Overzicht vergoedingen bijzondere kosten
versie Eén Loket - juli 2020
! Let op: altijd nota's meesturen !
Bij OTS of vrijwillige plaatsing bij aanschaf altijd vooraf overleg met ouder(s) of pleegzorgbegeleider
Soort kosten

Voorwaarde(n)

Maximale vergoeding

Huiswerkbegeleiding/remedial teaching (RT)

vooraf indienen onderbouwing door school:
1. vraagstelling/doel/verwachte duur
2. reden waarom school hierin niet kan voorzien
ieder schooljaar opnieuw beoordelen

huiswerkbegeleiding € 25,00 per week
remedial teaching € 40,00 per week
betaling na goedkeuring Eén-loket

Bril / lenzen

niet vergoed via zorgverzekering, factuur en specificatie
zorgverzekaar bijvoegen

€ 76 per 2 jaar

(Brom-)fiets

binnen termijn van 3 jaar nog geen of geen

4 t/m 7 jaar: € 100 per 3 jaar

volledige vergoeding gehad

8 t/m 11 jaar: € 200 per 3 jaar
12 t/m 17 jaar: € 300 per 3 jaar

Identiteitsbewijs

paspoort of ID-kaart 1 x per 5 jaar Uitzondering diefstal of
verlies copie vermissingsverklaring Gemeente bijvoegen

uitreksel geboorte-akte

noodzakelijk in kader van opleiding e.d.

geen maximum bedrag
€ 100 per schooljaar

Basisschool ouderbijdrage, schoolreis en verplichte
overblijfkosten
Reiskosten i.v.m. ziekenhuisbezoek/therapie e.d.

reiskosten i.v.m. bezoek met pleegkind aan ziekenhuis/therapie € 0,19 per km of OV-tarief 2e klas
e.d. bij langdurige behandeling en meermalige bezoek per
maand boven 10 km enkele reis

School/beroepskeuze test

bewijs overleggen

vanaf 11 jaar eenmalig, geen maximum bedrag

Verplichte schoolkosten voortgezet/MBO; ouderbijdrage,
verplichte boeken/licenties, schooltas, gymkleding,
gymschoenen, ed.

kleine onderwijskosten (zoals pennen, agenda, schriften,
rekenmachine etc.) vallen onder de reguliere pleegvergoeding
en worden derhalve niet vergoed

€ 300 per schooljaar (dit is incl. € 60,-- gymkleding/schoenen)

Voortgezet onderwijs/MBO verplichte schoolreizen/excursies in
kader van opleiding

bewijs overleggen

€ 250 per schooljaar

Duurzame leermiddelen voortgezet onderwijs/MBO;
opleidingsgerichte kleding, gereedschap, laptop.

noodzakelijk voor de opleiding, bewijs hiervan meesturen
(duurzaam staat voor middelen die meerdere jaren bruikbaar
zijn)

€ 500 per 3 schooljaren

Reiskosten school

alleen voor voortgezet onderwijs

eigen bijdrage € 20 per maand

geldt niet voor MBO/HBO en universiteit

OV-tarief 2e klas
uitdraai overzicht persoonlijke OV chipkaart maandelijks
achteraf declareren

Taxikosten/leerlingenvervoer

alleen voor speciaal onderwijs

eigen bijdrage € 20 per maand

gemeente moet het verzoek om vrijstelling
hebben afgewezen (kopie hiervan opsturen)
Reiskosten bezoekregeling ouder(s)

1x per maand boven 10 km enkele reis

€ 0,19 per km of OV-tarief 2e klas

