
  

Heeft u schoolgaande kinderen onder de 

18 jaar? En heeft u een laag inkomen?  

Dan kunt u in aanmerking komen voor de 

schoolpakket regeling.  

 

Kosten die te maken hebben met school 

worden daarbij vergoed. Denk bijvoorbeeld 

aan een ouderbijdrage, schoolgeld, kosten 

voor lesmateriaal of een abonnement voor 

het openbaar vervoer. Ook een eenmalige 

vergoeding voor een fiets is mogelijk. 

 

Op de achterzijde van deze flyer leest u 

wanneer u in aanmerking komt voor het 

schoolpakket en hoe het werkt.  

 

Meer informatie vindt u ook op 

www.twenterand.nl/schoolpakket 

Schoolpakket regeling 

Contact 

Wilt u graag contact over het schoolpakket? 
Bel dan met een consulent van het Team 
Werk en Inkomen.  

De consulenten kunt u op werkdagen bellen 
tussen 9.00 – 10.00 uur. Ze zijn bereikbaar via 
telefoonnummer (0546) 840 840.  

U kunt ook een e-mail sturen als u vragen 
heeft. Dit kan naar: inkomen@twenterand.nl 



  Schoolpakket regeling 

Het schoolpakket is een regeling voor 
gezinnen met schoolgaande kinderen die 
weinig geld hebben. Met het 
schoolpakket worden kosten vergoed die 
met school te maken hebben. Het is 
immers van groot belang dat kinderen en 
jongeren naar school gaan en een 
opleiding volgen. Dit vergroot de kans op 
werk in de toekomst.  

Om welke kosten gaat het? 

Het gaat om kosten die u maakt voor uw 
schoolgaand kind. Een schoolgaand kind 
dat jonger is dan 18 jaar. En die op het 
voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of 
praktijkonderwijs zit.   

Het gaat om kosten zoals: 
• ouderbijdrage 

• lesmateriaal. Bijvoorbeeld gereedschap 
of verplichte kleiding.  

• schoolgeld 

• abonnement voor het openbaar vervoer  

Wat zijn de voorwaarden? 

Als u gebruikt wilt maken van de 
schoolpakket regeling, gelden een aantal 
voorwaarden: 
• Uw inkomen mag niet hoger is dan 120% 

van de voor u geldende bijstandsnorm.  
Of als u een schuldenregeling hebt bij de 
Stadsbank Oost Nederland of WSNP 

• U kunt de regeling één keer per schooljaar 
aanvragen  

• Bij een aanvraag moet u een bewijs van 
betaling van de gemaakte kosten 
inleveren  

Let op: u mag niet teveel spaargeld hebben. 
 

Wat is het bedrag? 

De hoogte van het bedrag is € 180,00 per 
schooljaar. Dit geldt voor elk schoolgaand 
dat voortgezet onderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs volgt. Zoals vso-pro, 
vmbo, havo en vwo. Als uw kind middelbaar 
beroepsonderwijs volgt, is het bedrag  
€ 200,00. per schooljaar per schoolgaand 
 

Vergoeding voor een fiets 

Gaat uw kind van de basisschool of 
Internationale SchakelKlas naar het 
voortgezet onderwijs? Dan kunt u eenmalig 
een vergoeding aanvragen voor een fiets. De 
vergoeding is maximaal € 350,00 per 
schoolgaand kind. U moet de vergoeding 
vooraf aanvragen.  


