
Kinderbijslag en Tegemoetkoming Scholieren  (13-04-2022) 
bij uitbesteding van een leerling door Voortgezet Onderwijs aan VAVO 

Een VO-school kan een leerling uitbesteden aan een VAVO-opleiding (ROC). 
Dat kan in voltijd (bv. bij doubleren 4H →  VAVO, HAVO diploma →  VWO) of 
in deeltijd (bij gezakten, profielwisselaars en profielverbeteraars). 
Over uitbesteding is informatie te vinden in het Besluit Samenwerking VO→BVE via 
https://www.vavoscholen.nl/w/wp-content/uploads/2016/03/Nog-meer-ruimte-voor-
samenwerking-vo-BVE-verbeterde-versie.pdf 

 
1. Kinderbijslag en Kindgebonden Budget 

Ouders van voltijders <18 jaar hebben altijd recht op Kinderbijslag en mogelijk 
Kindgebonden Budget. 
Ouders van deeltijders overdag <18 jaar, die nog studeren voor hun startkwalificatie 
(of deze hebben behaald en nog verder studeren op VO), hebben ook recht op 
Kinderbijslag en mogelijk Kindgebonden Budget. 
(zie ook https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/uw-kind-is-16-of-ouder/onderwijs-als-uw-kind-16-of-17-jaar-is ) 
NB Een kind van 16 en 17 mag onbeperkt (bij)verdienen en melden aan SVB hoeft niet. 

 

2. Tegemoetkoming Scholieren 
Voltijders (uitbesteed en ook rechtstreeks bij VAVO ingeschreven) >18 jaar in het 
VAVO hebben recht op Tegemoetkoming Scholieren. 
Uitbestede deeltijders >18 jaar (enkele vakken doen en met behaalde 
voldoendes slagen) hebben ook recht op Tegemoetkoming Scholieren1. 
In het kader staan de maximaal verkrijgbare bedragen 2022-2023. 

 

De Tegemoetkoming Scholieren (voor 2022-2023) moet aangevraagd worden voor 31 
juli 2023. (De Tegemoetkoming Scholieren kan met terugwerkende kracht toegekend worden 2) (zie 
ook https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/index.jsp ). 

 

Het aanvragen van een Tegemoetkoming Scholieren gaat door inloggen in MijnDuo 
(met DiGiD met smsfunctie of DiGiD app). In het kader staan aanwijzingen voor wat 
een uitbestede leerling moet invullen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 Deeltijders, rechtstreeks bij VAVO, kunnen recht hebben op Tegemoetkoming Deeltijders, zie DUO.nl. 
2 Scholieren die in de loop van het cursusjaar 18 worden krijgen Tegemoetkoming Scholieren m.i.v. het kwartaal 
na hun verjaardag (dit vanwege de kwartaalsystematiek van de Kinderbijslag). 

Maximaal verkrijgbare bedragen Tegemoetkoming Scholieren 
Basistoelage: Onafhankelijk van het inkomen van de ouder(s) ontvangt elke scholier van 18 jaar of ouder de basistoelage 
van € 121,81 (thuiswonend) of € 284,01 (uitwonend) per maand. 
Aanvullende Toelage Tegemoetkoming Schoolkosten: Deze wordt naast de basis toelage toegekend en is maximaal  
€ 94,03 per maand (als het inkomen van de ouder(s) niet te hoog is). 

Advies invullen Aanvraag Tegemoetkoming Scholieren 
-Naam- en Adresgegevens spreken voor zich 
-Als bij vraag 4 gevraagd wordt naar de school: Vul naam en adres van de (oude) dagschool in (dus niet de naam 
van het ROC / VAVO) en kruis aan: ‘Ik val onder het Besluit samenwerking VO-BVE’. (Lees de toelichting) 
-Bij de vraag over verder studeren: naar eigen keuze invullen (volgend jaar verder studeren kan recht geven op overbrugging 
= ook Tegemoetkoming in de vakantie) 

Onduidelijkheden of onvolkomenheden in de uitvoering graag melden via het 
contactformulier op www.vavoscholen.nl
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