Regeling voorziening leermiddelen 16/17-jarigen
Wat is de regeling voorziening leermiddelen 16/17-jarigen?
Het ministerie van Onderwijs heeft de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen ingevoerd,
waarmee ouder(s)/verzorger(s) die moeite hebben met het bekostigen van de beroepsopleiding voor
hun minderjarig kind worden ondersteund. Met de regeling wil de minister voorkomen dat
leerplichtige jongeren om financiële redenen worden uitgesloten van een vervolgopleiding. De
uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen gelegd.
Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling voorziening leermiddelen 16/17-jarigen is voor ouder(s)/verzorger(s) die aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• Hun kind is minderjarig en geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding op 1 augustus
• Hun kind is ingeschreven bij een BOL-opleiding (Beroepsopleidende Leerweg)
• De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) laat het niet toe om de kosten voor verplichte
leermiddelen te dragen. De inkomenstoets moet door Stichting Leergeld zijn gedaan.
Wat houdt de regeling in?
Als u in aanmerking komt voor de regeling kunt u, na toestemming van Drenthe College, boeken en
licenties bestellen via Slim webshop. Ook een eventuele rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ valt
onder de regeling.
Daarnaast geldt de regeling voor vakspecifieke zaken waarover uw kind als student van Drenthe
College moet beschikken voor het volgen van de opleiding en het afleggen van het examen. Een aantal
van deze zaken kunnen door Drenthe College in bruikleen worden gegeven.

Bruikleenovereenkomst afsluiten met Drenthe College
Voor een aantal van de leermiddelen die uw kind via Drenthe College leent, sluit u een
bruikleenovereenkomst af. Dit geldt specifiek voor: de kappersset, de messenset, de laptop en de
gereedschapskist met inhoud (deze lijst kan worden uitgebreid met andere leermiddelen). De
geleende schoolspullen moeten bij tussentijds stoppen van de opleiding ingeleverd worden bij de
opleidingsmanager van de opleiding.

Hoe kunt u gebruikmaken van de regeling?
Als u gebruik wil maken van de regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen, en u
voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen.
De procedure verloopt als volgt:
1. U meldt zich aan bij https://www.leergeld.nl/ in uw eigen gemeente;
2. Stichting Leergeld doet een inkomenscheck;
3. Stichting Leergeld laat Drenthe College weten of u in aanmerking komt voor de regeling;
4. U krijgt een mail van debiteuren@drenthecollege.nl waarmee u leermiddelen kunt bestellen
bij Slim webshop of bij een andere leverancier. In deze mail kan u ook gevraagd worden een
bruikleenovereenkomst te tekenen en te retourneren;
5. Indien u al kosten voor verplichte leermiddelen hebt gemaakt stuurt u een mail naar
debiteuren@drenthecollege.nl met daarbij in ieder geval:
o Naam ouder(s)/verzorger(s)
o Volledig adres

o
o
o
o
o
o
o

Telefoonnummer
Voor- en achternaam van uw kind
Geboortedatum van uw kind
Naam en locatie van de opleiding
Kopie van de aankoopbonnen
Betaalbewijs
IBAN-nummer ouder(s)/verzorger(s) en de tenaamstelling
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Er is geen Stichting Leergeld in de gemeente waar ik woon. Wat moet ik nu doen?
Helaas is er een aantal gemeenten waar de Stichting Leergeld niet actief is. In de provincie Drenthe
zijn dat Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld en de Wolden.
Voor inwoners van de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn verwerkt Leergeld Emmen de
aanvraag. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@leergeldemmen.nl
Voor inwoners van de gemeente Midden-Drenthe verwerkt Leergeld Noord-Drenthe de
inkomenscheck. Aanvragen kunnen worden gedaan via assen@leergeldnoorddrenthe.nl
Voor inwoners van de gemeenten Westerveld en De Wolden geldt de onderstaande procedure:
1. U vult het aanvraagformulier in;
2. U vraagt een inkomensverklaring aan bij uitkeringsinstantie en/of werkgever(s);
3. U mailt het aanvraagformulier en de inkomensverklaring naar debiteuren@drenthecollege.nl
Als de leermiddelen al zijn gekocht, voegt u ook een kopie/scan van de bon of factuur en een
betaalbewijs toe bij het aanvraagformulier;
4. Indien u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt u van de afdeling financiën van
DC een mail waarmee u de leermiddelen kunt bestellen bij Slim webshop of bij een andere
leverancier. In deze mail kan u ook gevraagd worden een bruikleenovereenkomst te tekenen
en te retourneren;
5. Als u een rekening ‘schoolkosten Drenthe College’ hebt ontvangen, voegt u ook deze toe bij
het aanvraagformulier;
6. Pas als het aanvraagformulier, de inkomensverklaring en indien van toepassing de kopieën van
de betaalde facturen en betalingsbewijzen zijn gemaild naar debiteuren@drenthecollege.nl ,
kan Drenthe College uw aanvraag in behandeling nemen.

