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Aanvraagformulier Meedoenregeling schoolkosten uitkeringsgerechtigden 
 

Algemeen 

Voorwaarden 

Heeft u kinderen van 4 jaar tot en met 17 jaar? En gaan zij naar de basisschool of het voortgezet onderwijs? Dan 

krijgt u misschien geld voor schoolkosten.   

U voldoet dan ook aan de volgende voorwaarden: 

• U heeft een laag inkomen. Dit is maximaal 130 % van de bijstandsnorm. 

• U heeft weinig vermogen. 

In de bijlage staat meer informatie over de schoolkosten. Op onze website www.gemeentehw.nl vindt u hoeveel 

inkomen en vermogen u maximaal mag hebben.  

 

1. Wilt u aankruisen welke schoolkosten u aanvraagt? 

Het gaat om uw kinderen van 4 tot en met 17 jaar. 

Naam kind 1: __________________________________ Geboortedatum: ______________________________ 

Naam school: ___________________________________ In welke groep of klas zit uw kind? ________________                              

Zit uw kind in het 1e jaar voortgezet onderwijs (brugklas)?  nee   ja 

 schoolkosten voortgezet onderwijs 

 kosten 2-talig onderwijs 

 kosten huiswerkbegeleiding in brugklas

 kosten schoolkamp of excursie basisschool groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs

 fiets (1 x per 5 jaar)

 digitaal apparaat (computer etc.) (1 x per 5 jaar) 



Naam kind 2: __________________________________ Geboortedatum: ______________________________ 

Naam school: ___________________________________ In welke groep of klas zit uw kind? ________________                              

Zit uw kind in het 1e jaar voortgezet onderwijs (brugklas)?  nee   ja 

 schoolkosten voortgezet onderwijs

 kosten 2-talig onderwijs 

 kosten huiswerkbegeleiding in brugklas

 kosten schoolkamp of excursie basisschool groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs

 fiets (1 x per 5 jaar) 

 digitaal apparaat (computer etc.) (1 x per 5 jaar) 



  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl. 

U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche 

Waard t.a.v. team Inkomen, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 140186 of  

klantmanagerpw@gemeentehw.nl 

B0929 

http://www.gemeentehw.nl/
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Naam kind 3: __________________________________ Geboortedatum: ______________________________ 

Naam school: ___________________________________ In welke groep of klas zit uw kind? ________________                              

Zit uw kind in het 1e jaar voortgezet onderwijs (brugklas)?  nee   ja 

 schoolkosten voortgezet onderwijs

 kosten 2-talig onderwijs 

 kosten huiswerkbegeleiding in brugklas

 kosten schoolkamp of excursie basisschool groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs 

 fiets (1 x per 5 jaar)

 digitaal apparaat (computer etc.) (1 x per 5 jaar) 



 

Naam kind 4: __________________________________ Geboortedatum: ______________________________ 

Naam school: ___________________________________ In welke groep of klas zit uw kind? ________________                              

Zit uw kind in het 1e jaar voortgezet onderwijs (brugklas)?  nee   ja 

 schoolkosten voortgezet onderwijs

 kosten 2-talig onderwijs

 kosten huiswerkbegeleiding in brugklas

 kosten schoolkamp of excursie basisschool groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs

 fiets (1 x per 5 jaar) 

 digitaal apparaat (computer etc.) (1 x per 5 jaar) 



2. Uw persoonlijke gegevens 

BSN aanvrager  

Cliëntnummer (indien bekend)  

Naam en voorletters  

(Correspondentie)adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum aanvrager  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

E-mailadres  

IBAN  

Ten name van  

 

Indien van toepassing: 

BSN partner  

Naam en voorletters partner  

Geboortedatum partner  
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3. Inkomen en bezittingen 

 Ik ontvang/wij ontvangen een bijstandsuitkering (Participatiewet) van gemeente Hoeksche Waard. 

    Het inkomen en vermogen is bekend. 

