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Financiële hulp voor kinderen in de regio Rotterdam

Hebt u weinig geld en hebt u iets nodig voor uw kinderen? Hier vindt u een overzicht van 
de belangrijkste regelingen die er zijn in Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, 
Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen. De gemeentelijke kinderombudsman 
verspreidt dit overzicht, omdat gezinnen door de coronacrisis in financiële problemen 
kunnen komen. Financiële hulp voor uw kinderen is dan fijn. 

Dit overzicht gaat over de gemeentelijke regelingen speciaal voor kinderen die opgroeien in een 
gezin met geldtekort. Er zijn ook landelijke regelingen. Die zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

Wat staat er in dit overzicht?

Wat kunt u aanvragen: hier staat wat u voor uw kind elk jaar kan aanvragen. 

Wie vraagt aan: u kunt als ouder de aanvraag doen. Maar soms loopt de aanvraag via 
een tussenpersoon (intermediair). De intermediair kan bijvoorbeeld iemand zijn van 
school, het wijkteam of de hulpverlening. 

Hoe loopt betaling: aan wie betaald wordt verschilt per regeling. Soms krijgt u spullen, 
een tegoed op een pas of krijgt u geld terugbetaald. En soms wordt het geld direct aan 
de leverancier of vereniging betaald. 

Inkomensgrens: om een aanvraag te kunnen doen, geldt er een inkomensgrens. Dat is het 
bedrag dat u maximaal mag verdienen of via een uitkering mag ontvangen.

Meer informatie: hier staat de website en een telefoonnummer waar u meer informatie 
over de regeling kan vinden.

Vanwege de coronacrisis kan de aanvraagprocedure aangepast zijn. 
Check vooraf de website van de regeling die u wil aanvragen. 
Hebt u dan nog vragen? Bel het telefoonnummer dat bij de regeling staat.
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Albrandswaard

Regeling Meedoen 

Wat kunt u aanvragen: 
1.  bijdrage voor o.a. computer, fiets, sport en cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), 
 zwemmen, kleding en schoolkosten

• kind 4 t/m 11 jaar: max € 350,- 
• kind 12 t/m 17 jaar max € 450,-

2. schoolkosten voortgezet onderwijs: o.a. laptop, ouderbijdrage, schoolreisje 
 en andere schoolkosten

• kind in brugklas: max € 250,-
• na brugklas t/m 17 jaar: max € 175,-
• vanaf 3e klas t/m 17 jaar: max € 500,- voor schoolreisje of werkweek (eenmalig)

Wie vraagt aan: de ouder zelf (schoolkosten voortgezet onderwijs: samen met school)
Hoe loopt betaling: aan ouder achteraf, of aan de school 
Inkomensgrens: € 1262,78 (alleenstaande ouder); € 1803,97 (twee-ouder gezin), 
netto per maand met vakantiegeld

Meer informatie: regeling Meedoen Albrandswaard of bel: 010 501 12 22

https://www.albrandswaard.nl/regeling-meedoen


Capelle aan den IJssel

1. Jeugdfonds sport en cultuur

Wat kunt u aanvragen: 
contributie sport of cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), zwemles

• kind 4 t/m 17 jaar: 
 bijdrage sport: max € 225,-
 bijdrage cultuur: max € 450,-
 bijdrage zwemles: max € 450,-

Wie vraagt aan: via een intermediair
Hoe loopt betaling: aan de club of vereniging
Inkomensgrens: € 1518,64 (alleenstaande ouder); € 1713,77 (twee-ouder gezin), 
netto per maand en zonder vakantiegeld

Meer informatie: Kindpakket Capelle aan den IJssel of bel: 0174 -24 49 40

2. Stichting Leergeld

Wat kunt u aanvragen:
• kind 4 t/m 17 jaar: contributie sport of cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), 
   schoolactiviteiten
• kind vanaf groep 7: laptop
• kind op middelbare school: fiets

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: kind krijgt laptop of fiets; overige bijdrages betaald aan club, 
vereniging of school
Inkomensgrens: € 1483,- (alleenstaande ouder); € 1670,- (twee-ouder gezin), netto per maand
Extra: alleen als er geen andere regeling is die deze kosten vergoed

