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STICHTING LEERKANSEN ZEIST 

Nu meedoen, is straks meetellen 
 

Schoolgaan en meedoen kosten geld: Stichting Leerkansen Zeist helpt! 
Voor gezinnen met een minimuminkomen is onderwijs veelal duur. Ouders en/of verzorgers zijn niet 
altijd in staat om de extra kosten te betalen die nodig zijn om deel te nemen aan schoolse activiteiten. 
Onder het motto ‘Nu meedoen, is straks meetellen’ biedt de Stichting Leerkansen Zeist financiële 
ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongeren uit gezinnen met minimale financiële 
middelen, die in de gemeente Zeist wonen. Met het bieden van ondersteuning wil de Stichting 
kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontplooien en sociale uitsluiting op 
school voorkomen. 

Voorafgaand aan een nieuw schooljaar, versturen scholen aan hun leerlingen en ouders/verzorgers 
een overzicht van kosten voor benodigdheden en activiteiten voor het nieuwe cursusjaar. Dit kan 
bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop zijn, een profielbijdrage of een bijdrage in de kosten voor 
deelname aan een schoolkamp. 

Ouders en/of verzorgers kunnen een beroep doen op financiële steun van de Stichting Leerkansen 
Zeist wanneer zij schoolse activiteiten voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar niet kunnen 
betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsniveau 
ligt. De beoordeling of ouders in aanmerking komen voor financiële ondersteuning wordt gedaan door 
beroepsorganisaties. Vergoedingen worden altijd uitgekeerd aan de school. 

Scholen hebben een signalerende en adviserende functie. Het contact tussen de school en de stichting 
verloopt via een schoolcontactpersoon van de Stichting.  

Het werk van de Stichting Leerkansen Zeist wordt gedaan door vrijwilligers. Naast een bestuur zijn er 
twee projectleiders Project Taal, drie schoolcontactpersonen, een administrateur en een website-
beheerder. 

De inkomsten van de stichting bestaan zowel uit subsidies van de gemeente Zeist als uit donaties. De 
Stichting bestaat sinds 2016 en heeft jaarlijks meer dan driehonderd kinderen kunnen helpen. 

Informatie: www.leerkansenzeist.nl 
Contact: info@leerkansenzeist.nl 
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De werkwijze van de Stichting Leerkansen Zeist kent de volgende stappen 
Stap 1: De ouders dienen een aanvraag in 
• De school heeft een signalerende functie en kan de ouders aanraden een beroep te doen op de 

Stichting Leerkansen Zeist.  
Welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, maatschappelijk werk, kerken en dergelijke hebben 
eveneens een signalerende functie. Ook zij kunnen de ouders aanraden een aanvraag in te dienen.  

• Het aanvraagformulier is te downloaden van de website: www.leerkansenzeist.nl. 
• Het aanvraagformulier moet altijd door de ouders worden ondertekend.  
• De ouders sturen het aanvraagformulier naar de Stichting Leerkansen Zeist,  

Antwoordnummer 5545, 3700 VB Zeist of per mail naar administratie@leerkansenzeist.nl. 
• De Stichting neemt alle aanvragen in behandeling. 

Stap 2: Advies vanuit de school 
• De schoolcontactpersoon van de Stichting Leerkansen Zeist neemt voor elke aanvraag contact op 

met de school van de leerling.  
• De schoolcontactpersoon vraagt of de school de aanvraag noodzakelijk vindt en of de school zelf 

middelen heeft om de kosten te vergoeden.  
• De schoolcontactpersoon brengt advies uit aan de Stichting Leerkansen Zeist.  

Stap 3: Beoordeling door beroepsorganisaties 
• Er vindt een inkomenstoetsing plaats door medewerkers van Zeisterse beroepsorganisaties zoals de 

Sociale Raadslieden, de wijkinloophuizen of Humanitas. 
• Samen met de ouders en/of verzorgers wordt de financiële situatie in kaart gebracht.  
• De medewerker van de beroepsorganisatie brengt advies uit aan de Stichting Leerkansen Zeist.  

Stap 4: Financiële ondersteuning 
• De Stichting Leerkansen Zeist neemt de kosten voor haar rekening wanneer: 
- De school heeft vastgesteld dat de aangevraagde vergoeding noodzakelijk is. 
- De adviseur van de beroepsorganisatie heeft vastgesteld dat de financiële situatie van de ouders 

ontoereikend is om de schoolkosten te betalen. 
• De Stichting Leerkansen Zeist betaalt de kosten rechtstreeks aan de school. 

Vergoedingen 
De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage omdat ze noodzakelijk zijn om deel te 
kunnen te nemen aan het onderwijs: 
• Kosten die scholen in rekening brengen bij de ouders voor kerstviering, excursies, jaarafsluiting, 

schoolkampen, enz.  
• Overige kosten die samenhangen met het volgen van tweetalig onderwijs en bij voorbeeld vmbo-

sportstroomonderwijs. 
• Kosten voor computers, laptops en tablets. 
• Stichting leerkansen vergoedt geen OV kosten.  
 
Stichting Leerkansen Zeist maakt nooit geld over naar ouders maar vergoedt uitsluitend aan de school. 
 


