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tot 18 jaar
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Extra’s voor kinderen
tot 18 jaar
Alle kinderen in Amsterdam moeten kunnen meedoen aan
activiteiten op of na school. Hebt u een laag inkomen en weinig
vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.
Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de
kosten voor schoolgaande kinderen.

Kunt u één of meer extra’s voor uw kind(eren) aanvragen?
Voor alle extra’s in deze folder geldt:
•• U hebt een laag inkomen en weinig vermogen. Kijk op de achterkant
voor de bedragen.
•• U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind.
•• Uw kind was op 30 september 2020 nog geen 18 jaar.
•• Uw kind staat op hetzelfde adres als u ingeschreven in Amsterdam.
Soms zijn er nog meer voorwaarden. Dit staat er dan bij vermeld.

Stadspas
Met de Stadspas krijgt u veel korting. Bijvoorbeeld bij het zwembad,
de bibliotheek of de bioscoop. Voor kinderen is er extra voordeel in
de schoolvakanties. En in de Kidsgids staan nog meer leuke activiteiten.
Soms hebt u de Stadspas nodig om andere extra’s te krijgen.
•• Uw kind is op het moment van aanvraag jonger dan 18 jaar.

Kindbonnen (Vanaf 1 december kindtegoed)
Met een Kindbon kunt u voor uw kind iets extra’s kopen. Bijvoorbeeld
boeken of kleding. Welke bon u krijgt, hangt af van de leeftijd van
uw kind.
Als u een Stadspas hebt en in aanmerking komt voor Kindbonnen,
dan krijgt u automatisch een brief.

Scholierenvergoeding Voorschool
Gaat uw kind naar een voorschool die erkend is door de gemeente
Amsterdam? Dan kunt u extra geld krijgen. Daarmee kunt u spullen kopen
zoals een fiets, een kinderzitje, een rugzakje, leerzame spelletjes en boeken.
Ook kunt u hiermee activiteiten betalen zoals peutergym of zwemmen.
U krijgt per schooljaar:
•• Voor elk kind op de voorschool € 250,-.

Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding krijgt u extra geld. Daarmee betaalt u
bijvoorbeeld schoolreisjes, een fiets, bijles en spullen voor school, sport,
muziek-, of dansles.
U krijgt per schooljaar:
•• Voor elk kind op de basisschool € 216,-.
•• Voor elk kind op de middelbare school of uw kind doet mbo-bol
of mbo-bbl met een onbetaalde stage € 325,-.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige
ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school.
U gaat met de Stadspas van uw kind naar een medewerker op school.
De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage
aan school.

Gratis laptop of tablet middelbare school
Voor scholieren op de middelbare school
Uw kind krijgt een laptop of tablet. En u krijgt één keer € 200,- voor een
abonnement op internet. Uw kind doet eerst een computerles van 2,5
uur. Daarna kiest u in de webshop een laptop of tablet uit.
•• Uw kind gaat naar de middelbare school of mbo-bol of doet
mbo-bbl met een onbetaalde stage.
•• Uw kind heeft in de afgelopen 4 schooljaren geen laptop of tablet van
de gemeente gehad voor op de middelbare school.
Heeft uw kind in groep 8 van de basisschool al een gratis laptop of tablet
gekregen? Dan kunt u weer in de tweede klas van de middelbare school
een gratis laptop aanvragen.

Gratis laptop of tablet basisschool
Voor scholieren van 10, 11 en 12 jaar
Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst
een computerles van 1,5 uur doen.
•• Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool.

Reiskostenvergoeding
U krijgt € 250,- per schooljaar.
•• Uw kind gaat naar de middelbare school of doet mbo-bbl
met een onbetaalde stage.
•• Uw kind reist 3 of meer zones met het openbaar vervoer naar school.

Sportvergoeding Jeugd
Uw kind wil op judo, voetbal, turnen of een andere sport.
De gemeente of het Jeugdfonds Sport betaalt (mee aan) het
abonnement bij een sportclub voor uw kind. U krijgt het geld niet zelf.
Het gaat naar de bankrekening van de sportclub. Ook sportspullen
krijgt u vaak vergoed.
Spelregels:
•• Maximaal € 300,- euro per jaar.
•• Uw kind is 2 jaar of ouder. En jonger dan 18 jaar.
•• Uw kind heeft een Stadspas of u kunt de kosten voor sport
niet betalen.
Kijk voor meer informatie op: www.amsterdam.nl/sv-jeugd

Jongerencultuurfonds
Het Jongerencultuurfonds geeft geld voor bijvoorbeeld dansles,
muziekles of tekenles. U krijgt per kind maximaal € 450,- per jaar.
U krijgt het geld niet zelf. Het gaat naar de bankrekening van de
organisatie die de lessen verzorgt.
Spelregels:
•• Uw kind is 2 jaar of ouder. En jonger dan 18 jaar.
•• Uw kind heeft een Stadspas of u kunt de kosten niet betalen.
Kijk voor meer informatie op: www.jongerencultuurfonds.nl

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen?
Uw jaarinkomen in 2019 was:
•• Lager dan € 25.437,- als u samenwoont met uw partner en uw
(pleeg)kind(eren).
•• Of lager dan € 24.767,- als u alleen woont met uw (pleeg)kind(eren).
•• En u had op 31 december 2019 minder dan € 12.240,- aan vermogen.
Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.
De bedragen veranderen elk jaar een beetje.
Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor de juiste bedragen.

Hoe krijgt u de extra’s?
Aanvragen Stadspas, Scholierenvergoeding, reiskostenvergoeding en
gratis laptop of tablet kan op drie manieren:
•• Ga naar het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans.
•• Bel ons op 020 252 6000. Dan sturen we u een formulier.
•• Ga naar een financieel spreekuur. De medewerkers helpen u met uw aanvraag.
Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor een financieel spreekuur bij u in
de buurt.
Voor schooljaar 2020-2021 kunt u tot en met 31 mei 2021 de
Scholierenvergoeding, Reiskostenvergoeding, Gratis laptop of tablet
middelbare school en Gratis laptop of tablet basisschool aanvragen.
Aanvragen voor schooljaar 2021-2022 kan vanaf 1 juni 2021.
Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor meer informatie.
Hulp bij aanvragen Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds
Vraag een van deze mensen of zij de aanvraag voor u willen doen:
•• de ouder- en kindadviseur op de basisschool
•• de leerkracht of mentor van uw kind
•• de jeugdhulpverlener die uw kind helpt
•• de maatschappelijk werker die u helpt

De gemeente Amsterdam heeft nog meer
extra’s voor Amsterdammers met een laag
inkomen en weinig vermogen.
Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans.
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