 

4. Stuur de volgende gegevens mee met dit formulier 

 kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort of verblijfsdocument (geen rijbewijs) 

 als u een bijdrage in de kosten van schoolkamp of excursie, 2-talig onderwijs, huiswerkbegeleiding in de 

    brugklas, een computer of tablet of een fiets aanvraagt: een bewijs van de kosten. 

 als u een bijdrage in de kosten voor het 1e jaar voortgezet onderwijs aanvraagt: een inschrijfbewijs van de 

   (brug)klas/eerste keer voortgezet onderwijs. 

 

5. Heeft u een contactpersoon bij onze afdeling Schulddienstverlening? 

 Ik heb een contactpersoon bij de afdeling Schulddienstverlening. Mijn contactpersoon is __________________ 

    U mag contact opnemen met mijn contactpersoon. 

 

 niet van toepassing 

 

6. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 

Datum: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening klant: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening partner: ______________________________________________________________________ 

 

Wij controleren uw gegevens en registreren uw gegevens in een persoonsregistratiesysteem. Wij kunnen ook informatie 

opvragen bij andere organisaties. Deze informatie maakt deel uit van een persoonsregistratie waarvoor de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u in onze 

privacyverklaring op onze website: www.gemeentehw.nl. 

  

http://www.gemeentehw.nl/
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Bijlage Meedoenregeling schoolkosten 

Schoolkosten basisschool groep 1 tot en met groep 8 

• Het gaat om de kosten van extra schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld een sinterklaasfeest, schoolreis of een 

sportdag. 

• Het bedrag is € 54,00 per schooljaar. 

• U hoeft geen bewijs van de kosten in te leveren. 

• Krijgt u van de gemeente een uitkering (Participatiewet)? Dan krijgt u de schoolkosten basisschool al 

automatisch op uw rekening in de maand juli (start van een nieuw schooljaar). U hoeft dus geen nieuwe 

aanvraag te doen. 

 

Schoolkosten voortgezet onderwijs (niet het 1e jaar) 

• Het gaat om de kosten van school. Bijvoorbeeld een agenda of schriften. 

• Het bedrag is € 54,00 per schooljaar. 

• U hoeft geen bewijs van de kosten in te leveren. 

• U moet wel een inschrijfbewijs van het voortgezet onderwijs inleveren. 

 

Schoolkosten 1e jaar voortgezet onderwijs (eenmalig) 

• Het gaat om de extra kosten in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs (brugklas). Bijvoorbeeld een 

schooltas, gymkleding of een rekenmachine. 

• Het bedrag is € 321,00. 

• U hoeft geen bewijs van de kosten in te leveren. 

• U moet wel een inschrijfbewijs brugklas van het voortgezet onderwijs inleveren. 

 

Kosten 2-talig onderwijs 

• Het bedrag is € 268,00 per schooljaar. 

• U moet een bewijs van school inleveren dat uw kind 2-talig onderwijs volgt. 

 

Kosten huiswerkbegeleiding in de brugklas 

• Het bedrag is € 54,00 per maand voor maximaal 6 maanden. 

• U moet de rekening van de huiswerkbegeleiding inleveren. 

 

Kosten schoolkamp of excursie basisschool groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs 

• Het bedrag is € 107,00 per schooljaar. 

• U moet de rekening van het schoolkamp of excursie inleveren. 

 

Kosten fiets  

• Het bedrag is maximaal € 268,00 per kind. 

• Het bedrag is voor een fiets en voor bijvoorbeeld een slot, fietshelm of fietstas. 

• Uw kind zit in groep 8 van de basisschool of zit op het voortgezet onderwijs. 

• U kunt het 1 x per 5 jaar aanvragen. 

• U moet de rekening van de fiets inleveren. 

 

Kosten digitaal apparaat 

• Het bedrag is maximaal € 375,00 per kind. 

• Het bedrag is voor een computer/laptop/chromebook/tablet met toebehoren zoals software en/of een printer 
of een smartphone 

• Uw kind zit in groep 8 van de basisschool of zit op het voortgezet onderwijs. 

• U kunt het 1 x per 5 jaar aanvragen. 

• U moet de rekening van het digitale apparaat inleveren. 

 