Meer informatie: Leergeld Capelle aan den IJssel of bel: 010 - 442 63 95

https://www.capelleaandenijssel.nl/zorg-onderwijs/geldtips-kindpakket_42947?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=kindpakket
https://leergeldijssel.nl/index.php/dit-is-leergeld/
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3. Indirecte schoolkosten

Wat kunt u aanvragen: 
vergoeding van verplichte schoolkosten en materiaal, zoals bijdrage schoolfonds, 
schoolreisje of excursie, verplichte kleding

• kind op de basisschool: € 50,-
• kind op middelbare school of Mbo: € 125,-

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: aan ouder
Inkomensgrens: € 1392,08 (alleenstaande ouder), € 1570,95 (twee-ouder gezin), 
netto per maand en zonder vakantiegeld

Meer informatie: Kindpakket Capelle aan den IJssel  of bel: 010 - 284 84 57

4. Rotterdampas

Wat kunt u aanvragen: 
• kind t/m 17 jaar: korting op de aankoopprijs van de Rotterdampas 

Aanschaf voor u zelf is 5 euro (i.p.v  € 60,-) en voor uw kinderen is die gratis. 
Met deze pas krijgt u korting op uitjes en kunt u in bepaalde winkels in Rotterdam 
en omstreken spullen kopen

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: tegoed komt op pas 
Inkomensgrens: € 1575,- (alleenstaande ouder), € 1775,- (twee-ouder gezin), netto per maand

Meer informatie: Rotterdampas of bel: 14010

https://www.capelleaandenijssel.nl/zorg-onderwijs/geldtips-kindpakket_42947?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=kindpakket
https://www.rotterdampas.nl/shop
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Hellevoetsluis

Kindpakket

Wat kunt u aanvragen: 
bijdrage voor o.a. contributie sport, muziekles, schoolspullen, fiets, computer 
of laptop, schoolreisje, zwemles

• kind tot 4 jaar: max € 200,- 
• kind 4 t/m 17 jaar: max € 300,-

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: of aan ouder vooraf, of aan ouder achteraf, of direct aan leverancier 
Inkomensgrens: 120% van de bijstandsnorm

Meer informatie: Kindpakket Hellevoetsluis of bel: 14 0181

https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Bijstand/Financieel_steuntje_in_de_rug/Kindpakket
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Krimpen aan den IJssel

1. Voorzieningenfonds

Wat kunt u aanvragen: 
bijdrage voor o.a. contributie sport of cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), 
zwemles, schooluitjes, SynerKri-pas, Rotterdampas 

• kind 4 t/m 17 jaar: max € 300,-
• kind basisschool: € 50,- extra voor schoolkosten
• kind voortgezet onderwijs: € 125,- extra voor schoolkosten

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: aan ouder achteraf
Inkomensgrens: € 1.099,67 (alleenstaande ouder), € 1.570,96 (twee-ouder gezin), 
netto per maand zonder vakantiegeld 

Meer informatie: Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel of bel: 010 284 84 57

2. Stichting Leergeld

Wat kunt u aanvragen: 
bijdrage voor schoolspullen, zoals bijvoorbeeld laptop, rekenmachine, fiets

• kind 4 t/m 17 jaar: max € 250,-

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: aan ouder achteraf
Inkomensgrens: € 1483,- (alleenstaande ouder); € 1670,- (twee-ouder gezin), netto per maand
Extra: alleen als er geen andere regeling is die deze kosten vergoed

Meer informatie: Leergeld Krimpen aan den IJssel of bel: 010 442 63 95

https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/voorzieningenfonds-krimpen_3157
https://leergeldijssel.nl/index.php/dit-is-leergeld/


Rotterdam

1. Stichting Meedoen in Rotterdam

Wat kunt u aanvragen: 
fiets, computer, laptop, contributie voor sport of cultuur, zwemles en ouderbijdrage 
schoolreisje of werkweek

• kind 4 t/m 17 jaar: 
bijdrage sport: max € 280,-
bijdrage cultuur: max € 500,-
bijdrage instrumenthuur: max € 250,-
bijdrage schoolreisje of werkweek

