
Aanvragen
•  Bekijk eerst via www.berekenuwrechtplus.nl of de schoolkostenregeling voor u geldt.
•  Zo ja: klik dan op de knop ‘Wat kunt u doen?’ en kom in het scherm waar u met Digi-d kunt inloggen.   

Vanuit hier kunt u eenvoudig een aanvraag indienen. 
•  Niet via internet aanvragen?  U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Servicepunt Sociale 

ondersteuning van de gemeente Barneveld (in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Barneveld). 
•  U kunt een aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen via het telefoonnummer 14 0342.

Wat krijgt u vergoed?
Hoe hoog de vergoeding vanuit de schoolkostenregeling is, hangt af van 
het schooljaar waarvoor u aanvraagt. 
-  Voor kinderen op de basisschool kunt u een vergoeding krijgen van € 50,- 

per jaar.
-  Gaat uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt 

u een vergoeding van € 200,- krijgen.
-  De andere jaren dat uw kind op het voortgezet onderwijs zit, kunt u een 

vergoeding aanvragen van € 125,- per jaar.
-  Ook als uw kind nog geen 18 jaar is en naar het MBO gaat, kunt u een 

vergoeding van € 125,- per jaar krijgen. De voorwaarde is wel dat uw kind 
dan voltijds naar school gaat. Dit wordt een BOL-opleiding genoemd. 

Laag inkomen?
U komt voor deze regeling in aanmerking, als er sprake is van een 
‘laag inkomen’. Een laag inkomen houdt in, dat uw netto inkomen 
maximaal 110% van de bijstandsnorm is. Daarbij is het belangrijk 
dat u niet te veel eigen vermogen hebt. Ook als u in een minnelijk of 
wettelijk schuldentraject zit komt u in aanmerking voor deze regeling.

Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? En heeft u een bijstandsuitkering 
of een laag inkomen?  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de schoolkostenregeling van de 
gemeente Barneveld.  

Bij schoolgaande kinderen is er vaak sprake van indirecte schoolkosten. Zo moet u bijvoorbeeld 
schrijfspullen, een rekenmachine, een schooltas en woordenboeken kopen. Daarnaast vragen scholen een 
vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere schoolreisjes, excursies en culturele activiteiten. De gemeente 
heeft een regeling om in deze kosten tegemoet te komen.
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