Fonds Dieter

Wat is het Fonds Dieter?
Misschien heb je zin of interesse om na je middelbaar onderwijs verder te studeren maar twijfel
je? Je hebt weinig of geen familiale steun, je woont of woonde in een voorziening of pleeggezin
en moet nu op eigen benen staan. Je vraagt je af of je het allemaal wel zal kunnen betalen en
voor mekaar krijgen.
Het Fonds Dieter wil jongeren uit de jeugdhulp en pleegzorg steunen in hun droom om verder
te studeren. Dat doet het Fonds op twee manieren: door aanvullende financiële steun voor
studiekosten én door coaching.
Het Fonds werd 20 jaar geleden opgericht, als blijvende herinnering aan Dieter Heremans die in
1993 overleed op 18 jarige leeftijd, voor de start van zijn hogere studies.
Het Fonds vindt onderdak bij de Koning Boudewijnstichting. Samen met de oprichters van het
Fonds staat de Stichting in voor de organisatie en beheer ervan.

Welke studies komen in aanmerking?
Het gaat uitsluitend om steun voor hogere studies, dus na het behalen van je diploma
middelbaar (ASO, BSO of TSO, dat maakt niet uit). Bachelor- en masterstudies maar ook
graduaatsopleidingen en beroepsopleidingen zoals Syntra komen in aanmerking. Opgelet: voor
de technische en wetenschappelijke richtingen vragen we je om beroep te doen op één van de
andere Fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting, Tinne Boes. Meer informatie: Fonds
Tinne Boes

Wat biedt het Fonds?
•

•

Het Fonds biedt studenten financiële hulp voor studiekosten. Het gaat om centjes
bovenop of aanvullend aan je andere inkomsten, met andere woorden: ze kunnen nooit
je maandelijkse inkomsten zoals bijvoorbeeld een leefloon, al dan niet deeltijdse job, je
studietoelage van de overheid enz… vervangen. De steun is geen ‘beurs’ maar is bedoeld
om de extra studiekosten, die hoog kunnen oplopen in het hoger onderwijs, te kunnen
opvangen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om je cursussen en studiemateriaal,
stagekosten, inschrijvingsgeld…
Daarnaast, en dat is minstens even belangrijk voor het Fonds, wijzen we je een coach of
buddy toe die je kan bijstaan in je studietraject. Je coach wordt je eerste aanspreekpunt
bij het Fonds: bij haar of hem kan je terecht met alle denkbare vragen. Heb je twijfels
over één van de vakken? Heb je problemen met je kotbaas ? Is je laptop kapot? Zoek je
een vakantiejob of stageplaats? Voel je je slecht in je vel… de coaches staan klaar voor
alles. Ze kunnen zeker niet alles zélf oplossen maar kunnen voor een aantal vragen ook
beroep doen op andere mensen uit het netwerk van het Fonds. We trachten ervoor te
zorgen dat je coach niet te ver woont of werkt van jouw woon/ studieplaats en door zijn
of haar werk of vroegere studies ook een band heeft met jouw studies. Ook proberen we
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ervoor te zorgen dat je een tweede ‘back-up’ coach krijgt toegewezen die kan inspringen
als jouw coach niet beschikbaar zou zijn.
We willen je graag begeleiden voor de volledige duur van je studies. We weten dat dit
niet altijd een recht pad is en dat er soms wel eens een jaartje (of twee…) bijkomt. Soms
is ook de eerst keuze niet altijd de juiste, en veranderen studenten van opleiding. Zolang
nodig voor jou en haalbaar voor ons, willen we je begeleiden op deze weg.

Hoe dien je een aanvraag in?
Je kan terecht op de website van de Koning Boudewijnstichting of Fonds Dieter om een online
aanvraag in te dienen. Naast enkele basisgegevens en documenten over jezelf en je studies,
vragen we je een korte motivatie waarom je beroep doet op het Fonds, en ook om een budget
van je voorziene inkomsten en uitgaven op te maken. Dit is niet bedoeld als ‘controle” maar het
is belangrijk om samen te kijken of je alle mogelijke financieringskanalen hebt onderzocht en
welk bedrag je tekort komt. Als je niet goed weg weet met het budget of het formulier, vraag
zeker hulp aan iemand, bijvoorbeeld je (vroegere) begeleider. Je kan ook steeds bij het Fonds
terecht hiervoor, bel of mail gerust.
Alle gegevens worden in vertrouwen bekeken en behandeld en nooit gedeeld met anderen.
Je kan een online aanvraag indienen van midden mei tot einde september.

Wat gebeurt er nadien?
Als jouw aanvraag wordt aanvaard, word je uitgenodigd voor een gesprekje met 2 of 3 mensen
van het Fonds Dieter. Dat vindt meestal plaats in Brussel in de kantoren van de Koning
Boudewijnstichting, je kan er makkelijk met de trein geraken. Als er iemand kan meekomen,
zoals je (vroegere) begeleider, is die zeker welkom. Zo’n gesprek is geen ‘examen’, we willen je
gewoon wat beter leren kennen en begrijpen hoe we je best kunnen bijstaan. We maken kennis,
overlopen je aanvraag en delen tips. Dat duurt meestal een halfuurtje. Ook bij zo’n gesprek mag
je er op rekenen dat we alle informatie vertrouwelijk behandelen.
Enige tijd nadien beslist het bestuur van het Fonds hoe het beschikbare budget dat schooljaar
wordt verdeeld onder de studenten en kunnen we je zeggen of je al dan niet steun ontvangt en
onder welke vorm. We brengen je nadien zo snel mogelijk in contact met je coach/es.
Indien je graag opnieuw steun ontvangt het schooljaar daarop, kan dat maar je moet wel een
nieuwe, geactualiseerde aanvraag insturen. Een gesprek is dan meestal niet nodig, tenzij je een
heel andere studie aanvangt.
Ook nog dit: je hoeft niet eerstejaars student te zijn om een aanvraag in te dienen, dat kan ook
later in je studies.
De vastgelegde data voor de intakegesprekken vind je op de website, noteer deze zeker in je
agenda zodra je bevestiging kreeg dat we je aanvraag ontvingen.
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Wat vragen we van jou?
Voor het Fonds is het zeker belangrijk dat de student/ e een goede band houdt met het Fonds.
Dat veronderstelt een minimum aan engagement: hou zelf ook zeker contact met je coach/es
(minstens eenmaal per maand) en bezorg hen na de examenperiodes je resultaten. Goede of
minder goede resultaten: het is niet ter controle, maar uit oprechte interesse. Ook als je beslist te
stoppen met studeren, laat het zeker weten aan je coach. Misschien kan het Fonds je nog
bijstaan in je zoektocht naar een eerste job.
Voor volgende richtingen kan je een aanvraag indienen bij het Fonds Tinne Boes binnen de Koning
Boudewijnstichting, waarmee het Fonds Dieter nauw samenwerkt: ( misschien ook best aangeven dat
beide Fondsen binnen de KBS nauw samenwerken): architectuur, medische wetenschappen,
ingenieursstudies, chemische technologie, natuurwetenschappen (meer specifiek scheikunde en
natuurkunde), systeem- en computertechnologie en informatica. Dit zowel op bachelor- als masterniveau

Alle info
www.fonds-dieter.be
www.kbs-frb.be
contact: Sarah Reyn, info@fonds-dieter.be, 02/549 61 56, 0471 89 32 00