• kind 5 t/m 17 jaar: zwemles max € 500,-
• kind vanaf groep 5 t/m 17 jaar: tweedehands computer (één per gezin)
• kind op middelbare school t/m 17 jaar: fiets of laptop

 
Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: kind krijgt laptop of fiets; overige bijdrages betaald aan club, 
vereniging of school
Inkomensgrens: € 1500,- (alleenstaande ouder); € 1700,- (twee-ouder gezin); 
er wordt rekening gehouden met schulden
Extra: alleen als er geen andere regeling is die deze kosten vergoed

Meer informatie: Meedoen in Rotterdam of bel: 010 - 240 01 89

2. Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wat kunt u aanvragen: 
contributie sport of cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), zwemles

• kind 0 t/m 17 jaar: 
 bijdrage sport: max € 280,-
 bijdrage cultuur: max € 500,-
 bijdrage instrumenthuur: max € 250,-
• kind 5 t/m 17 jaar: zwemdiploma A

https://www.meedoeninrotterdam.nl
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Wie vraagt aan: via een intermediair
Hoe loopt betaling: aan club of vereniging
Maximaal inkomen uit werk of uitkering: € 1600,- (alleenstaande ouder); € 1800,- 
(twee-ouder gezin); er wordt rekening gehouden met schuldsaneringstraject

Meer informatie: Jeugdfonds sport en cultuur Rotterdam of bel: 14010

3. Jeugdtegoed

Wat kunt u aanvragen: 
tegoed op de Rotterdampas
Met dit tegoed kunt u spullen kopen bij geselecteerde winkels, 
bijvoorbeeld voor de aankoop van school- of sportspullen

• kind 4 t/m 11 jaar: € 275,-
• kind 12 t/m 17 jaar: € 500,-

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: tegoed staat op de pas
Maximaal inkomen uit werk of uitkering: 110% van het sociaal minimum

Meer informatie: Jeugdtegoed  of bel: 14010

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/
https://www.jeugdtegoed.nl


Vlaardingen

1. Stichting Leergeld

Wat kunt u aanvragen:
kindpas, schoolspullenpas, computer, fiets, laptop, toegang Diergaarde Blijdorp,
Jarige Job verjaardagsbox

• kind 4 t/m 17 jaar: kindpas = betaalpas ter waarde van € 100,- 
   waarmee spullen als kleding, schoenen en leesboekjes gekocht kunnen worden
• kind 4 t/m 17 jaar: schoolspullenpas = betaalpas ter waarde van € 75,- 
   waarmee schoolspullen gekocht kunnen worden
• kind vanaf groep 6 en op middelbare school: computer (één per gezin; óf computer óf laptop)
• kind in de brugklas: fiets 
• kind op middelbare school: laptop (óf computer óf laptop)
• kind 0 t/m 17 jaar: toegang Diergaarde Blijdorp voor ouders en kind en OV erheen
• kind 4 t/m 11 jaar: Jarige Job verjaardagsbox

Wie vraagt aan: de ouder zelf
Hoe loopt betaling: kind krijgt producten; tegoed op pas 
Inkomensgrens: 120% (deels 130%) van de bijstandsnorm; 
er wordt rekening gehouden met schulden

Meer informatie: Stroomopwaarts Vlaardingen of bel: 010 246 5555 

2. Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Wat kunt u aanvragen: 
contributie sport of cultuur (o.a. dans-, toneel-, muziekles), zwemles

• kind 4 t/m 17 jaar: 
 bijdrage sport: max € 225,-
 bijdrage cultuur: max € 450,-

• kind 6 t/m 17 jaar: max € 450,- voor zwemdiploma A

https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/bijstand/extras-bij-een-laag-inkomen/vlaardingen


Wie vraagt aan: via een intermediair
Hoe loopt betaling: aan club of vereniging
Maximaal inkomen uit werk of uitkering: € 1.262,78 (alleenstaande ouder); 
€ 1.803,97 (twee-ouder gezin), netto per maand

Meer informatie: Stroomopwaarts Vlaardingen of bel: 010 246 5555 

https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/bijstand/extras-bij-een-laag-inkomen/vlaardingen
https://twitter.com/kinderomb_010
https://www.facebook.com/kinderombudsman010/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl



