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Hoe hoog mag mijn inkomen zijn om voor een gratis
Dordtpas in aanmerking te komen?
Niet pensioengerechtigd
Alleenstaande (ouder)
€ 1.375,00
Getrouwd/samenwonend € 1.960,00

netto/maand
netto/maand

Pensioengerechtigd
Alleenstaande (ouder)
€ 1.535,00
Getrouwd/samenwonend € 2.095,00

netto/maand
netto/maand

Zelfstandigen
Alleenstaande (ouder)
€ 17.315,00
Getrouwd/samenwonend € 24.730,00

netto/jaar
netto/jaar

Wanneer komt mijn kind in
aanmerking voor het extra VOtegoed van € 300,-?
Wanneer uw kind van het
basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs gaat, heeft
het recht op een verhoging van
het tegoed van € 200, - naar
€ 500, -.
Hoe kan ik dit hogere VO-tegoed
aanvragen?
Wanneer uw kind aangenomen is
op een school voor voortgezet
onderwijs ontvangt u een
inschrijvingsbewijs van de
onderwijsinstelling. U kunt dit
mailen naar Leergeld
Drechtsteden. Dat kan via een
button op de voorpagina van de
website
www.leergelddrechtsteden.nl.

Hoe toon ik aan dat mijn
inkomen niet te hoog is?
 Bewijs van het
(gezamenlijke) nettomaandinkomen.
Dit is een
uitkeringsspecificatie of
een salarisstrook niet
ouder dan 2 maanden.
Een jaaropgaaf is niet
geldig.
 Een specificatie van de
huurtoeslag of het kindgebonden budget,
waarop alle inwonende
personen staan plus het
toetsingsinkomen.

Waarvoor kan ik terecht bij Leergeld Drechtsteden na
1 januari 2020?
 Het hogere VO-tegoed aanvragen.
 Extra tegoed op de Dordtpas. Indien uw tegoed
niet voldoende is, kunt u een beperkt extra tegoed
aanvragen bij Leergeld Drechtsteden. Dat gaat op
dezelfde manier als u gewend bent met de button
“vervolgaanvraag” op de website. Het extra
tegoed is maximaal € 75, - voor kinderen in het
basisonderwijs en € 290, - voor kinderen in het
voortgezet onderwijs. Dit komt op de Dordtpas.
 Talentenfonds. Kinderen met bijzondere talenten
kunnen hiervoor financiële ondersteuning
aanvragen.
 Budget-advies. Onze medewerkers bekijken
samen met u waaraan u het komend jaar het
tegoed wilt besteden en helpen u keuzes te
maken.
 Deelname aan bijzondere activiteiten zoals “zak
vol geluk” met Sinterklaas en vele andere acties in
samenwerking met onze partners.
 Voordeelpas Opnieuw & Co en verwijzing
Kledingbank.
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