nederlandse taal voor anderstaligen). Basisschoolvakken voor volwassenen worden
niet vergoed. De overheid gaat ervan uit dat iedereen lagere school heeft. Aanschaf
van maatschappelijk noodzakelijke leermiddelen wordt niet vergoed (‘schoolschrift,
pen, computer, muis’).
Er zijn toch fondsen voor mensen in nood?
Jazeker, van oudsher bestaan er particuliere of kerkelijke fondsen die goed werk verrichten. Die fondsen sluiten bijdragen voor onderwijs echter meestal uit. De bij uitstek
op ‘studie’ gerichte fondsen richten zich meestal op ‘hogere opleiding’.
Zo ook de UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) die ex-vluchtelingen helpt die
‘aantoonbaar’ middelbaar onderwijs hebben gevolgd in hun thuisland.
Al deze fondsen steunen dus niet de lager opgeleide of analfabete jongeren die ook hun
toekomst in Nederland hebben en tot de ‘zwakkeren’ in de samenleving behoren.
Waar mogelijk werkt Studiefonds Plus samen met de bestaande fondsen.
Gehandicapte jongeren krijgen toch al verlichting van studiekosten?
DUO (vroeger Informatie Beheer Groep) geeft weliswaar mogelijkheid tot langere studieduur maar geen extra financiering voor ‘moeilijke gevallen’. Voor educatie die niet
door DUO wordt gefinancierd is men aangewezen op studiekostenvergoeding door

het UWV. Vooral door recente tekorten en bezuiniging biedt dit weinig soelaas voor
jongeren die hierop zijn aangewezen
Kunnen deze jongeren niet gewoon werken om hun studie te verdienen?
Het is een vicieuze cirkel. Juist omdát zij geen geld hebben en geen opleiding of omdát
zij een lichamelijke beperking hebben kunnen zij geen werk vinden. Opleiding/onderwijs moeten voor hen juist de basis leggen om te kúnnen werken.
Wie zijn de aanvragers?
Naast de particuliere aanvragen zijn vanaf de oprichting van het fonds in 2008 ook de
aanvragen door erkende maatschappelijk werkinstanties ten behoeve van hun cliënten
zeer opmerkelijk. Hieruit blijkt des te meer de noodzaak van Studiefonds Plus. Er zijn
er velen die tussen wal en schip vallen van de studiefinanciering.
Via het Fondsenboek van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en diverse fondsensites weet men het studiefonds te vinden.
Wat kan ik voor Studiefonds Plus betekenen?
Wij nodigen u van harte uit om donateur te worden of geld voor het fonds in te zamelen (bijvoorbeeld een sponsorloop, actie of online-fundraising via uw netwerk). Ook
vrijwillige diensten of gereduceerde prijzen voor uw leveranties waarderen wij in hoge
mate.
Waarom mijn bijdrage aan Studiefonds Plus?
Bij Studiefonds Plus bent u er zeker van dat u jonge mensen in uw nabije omgeving een
kans geeft en een nieuw perspectief. Studiefonds Plus heeft bovendien een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Een gift per notariële akte levert zowel de donateur als het studiefonds een voordeel
op. Met uw bijdrage wordt een klein particulier initiatief een groot succes.
Hoe weet een donateur dat zijn geld goed terechtkomt?
Op grond van het aanvraagformulier worden, vóór toezegging, alle gegevens van de
aanvrager objectief gecheckt. Veelal vindt een persoonlijk gesprek plaats en/of wordt
de aanvraag aan de realiteit bijgesteld. Zo nodig vindt overleg plaats met een maatschappelijke werkinstelling. Het toegezegde bedrag gaat rechtstreeks naar de onderwijsinstelling. Aan bureaukosten (‘strijkstok’) wordt niet meer dan 10% van het beschikbare vermogen besteed.

