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Geachte raadsleden,
I NLEIDING
Graag willen wij u informeren over een nieuwe regeling voor kinderen die leven in een gezin met een laag
inkomen en naar het voortgezet onderwijs gaan.
KERNBOODSCHAP

Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan zijn er aanzienlijk wat kosten die door de ouders moeten
worden betaald. Zo is er vaak een digitaal leermiddel nodig en zijn er diverse andere kosten verbonden
aan de school.
Als deze kinderen opgroeien in een gezin met een laag inkomen dan is er niet veel geld voor deze zaken,
kinderen kunnen dan soms niet volwaardig meedoen.
Om deze kinderen volwaardig te laten meedoen heeft het college de Regeling Schoolkosten voortgezet
onderwijs Albrandswaard vastgesteld. Deze Regeling biedt een tegemoetkoming in de schoolkosten en is
als volgt ingericht;
- Kinderen in de brugklas krijgen een tegemoetkoming van 250 euro, in de brugklas zijn er vaak
veel opstart kosten.
- In de schooljaren die volgen is de tegemoetkoming 175 euro per kind.
- In de hoogste leerjaren is er vaak een buitenland schoolreis of een uitwisseling i.vm.
internationalisering, dit brengt extra kosten met zich mee waardoor er eenmalig in een extra
tegemoetkoming kan worden verstrekt van maximaal 500 euro per kind.
De Regeling Schoolkosten is gekoppeld aan de rechthebbende van Meedoen. Op deze manier is er geen
extra aanvraag nodig en is de regeling laagdrempelig. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de
school betaald zodat dit een voorziening in natura betreft.
CONSEQUENTIES
De Regeling Schoolkosten voortgezet onderwijs wordt bekostigd uit de minimagelden. De
Klijnsmagelden, die zijn toegevoegd aan de minimagelden en bedoeld zijn voor de armoedebestrijding
onder kinderen, worden via deze Regeling benut.
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VERVOLG
De Regeling Schoolkosten start in het schooljaar 2017-2018. De bij ons bekende rechthebbenden
Meedoen worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Het resultaat en het gebruik van deze Regeling wordt
opgenomen in de jaarlijkse armoedemonitor.
BIJLAGEN
1319272 Regeling Schoolkosten voortgezet onderwijs.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

REGELING SCHOOLKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS ALBRANDSWAARD 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard

Gelet op artikel 35 Participatiewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat,
kinderen die leven in een minimagezin volwaardig mee moeten kunnen doen op school en niet door
het lage gezinsinkomen belemmerd mogen worden in de keus van het voortgezet onderwijs.

Besluit
De “Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard 2018” vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

Rechthebbende schoolkosten; het kind dat in aanmerking komt voor het kindpakket (artikel 3
Verordening Meedoen Albrandswaard) en bij de start van een schooljaar voortgezet onderwijs
volgt en niet ouder is dan 18 jaar.

1.2

Schoolkosten; kosten die door de school in rekening worden gebracht (leermiddel school,
ouderbijdrage, schoolreis, huur kluisje. Internationalisering, etc.).

1.3

Voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

1.4

Schooljaar; het schooljaar loopt van 1 augustus van een jaar tot 1 augustus van het jaar erop
volgend.

Artikel 2 Tegemoetkoming regeling schoolkosten voortgezet onderwijs

2.1 De tegemoetkoming voor de rechthebbende in de brugklasjaar van het voortgezet onderwijs is
250 euro.
2.2 De tegemoetkoming voor de rechthebbende die voorgezet onderwijs volgt in de jaren na de
brugklas is 175 euro per schooljaar.
2.3 Gedurende de schoolperiode voortgezet onderwijs is er vanaf het derde leerjaar eenmalig per
schoolgaand kind een aanvraag en tegemoetkoming mogelijk van maximaal 500 euro voor een
(buitenlandse) schoolreis/internationalisering/werkweek.
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2.4 Uitbetaling tegemoetkoming voortgezet onderwijs; na inlevering van de door de gemeente
opgestelde schoolverklaring en de nota van de schoolkosten wordt het bedrag overgemaakt naar
de school.
2.5 Kan de ouder aantonen dat de nota reeds is betaald dan wordt het bedrag op de rekening van de
ouder gestort.
Artikel 3 Aanvragen
3.1

De aanvragen kunnen gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden.

3.2

Er zijn geen aanvragen mogelijk met terugwerkende kracht (voorgaand schooljaar) tenzij er
sprake is van een dringende omstandigheid die vraag om een maatwerkoplossing.

Artikel 4 Inwerkingtreding
De Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard 2018 treedt in werking vanaf het
schooljaar 2017-2018.

TOELICHTING

Algemeen
Ter bestrijding van de armoede onder kinderen hebben gemeenten extra geld gekregen van het Rijk.
In Albrandswaard is er de wens om dit geld ook daadwerkelijk te besteden aan de kinderen. De
Kinderombudsman heeft gevraagd aan kinderen wat ze nodig hebben. Het blijkt dat kinderen gewoon
mee willen kunnen doe en niet willen opvallen. Er is daarom gekozen voor een schoolkostenregeling
zodat kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen ook volledig mee kunnen doen met alle
schoolactiviteiten.
Schoolkosten voortgezet onderwijs
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan komen voor hogere kosten te staan dan in het
basisonderwijs. Ook al zijn leermiddelen gratis en is er geen lesgeld, toch zijn er veel kosten en met
name in het eerste jaar. Steeds meer scholen geven digitaal les waardoor er een laptop of iPad moet
worden aangeschaft. Veel ouders met een laag inkomen worstelen met deze kosten. Het niet kunnen
betalen van deze kosten betekent dat je niet volwaardig mee kunt doen. Een leermiddel kan soms wel
worden uitgeleend maar mag dan niet altijd mee naar huis. Ook zijn er andere kosten die de ouders
moeten betalen; het huren van een kluisje, extra lessen die op vrijwillige basis worden gegeven, een
schoolreis etc. Het zijn geen verplichte zaken maar als je het niet kunt betalen doe je niet mee.

In deze regeling is er gekozen voor een tegemoetkoming per kind per schooljaar. De tegemoetkoming
is hoger in de brugklas omdat er in dit jaar extra kosten zijn, zoals bijvoorbeeld een ICT leermiddel. De
tegemoetkoming is niet kostendekkend en is ter aanvulling op het kindpakket uit de verordening
Meedoen. De tegemoetkoming uit het kindpakket kan ook voor schoolkosten worden gebruikt.
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Eenmalige aanvraag en tegemoetkoming (buitenlandse) schoolreis/internationalisering
Aan het eind van de schoolperiode in het voortgezet onderwijs wordt er een schoolreis georganiseerd
die duurder uitvalt dan de andere leerjaren. Dit is vaak een reis naar het buitenland. Ook wordt er
soms een uitwisseling georganiseerd met studenten in het buitenland. De kosten van deze tripjes zijn
vaak hoog en niet bereikbaar voor een gezin met een laag inkomen. Veelal vinden deze reizen plaats
in de hogere leerjaren. Om deze kinderen toch de mogelijkheid te kunnen geven om mee te kunnen
doen is er vanaf het derde schooljaar een eenmalige aanvraag mogelijk voor een tegemoetkoming
van maximaal 500 euro per schoolgaand kind.

Kosten worden verstrekt in natura
Om er zeker van te zijn dat dit bedrag wordt gebruikt voor schoolkosten, wordt het bedrag rechtstreeks
overgemaakt naar de school (in natura). Als ouders de kosten al hebben betaald en dit kunnen
aantonen kan het bedrag wel aan de ouders worden overgemaakt.
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