
Je kind 
gaat 
naar de 
middelbare 
school

Aan elke middelbare school zijn kosten verbonden. 
Als je een lager inkomen hebt, kun je voor sommige kosten in 
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Naast boeken en laptop/iPad, moeten er ook schoolspullen zoals schriften, 

schooltas, sportkleding en soms een fiets worden aangeschaft. 

• Wellicht komt je kind in aanmerking voor het Meedoenarrangement. 

 Het Meedoenarrangement helpt inwoners van Doetinchem met een lager 

inkomen meedoen aan allerlei activiteiten.                                                       

• Middelbare scholen hebben ook een aanspreekpunt voor hulp bij de aanschaf van 

schoolspullen.

• Ook kan je kind misschien tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij het 

DUO: www.duo.nl.

• Het Doorbraakfonds biedt hulp aan jongeren van 16-27 jaar uit Doetinchem die 

een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan het 

betalen van schoolreisjes. 

 Ga naar: www.padoetinchem.nl om een aanvraag in te dienen.

• Via Buurtplein of een andere hulpverleningsinstantie kan er een aanvraag bij het 

IJsselkring Kinderfonds worden gedaan wanneer de mogelijkheden hierboven 

geen oplossing bieden.

https://meedoenarrangement.nl
https://duo.nl/particulier/
https://www.padoetinchem.nl/nl


Je kind gaat naar 
de middelbare school

Hulp nodig?

Jeugd- en gezinswerker

De jeugd- en gezinswerker is er voor alle vragen over 

opvoeden en opgroeien en ondersteunt ouders, 

kinderen en jongeren bij alle levensgebieden (opvoeden, 

financiën, relaties, huisvesting etc). Wil je graag 

contact met een jeugd- en gezinswerker? Vul dan het 

contactformulier in op: www.buurtplein.nl. 

Het Formulieren Café 

Het Formulieren Café is er voor iedereen die moeite 

heeft met het invullen van formulieren of met het indienen van aanvragen. 

Voor meer informatie kijk op www.buurtplein.nl onder ‘Formulieren Café’.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met kennis van de wet- en regelgeving in 

Nederland. Bijvoorbeeld met: brieven schrijven, invullen van formulieren of het 

opstellen van een bezwaarschrift.

Kijk op www.buurtplein.nl onder ‘Sociaal Raadslieden’ of bel: 0314-341919.

Buurtcoach 

De buurtcoach is het aanspreekpunt in de wijk voor iedereen die ondersteuning 

nodig heeft. Wil je graag contact met een buurtcoach? 

Vul dan het contactformulier in op: www.buurtplein.nl. 

https://www.buurtplein.nl/
https://www.buurtplein.nl/diensten/formulieren-caf%C3%A9/
https://www.buurtplein.nl/diensten/sociaal-raadslieden/
https://www.buurtplein.nl/