Hoeveel geld heeft Studiefonds Plus per jaar nodig?
Op grond van de huidige trend zal 75.000 tot 100.000 euro per jaar nodig zijn om deze
groep jongeren reële opleidingskansen te geven. De bijzondere nood van de cliënten
brengt soms extra kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld de extra bijlessen wegens
psychische schade (oorlogstrauma), leeftijd of laag leertempo. Ook is in plaats van
voltijd onderwijs (wél van overheidswege gefinancierd) vaak deeltijdonderwijs noodzakelijk door de lichamelijke of psychische beperkingen van de aanvragers.
Wordt Studiefonds Plus niet gesubsidieerd?
Nee, het grootste deel van de middelen dat de overheid besteedt om ‘kwetsbare’ jongeren een arbeidsperspectief te bieden gaat op dit moment als subsidies naar werkgevers en reïntegratiebedrijven in plaats van dat zij besteed worden aan educatie van de
betrokkenen zelf. Dat deze handelwijze niet leidt tot verbetering van het maatschappelijk perspectief voor deze jongeren, is een inzicht dat blijkt uit de aanhoudende werkeloosheidscijfers onder jongeren en onlangs ook door onafhankelijk onderzoek van
bureau SEO Economisch Onderzoek is vastgesteld. Ook in Europees verband (OESO)
wordt inmiddels geadviseerd om niet alleen de eltiestudenten te steunen maar juist
ook de ‘zwakkeren’, wil er geen onderklasse ontstaan.
Het wachten is op de consequenties die de politiek hieraan wil verbinden.
Hoe komt Studiefonds Plus aan zijn geld?
Het fonds is een initiatief van Françoise Gaarlandt-Kist die eerder, met bureau Pluspunt
Individu, als particulier deze groep jongeren tussen wal en schip van de studiefinanciering heeft ‘gespot’ en het fonds een aanloopvermogen heeft meegegeven. Het is de
bedoeling dat het fonds op eigen kracht verder gaat. Zolang er geen subsidie is, zijn
sympathie en gulle gaven voor het fonds van het allergrootste belang.
Helpt Studiefonds Plus ook buitenlandse jongeren?
Nee, alleen Nederlanders of jongeren met verblijfsdocumenten voor een toekomst
in Nederland. Er zijn twee uitzonderingen: alleen wanneer een buitenlandse student
in een noodsituatie verkeert kan hij/zij een beroep doen op het fonds. Ook helpt
Studiefonds Plus buitenlanders die willen remigreren om een zelfstandig bestaan in het
thuisland te kunnen opbouwen, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, gemeente
en IOM.
Hoe werkt Studiefonds Plus in de praktijk?
Studiefonds Plus toetst de leerplannen van de aanvragers op haalbaarheid en verbete-

ring van zijn/haar maatschappelijk perspectief. Het fonds biedt alleen steun wanneer er
geen andere geldmiddelen voorhanden zijn bij de aanvrager zelf of elders.

Bairam (24)

Welke studiekosten vergoedt Studiefonds Plus?
Studiekosten zijn kosten die direct noodzakelijk zijn voor het volgen van een studie.
Studie is iedere vorm van educatie die kan leiden tot verbetering van de maatschappelijke kansen van de aanvrager.
Doet Studiefonds Plus alleen schenkingen of geeft men ook leningen?
Beide is het geval. Leningen worden gegeven wanneer aflossing voor zowel studiefonds
als cliënt reëel en haalbaar is.
Hoe lang/vaak kan een cliënt een beroep doen op het fonds?
Educatie is vaak een kwestie van maanden of jaren. Studiefonds Plus commiteert zich
daarom ook voor de duur van de gehele studie, al dan niet samen met andere fondsen.
Het mag immers niet gebeuren dat een kansarme student wegens geldproblemen tussentijds moet afhaken, terwijl een ‘gewone’ student is verzekerd van studiebeurs- of
lening.
Wat moeten cliënten terugdoen wanneer ze geholpen worden?
Studiefonds Plus streeft ernaar zijn cliënten te ontdoen van de financiële en daardoor
vaak psychische lasten waaronder zij meestal al jaren gebukt gaan. Bewust is daarom
gekozen voor een onvoorwaardelijke support (afgezien van de aflossing van een lening). Wel wordt gevraagd naar een eigen bijdrage in enigerlei vorm. Rapportage en inzage in de financiën zijn verplicht. In de praktijk blijken cliënten zich graag ten behoeve
van andere cliënten van het fonds te willen inzetten.
Wat als de studie niet lukt of niet wordt afgemaakt?
Studiefonds Plus kan nooit een ‘resultaat’ garanderen. Het fonds geeft ‘kansen’ en
‘een nieuw perspectief ’. Wanneer een cliënt het toch niet redt wordt in samenspraak
gezocht naar een andere vorm van educatie, die meer haalbaar is.
Waar kan ik nog meer informatie vinden?
Luister naar het verhaal van enkele cliënten via www.studiefondsplus.nl. Of zoek contact met ons voor een persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom.

