
 

 

Toekenningsbeleid 2023 

Missie 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan school- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 

ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 

Toekenningsbeleid 

 Leergeld richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 130% van het wettelijk sociale minimum (wsm). Ook kinderen uit gezinnen 

waarbij het inkomen hoger is, maar door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld door schuldsanering, feitelijk lager is dan 130% van het wsm, worden door Leergeld 

ondersteund. Onderstaande bedragen zijn de inkomensgrenzen incl. vakantietoeslag en gelden per 01-01-2023. De vermogensgrens ligt bij € 13.010,-  

Alleenstaand € 1.554,00 

Samenwonend € 2.220,00 
 

In het geval van tussentijdse aanpassingen van de bijstandsnormen, zal deze aanpassing ook van invloed zijn op de hoogte van de inkomensgrens die stichting Leergeld 

Westerkwartier-Noordenveld hanteert. 

 

• Bij een aanvraag  gaat de intermediair eerst na of de aanvraag gehonoreerd kan worden vanuit de voorliggende voorzieningen bij gemeente, provincie of een ander 

fonds.  Zo nodig helpt  de intermediair bij het aanvragen van deze voorzieningen. Leergeld is intermediair voor het Jeugdfonds Sport &Cultuur, het Nationaal Fonds 

Kinderhulp en Stichting Jarige Job.   

 

• In 2023 is er per kostencategorie een maximumbedrag en eventueel aanvullende voorwaarden vastgesteld (zie ook het vergoedingenoverzicht). Er is geen maximum 

aan het totaalbedrag dat per kind wordt uitgegeven. Wel behoudt het bestuur van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld zich het recht voor, om van de 



maximumbedragen in het vergoedingenoverzicht af te wijken, indien de financiële situatie van de stichting hiertoe aanleiding geeft.   

 

• Bij het toekennen van aanvragen voor telefoon, laptops en fietsen wordt gebruik gemaakt van bedrijven waarmee Leergeld een specifieke regeling heeft getroffen, 

tenzij met scholen een andere regeling is getroffen. 

 

• Met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- De school stelt al het (digitale) lesmateriaal (gratis) beschikbaar. 
- De kosten voor de ouders betreffen het persoonsgebonden materiaal als rekenmachine, schrift, multomap, pennen e.d., sportkleding, gereedschap, 

praktijkkleding. Hiervoor kan een beroep op Leergeld worden gedaan. 
- Scholen mogen ouders vragen een device (laptop, tablet,…) aan te schaffen. Ouders zijn hiertoe niet verplicht. Als ouders dit niet doen moet de 

school voor een volwaardig alternatief zorgen. 
- Leergeld stelt maximaal één device inclusief printer per gezin beschikbaar. De maximale vergoeding is €400,-.  
- De betaling van kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school, zoals schoolreisjes, 

introductiekampen, excursies, is vrijwillig. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname of (en 
ook geen) een (goedkoper) alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het  verplichte programma moeten door de school worden betaald. 
Leergeld betaalt dus niet (een deel van) deze kosten.     

 

• In het geval van pleegouderschap/ondertoezichtstelling (OTS) van een kind is de financiële verantwoordelijkheid bepalend voor de toetsing van het inkomen. Ligt de 

financiële verantwoordelijkheid bij een instelling, dan kan deze instelling verklaren geen ruimte te hebben voor de aangevraagde kosten. De aanvraag kan op basis van 

deze verklaring worden toegekend. 

 

• Beslistermijn: nieuwe aanvragen worden afgehandeld binnen twee weken nadat alle gevraagde informatie door de aanvrager is aangeleverd. 

 

 

 

 

  



 

        

Overzicht van vergoedingen Leergeld Westerkwartier-Noordenveld - 2023

Wat kunt u aanvragen: aanvullende informatie

De eigen bijdrage wordt vergoed als er geen recht op kinderopvangtoeslag is.

Maximale vergoeding €170,00 per jaar.

Maximaal 1 keer per 2 jaar een waardebon.

Inleveren bij fietswinkels die samenwerken met Leergeld (lijst zit bij de waardebon).

Bedrag afhankelijk van leeftijd:

4-6 jaar: €125,00

6-8 jaar: €150,00

8-10 jaar: €200,00

10 jaar en ouder: €250,00

Zwemles voor zwemdiploma's A, B en C. 

Bijdrage hangt af van het zwembad in de buurt (u ontvangt een lijst bij aanvraag zwemles).

Kleding en schoenen voor sport of gymnastiek op school.

Bedrag hangt af van leeftijd:

4-6 jaar: €50,00

6-10 jaar: €70,00

10 jaar en ouder: €90,00

Aanvraag en bijdrage voor één activiteit via Jeugdfonds Sport en Cultuur:

Bijdrage maximaal €300,00 voor sport of maximaal €500,00 voor culturele activiteiten.

Is de bijdrage voor Jeugdfonds niet voldoende, dan nog maximale bijdrage vanuit Leergeld €150,00 

Voor leerlingen van de basisschool, kan Leergeld een jaarabonnement voor Squla of Junior Einstein vergoeden.

Voor scholieren in het voortgezet onderwijs kan Leergeld een WRTS-abonnement vergoeden.

Schoolspullen, broodbakje,drinkbeker, rekenmachine en andere spullen.

U kunt voor de bijdrage kiezen uit pasjes voor verschillende winkels.

Maximale bijdrage hangt af van van schoolniveau:

Basisschool: €50,00

Voortgezet onderwijs/MBO/HBO: €100,00.

Leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs,één keer een bijdrage van €100,00 extra. 

Grafische rekenmachine Leerlingen vanaf 4 HAVO/VWO vergoeding van grafische rekenmachine.

Stichting Jarige Job zorgt voor slingers, een cadeautje en een traktatie voor in de klas bij een verjaardag.

Als u dit wilt, geeft u dit dan door aan Leergeld.

Spelweek, outdoorweek, 'Trainen als een prof', zomerzwemabonnement en andere activiteiten.

Per kind per jaar maximaal €100,00.

Mobiele telefoon Leerlingen in het voortgezet onderwijs: 1 x per 4 jaar.

Telefoonabonnement Jaarbonnement: af te sluiten via Leergeld, gaat in op 1 augustus.

Het MBO-Studentenfonds helpt bij alle kosten voor een MBO-opleiding (BOL).

Leergeld geeft een verklaring dat het inkomen onder 130% ligt.

Met deze verklaring gaat u naar het MBO-Studentenfonds.

Een laptop/Ipad/computer voor het gezin, wanneer er geen laptop/Ipad/computer in huis is.

Maximaal 1 laptop/Ipad/computer (inclusief printer) per 4 jaar.

Maximale bijdrage €400,00 (waardebon).

Voorwaarden bij aanvragen

De aanvraag wordt vooraf gedaan.

Het bestuur van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan afwijken van de bedragen als er niet genoeg geld meer is. 

Leergeld doet geen betalingen op uw eigen rekeningnummer.

Schoolspullen

Jarige Job

Laptop/Ipad/computer 

Kosten MBO-opleiding

Overige buitenschoolse activiteiten

Online leren

0-4 jaar

Zwemles

Peuterspeelzaal- Westerkwartier

Fiets

Alle leeftijden

4-18 jaar

Sport/gymkleding

Sportclub/muziek/dansles

12-18 jaar

16-18 jaar


