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Tegemoetkoming schoolkosten voortgezet onderwijs Ridderkerk 2017  

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk 

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

Overwegende dat, 

kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, via de school een voorgeschreven leermiddel 

moeten aanschaffen in de vorm van een laptop of tablet, of andere schoolkosten hebben en dat daar 

kosten aan verbonden zijn die onvermijdbaar zijn en niet elders worden vergoed; 

Besluit 

de  “Tegemoetkoming schoolkosten voortgezet onderwijs Ridderkerk 2017”  vast te stellen. 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

1.1 Rechthebbende; het kind dat in het bezit is van een Ridderkerkpas, bij de start van een 

schooljaar voortgezet onderwijs volgt en niet ouder is dan 18 jaar.  

1.2 Schoolkosten; alle kosten die gemaakt moeten worden voor het schoolgaande kind (leermiddel 

school, ouderbijdrage, schoolreis, fiets, schooltas, etc.). 

1.3 Voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. 

Artikel 2 Doelgroep 

Het kind dat in het bezit is van een Ridderkerkpas en bij de start van een schooljaar voortgezet 

onderwijs volgt en niet ouder is dan 18 jaar.  
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Artikel 3 Tegemoetkoming regeling schoolkosten voortgezet onderwijs 

3.1 De tegemoetkoming voor het kind in de brugklas voortgezet onderwijs is  250 euro. 

3.2 De tegemoetkoming voor het kind dat voorgezet onderwijs volgt in de jaren na de brugklas is 100 

euro per schooljaar. 

Artikel 4 Uitbetaling tegemoetkoming voortgezet onderwijs 

4.1. Kinderen met een Ridderkerkpas die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan kunnen 

vanaf de leeftijd van 11 of 12 jaar de tegemoetkoming schoolkosten krijgen na inlevering van een 

schoolverklaring. Deze verklaring is een door de gemeente opgesteld formulier waar de school een 

handtekening op zet. 

4.2. De schoolverklaring moet ieder schooljaar opnieuw worden ingeleverd. 

4.3. Na inlevering van de schoolverklaring wordt de tegemoetkoming op de Ridderkerkpas gestort en 

kan er ook op verzoek van de ouders een bedrag direct naar de school worden overgemaakt. 

Artikel 5. Inwerkingtreding 

5.1. De Tegemoetkoming schoolkosten voortgezet onderwijs Ridderkerk treedt in werking vanaf het 

schooljaar 2017-2018. 

 

TOELICHTING 

Algemeen 

Motie Ridderkerkpas en schoolspullen 

Met invoering van deze beleidsregels geeft het college handen en voeten aan de aangenomen motie 

van de raad van 3 november 2016 genaamd “  ‘Motie SGP, PvdA, VVD, Partij18+, D66Groenlinks, 

inzake Ridderkerkpas en aanschaf schoolspullen”.  

In deze motie is voorgesteld om een kind, dat naar het voortgezet onderwijs gaat, met ingang van het 

schooljaar 2017 eenmalig per kind een tegemoetkoming te verstrekken ter hoogte van 250 euro om 

de voor de opleiding benodigde schoolkosten/leermiddelen aan te schaffen. 
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Waarom wordt er afgeweken van de motie 

Bij de uitwerking van deze motie is gesproken met de scholen in Ridderkerk en in de regio. Dit 

onderzoek gaf meer inzicht in hoe de schoolkosten zijn georganiseerd en de problemen waar scholen 

en ouders mee worstelen als er geen geld is. Het betreft geen vrijwillige bijdrage, er wordt een 

deurwaarder ingeschakeld bij wanbetaling. Er zijn grote verschillen per school. De conclusie uit dit 

onderzoek is dat een eenmalige vergoeding voor het brugklasjaar niet toereikend is voor leerlingen 

met een laag gezinsinkomen. Soms wordt een laptop of iPad over meerdere jaren afgeschreven en 

zijn er nog veel andere kosten die jaarlijks terugkomen en die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Er 

is daarom gekozen voor een jaarlijkse bijdrage, waarbij in het brugklasjaar er een tegemoetkoming 

van  250 euro voor de schoolkosten wordt verstrekt en in de volgende jaren van het voortgezet 

onderwijs er een tegemoetkoming van 100 euro wordt verstrekt voor de schoolkosten. De 

tegemoetkoming wordt op de Ridderkerkpas gezet en kan op verzoek van ouders ook rechtstreeks 

naar de school worden overgemaakt. 

Bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken 

Bij de beoordeling van de bijzondere bijstand moet de noodzaak individueel worden vastgesteld. In dit 

geval gaat het om ouders met kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en die een minimum 

inkomen hebben. Deze groep  wordt door het college als een specifieke groep ouders aangemerkt, 

aan wie voor genoemde kosten bijzondere bijstand kan worden verstrekt, mits aangetoond wordt dat 

deze kosten zich daadwerkelijk voordoen en dat deze betaald worden (dit wordt bijzondere bijstand op 

basis van groepskenmerken genoemd).  

Artikelsgewijze toelichting (voor zover nodig) 

Artikel 3 Tegemoetkoming Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs 

Het kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat komt voor veel kosten te staan, vooral 

als er een iPad of laptop moet worden aangeschaft. Om die reden is er voor gekozen om voor het kind 

in het brugklasjaar een tegemoetkoming van 250 euro te verstrekken zoals is voorgesteld in de motie. 
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Voor de jaren voortgezet onderwijs die volgen is de tegemoetkoming 100 euro per kind per schooljaar, 

hiermee kan het kind toch volwaardig meedoen met de activiteiten op school.  

Artikel 4 Uitbetaling tegemoetkoming voortgezet onderwijs 

Per schooljaar wordt gevraagd om het schoolverklaring in te vullen waarop de school een 

handtekening zet. Op deze wijze is er zicht op waar het kind naar school gaat en of er wijzigingen zijn. 

Na inlevering van de verklaring wordt het tegoed op de Ridderkerkpas gestort.  

De tegemoetkoming wordt bij voorkeur op de Ridderkerkpas gestort, het is de verantwoordelijkheid 

van ouder en kind om het geld te besteden aan schoolkosten. Op verzoek kan er wel een bedrag 

rechtstreeks naar de school worden overgemaakt. 

Alleen kinderen die in het bezit zijn van de Ridderkerkpas kunnen de schoolverklaring inleveren en 

krijgen de tegemoetkoming op de pas gestort. Is het gezin niet bekend met de Ridderkerkpas en is er 

wel recht op een Ridderkerkpas dan kan de pas tegelijk worden aangevraagd. Met de scholen zijn 

afspraken gemaakt om ouders en kinderen te informeren over de Regeling Meedoen/ Ridderkerkpas. 