Verbrijzelde knie

‘Toen de taliban Noord-Afghanistan
veroverden raakte ik zwaar gewond aan
mijn been. Na onze vlucht naar Pakistan
wilde ik niet meer terug. Ik had pijn en
was bang. Mijn moeder stuurde
me met iemand mee naar Duitsland
maar ik kwam terecht in Almelo. Ik was
15. Vanaf dat moment onderging ik in
Nederland veel operaties. Pas na negen
jaar ben ik eindelijk genezen omdat ik
met veel pijn en moeite en een grote
geldlening tenslotte alleen in Londen
een knieprothese kon krijgen.
Als kind was ik de beste van de klas
maar hier in Nederland was mijn leven
uitzichtloos omdat ik geïsoleerd was en
niet naar school kon. Pas toen iemand
me op Studiefonds Plus wees is mijn
hele leven veranderd.
Nu leer ik alle basisschoolvakken en heb
ik mijn Europees Computer Rijbewijs
gehaald (ECDL). Ik leer bovendien Engels en volg een cursus webdesign.
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Bijdrage Studiefonds Plus

- Lessen Nederlands, maatschappijleer,
rekenen en Engels
- Computercursus, cursus webdesign

Nkem (32)
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Omar (20)

‘Kameroen is niet alleen een land van
armoede maar ook van rijkdom. Ik kon
International Business and Management
gaan studeren aan de Hoge School van
Amsterdam (HES). Maar doordat mijn
vader in één keer al zijn geld verloor
stopte de geldstroom. Ik ging alle avonden van de week en in het weekend
werken en kon mijzelf financieel redden. Ik raakte vermoeid, dat wel. Ging
naar de dokter en bleek een ongeneeslijke ziekte te hebben. Op dit moment
houden medicijnen en conditietraining
me op de been. Ik mocht vanwege mijn
ziekte wel in Nederland blijven maar
mocht niet meer werken. Dus bijverdienen voor mijn studiekosten was er niet
meer bij. Het Maatschappelijk Werk van
het AMC legde contact met
Studiefonds Plus. Ik krijg nu mijn studiekosten vergoed. En als blijk van dank
help ik het fonds als Business Coach om
jonge remigranten te leren een bedrijfje
op te zetten in hun thuisland.’

Bijdrage Studiefonds Plus

- Collegegeld Hoge School van Amsterdam

In procedure

‘Ik ben een Koerd uit het noorden van
Irak. Mijn hele familie heeft ‘pardon gekregen’ behalve ik. Toen ik jong was had
ik het heel moeilijk. Ik heb verkeerde
dingen gedaan. Daarom ben ik nog over
mijn verblijfsvergunning aan het procederen. Maar de laatste jaren gaat het
echt goed met mij.
Studiefonds Plus vindt dat ik een goede opleiding moet doen, waarmee ik
in Nederland terecht kan maar ook in
Irak – voor als het slecht voor me uitpakt en ik alleen terug moet. Ik probeer
positief te denken. Daarom doe ik heel
erg mijn best op het Grafisch Lyceum
in Rotterdam. Daar houden ze gelukkig
ook rekening met mijn persoonlijke omstandigheden.
Mijn moeder heeft niet genoeg geld.
Ik krijg ook niet genoeg studiefinanciering of een ov-kaart. Daarom helpt het
studiefonds mij nu al voor het tweede
jaar.’
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- Jaarlijkse lesgelden
mijn best’
- Schoolbenodigdheden
- Vervoer van en naar school

Samenwerking

Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM) in Nederland, Amsterdam
IP Computer Training Centrum, Amsterdam/
Diemen, Enschede, Hengelo en Rotterdam
Irish OpruimService, Amsterdam
James Boswell Instituut, Utrecht, Engelse
taallessen

Vrijwilligers/bijlesdocenten
Daphne Boom, Amsterdam

Onderwijs- of dienstverleners aan
cliënten

Leidse Onderwijsinstellingen (LOI), online
studeren

Jurriaan Gaarlandt, Amsterdam

Albeda College, Rotterdam

Media Markt, Hengelo

Jan Galesloot (Commaat), Amsterdam

All-in-Solo Rijscholen, Velsen

Nederlands Centrum voor Informatie en

Sophie Hasselaar, Amsterdam

ANWB Rijscholen, Haarlem e.o.

