Regeling voorziening schoolkosten
Regeling voorziening schoolkosten voor studenten uit minimagezinnen.

Wie komt er in aanmerking voor de regeling voorziening schoolkosten?




minderjarige student (nog geen 18 jaar op 1 augustus 2019)
ingeschreven bij een BOL-opleiding
Het gezinsinkomen is onder 130% van de bijstandsnorm:
Voor alleenstaanden netto € 1333,- (inclusief eventuele alimentatie)
Voor gehuwden/samenwonende partners netto € 1905,Toeslagen via de belastingdienst worden niet bij het inkomen meegeteld.
Is uw inkomen hoger dan dit bedrag en krijgt u schuldhulpverlening of heeft u andere
financiële problemen? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de
schoolkosten.

Wat valt er onder de schoolkosten?
De regeling geldt voor leermiddelen, zoals bijvoorbeeld het boekenpakket, huurlaptop, materialen
(bijv. kleding of gereedschap), licenties en andere schoolkosten.

De procedure is als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.

Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind voor deze regeling aan per email:
schoolkosten@leijgraaf.nl
De aanmelding wordt doorgestuurd naar Stichting Leergeld
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en inkomenstoets op school door Stichting
Leergeld (als u al bekend bent bij Stichting Leergeld is een gesprek op school misschien niet
meer nodig)
Naar aanleiding van het gesprek en de inkomenstoets ontvangt ROC de Leijgraaf een advies
van Stichting Leergeld
Wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie neemt ROC de Leijgraaf contact met u op
om de zaken verder af te handelen

We willen graag met u in contact komen als u denkt te voldoen aan de criteria.
Aanmelden per e-mail: schoolkosten@leijgraaf.nl
Zet de volgende gegevens in de e-mail: Voornaam, achternaam, geboortedatum, adres,
telefoonnummer, en welke opleiding uw kind gaat volgen.

Als u vragen heeft kunt u ons bellen: 088-0178906
Let op: koop nog geen materialen (boeken, laptop, enz.) totdat u een gesprek gehad heeft met
Stichting Leergeld! Op het moment dat u in aanmerking komt voor de regeling zullen wij u verder
informeren over het bestellen van materialen.

