
Notitie mogelijke bijdragen aan kosten schoolactiviteiten minder 
draagkrachtige ouders 
 
OVO Zaanstad heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor minder draagkrachtige ouders om 
elders bijdrage te vragen om mee te kunnen doen aan activiteiten binnen onze scholen waar een 
financiële bijdrage voor wordt gevraagd die zij niet kunnen betalen.  
Binnen de gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan kunnen 
ouders/verzorgers via de volgende instanties een eventuele bijdrage in de schoolkosten verkrijgen: 
 
 

Mogelijkheden binnen de gemeente Zaanstad 
 
 

Stichting Leergeld Zaanstad 
 

 
 
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met 
minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen 
met hun leeftijdgenootjes. 
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting 
Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen 
betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau 
ligt. 
Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen 
noodgedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld 
(tijdelijk) andere leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens.  
 
Met ingang van 15 februari 2019 is Leergeld in Zaandam van start gegaan.  
 
Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van 
aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of 
vervoer naar school. 
 
Om een aanvraag te kunnen doen kunnen ouders de volgende link volgen:  
 
Aanvraag bijdrage Stichting Leergeld 
 

Gemeente Zaanstad “Meedoen Zaanstad” 
Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of 
deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangen ouders/verzorgers een geldbedrag voor 
schoolkosten.  

Meedoen Zaanstad is een samenwerking van de gemeente Zaanstad, Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Zaanstreek en de Zaanse  sport- en cultuurorganisaties. 

https://www.leergeld.nl/ouderinfo/hoe-dient-u-een-aanvraag-in/


Meedoen Zaanstad is een onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is bestemd 
voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen.  
Toekenning voor kinderen boven de 18 jaar is mogelijk wanneer zij wél onderwijs volgen maar géén 
startkwalificatie hebben (een havo, vwo of mbo-2 diploma). 
Meedoen Zaanstad heeft twee onderdelen: 

1. Een tegemoetkoming voor allerlei kosten die samenhangen met het hebben van een 
schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor 
schoolreisje enzovoort.  Ouders/verzorgers ontvangen een geldbedrag. 

2. Kinderen kunnen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Via de 

webshop Meedoen Zaanstad kan een sport- of een cultuuractiviteit bestelt worden voor een 
jaar. De vergoedingen worden vanuit de webshop rechtstreeks overgemaakt naar de 
vereniging of instelling. 

Hoe vraagt u deze vergoedingen aan?  
Veel inwoners die een minimuminkomen hebben zijn bekend bij de gemeente en ontvangen een 
aanvraagformulier. 
Als er geen aanvraagformulier ontvangen is kan deze worden gedownload via de volgende link: 
 
 Aanvraag bijdrage Meedoen Zaanstad 
 
 

Mogelijkheden binnen de gemeente Wormerland en Oostzaan 
 

Kinderparticipatiefonds 
Het kinderparticipatiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Wormerland en Oostzaan 
met een laag inkomen met schoolgaande kinderen, die op 1 januari 4 jaar zijn (tot een leeftijd van 18 
jaar) heeft. Eén keer per kalenderjaar kan een beroep worden gedaan op het Kinderparticipatiefonds 
van de gemeente. Het fonds is bedoeld om schoolgaande kinderen mee te laten doen in de 
maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat de kinderen in een sociaal maatschappelijk isolement 
raken door het lage inkomen van hun ouders. Voorbeelden van de kosten waarvoor een bijdrage kan 
worden ontvangen zijn schoolgeld en kosten voor leermiddelen zoals boeken. 

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Kinderparticipatiefonds (KPF) kan het digitale 
aanvraagformulier ingevuld worden. 
  

Aanvraag bijdrage uit Kinderparticipatiefonds 
 
 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/5835751/bijlage%20-%20aanvraagformulier%20Meedoen%20Zaanstad%202019
https://www.wormerland.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=614