Mulu Mfyisse, Amsterdam

British Language Training Centre (BLTC),

Annis Noordenbos, Amsterdam

Amsterdam

Nkem Orock, Amsterdam

BijlesAcademie, Amsterdam

Ilia Riaskoff, Amsterdam

Café Restaurant Amsterdam, Amsterdam

Hennie de Ridder, Amsterdam/Brussel

Doe-Zelf-School, Rotterdam

Rudy Schreurs, Almelo

Dynabyte, Haarlem, Rotterdam en Tilburg,

Hugo Roele, Enschede

hardware en software

David Rooker , Diemen

Elleke Brinkman, psycholoog, Borne

Nelleke Schoonfeld, Gorssel

Empelen & van Dijk, Groenvoorziening,

Johan Stapelbroek (Stichting Emplooi),
Enschede
Martine Timmers, Amsterdam
J. Verduijn, Almelo

Zandvoort
English for Business & Leisure, Goor
Geldergroep, Hengelo, Apeldoorn en
Utrecht, school- en beroepskeuze

Wil van der Vleuten, Den Haag

Grafisch Lyceum, Rotterdam

Michel Vos, Amsterdam

Hi, Telfort, Vodafone, abonnementen tele-

Samenwerking/ contacten met andere

Hogeschool voor Economische Studies

communicatie
fondsen
Ars Donandi, Amsterdam (koepelstichting
voor charitatieve fondsen)
Stichting Christine, Amsterdam
Stichting IJsselvliedt, Amersfoort
en andere

(HES), Amsterdam
Hogeschool INHolland, Diemen en Rotterdam
Hogeschool West-Nederland voor Vertaler
en Tolk, Den Haag
‘Ik wil naar Nederland’, Utrecht en Heemstede, NL-taalles
Intratuin te Cruquius, tuincentrum

Opleidingen (NCIO), Dongen
Nederlandse Academie voor Psychotherapie,
Amsterdam

Maatschappelijk werk AMC, Amsterdam
Maatschappelijk werk OLVG, Amsterdam
MEE Amstel en Zaan, Amsterdam (ondersteuning van mensen met een beperking)
Stichting De Hoop, Dordrecht
(verslavingszorg)
Stichting Firma-Ment, Leeuwarden
(vluchtelingenhulp)
Stichting RIBW, Purmerend (geestelijke
gezondheidszorg, woonbegeleiding)
Studentendecanen van Hogeschool en
Universiteit
UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemers
verzekeringen
Welman Zorggroep, Arnhem

Hulpverleners die cliënten verwijzen
naar Studiefonds Plus
CVD Activa-Korenaar, Rotterdam
(welzijnsorganisatie)
FlexusJeugdplein, Rotterdam
(jeugdhulpverlening)
GWCA Leger des Heils, Amsterdam
(Goodwillcentra)
HVO-Querido, Amsterdam (daklozenopvang,
wonen, dagbesteding)
Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering,
Utrecht

Product- en dienstverleners
Brugman en van der Zijden bv Amsterdam,
kantoorartikelen
Fortis Bank, Deventer
Leenen en Aarnoudse, belastingadviseurs,
Oud-Beijerland
Moolhuijsen, Amsterdam, kantoorapparatuur
Netdata, Amsterdam, systeembeheer
Viking Direct, Venlo, kantoorartikelen
De Zwart Interieur, Heemstede

Stichting Studiefonds Plus is opgericht op 9 mei 2008
Comité van Aanbeveling:
Dr. M. Job Cohen, Burgemeester van Amsterdam
Drs. Ruud F.M. Lubbers, Voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten, UAF
Imam G. Yalçin, Geestelijke Verzorging bij Justitie (Penitentiaire Inrichtingen)
Drs. Sander Hilberink, psycholoog, bestuurslid van BOSK Vereniging van
motorisch gehandicapten en hun ouders
Ds. Henk Leegte, predikant Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
Bestuur:
Voorzitter: Mr. A. Joanne Kellermann, directeur De Nederlandsche Bank
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