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Inleiding 
 
In deze financiële wegwijzer vind je een beknopte uitleg van de financiële regels die op de 
pleegzorg van toepassing zijn. De vergoedingen, en soms de daarbij behorende regelingen, worden 
jaarlijks door de rijksoverheid aangepast. Wanneer deze gegevens bekend zijn ontvang je bericht 
dat er een nieuwe geactualiseerde versie van de financiële wegwijzer voor je klaar staat in het 
pleegzorgportaal. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
In deze wegwijzer vind je uitleg over de verschillende financiële regelingen voor pleegkinderen en 
pleegouders. En een uitleg van de bijzondere vergoedingen die gelden voor pleegouders van 
Spoor030 en KOOS Utrecht.  
 
  



  

 

Begrippenlijst 
 
Omdat in deze financiële regelingen verschillende begrippen worden gehanteerd is het handig om 
deze even kort onder elkaar te zetten. 
 
Aanbieder 
Jeugdhulpaanbieder zoals Spoor030 of KOOS Utrecht of een gecertificeerde instelling. 
 
Gecertificeerde Instelling  
Een gecertificeerde instelling is een organisatie die bevoegd is een kinderbeschermingsmaatregel 
((Voorlopige) Onder Toezicht Stelling of (Voorlopige) Voogdij) uit te voeren. Voorheen werd dit 
gedaan door “Bureau Jeugdzorg”. Inmiddels is deze naam verdwenen en werken we in Utrecht 
samen met Samen Veilig Midden-Nederland, Nidos, Leger des heils en de William Schrikker groep. 
 
Vrijwillige Pleegzorg  
Bij vrijwillige pleegzorg is er sprake van een vrijwillige plaatsing en is er geen opgelegde (justitiële) 
maatregel. Het gezag over het kind ligt bij een of beide ouders en het buurtteam is de verwijzer. 
 
Pleegzorg met een jeugdbeschermingsmaatregel 
Er is sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel bij (Voorlopige) Onder Toezicht Stelling (OTS) of 
een (Voorlopige) Voogdij. Bij een Onder Toezicht Stelling behouden een of beide ouders het gezag 
maar is een gezinsvoogd toegevoegd. Bij (voorlopige) voogdij ligt het gezag bij de gecertificeerde 
instelling (zie boven). De ouders hebben dan geen gezag meer. 
 
Pleegoudervoogdij 
Pleegouders kunnen de kinderrechter vragen om de voogdij over hun pleegkind te krijgen. Dat kan 
bijvoorbeeld als duidelijk is dat het kind of de jongere langdurig bij de pleegouders zal blijven en de 
ouders van het kind hiermee instemmen. Aanvragen van voogdij gebeurt altijd in overleg met de 
pleegzorgorganisatie en de (gezins)voogd van het kind.  
 
Netwerkpleegzorg  
We spreken van netwerkpleegzorg wanneer binnen de kring van familie of vrienden van het kind of 
de ouders opvang is geregeld. 
 
Bestandspleegzorg  
We spreken van bestandspleegzorg wanneer het kind opgevangen wordt door een pleegouder of 
pleeggezin vanuit Spoor030 of KOOS Utrecht.  
 
Voltijdspleegzorg. 
De kinderen wonen meer dan de helft van de week bij de pleegouders. Het kind zal dan ook op het 
adres van de pleegouders ingeschreven worden. Zie pleegzorg.nl  
 
Deeltijdpleegzorg 
In deze vorm worden kinderen een paar (niet middagen etc) dagen per week/ maand opgevangen 
in een ander gezin. Soms door de week, anderen gaan tijdens de weekenden ergens anders 
naartoe. Zo kunnen de ouders even opladen en kan het kind gewoon thuis blijven wonen. 
Omdat het kind niet permanent verblijft bij de pleegouder of het pleeggezin staat het kind staat 
ook niet ingeschreven op het adres van het/ de pleegouder of het pleeggezin.  
 
Crisispleegzorg 
Wanneer er acuut opvang voor een kind nodig is spreken we van crisisopvang. Deze crisisopvang is 
vaak kortdurend tot een permanente oplossing is gevonden.



  

 

Financiële regelingen 
 
Pleegkinderen nemen in de financiële regelingen van de rijksoverheid en gemeenten een 
bijzondere plaats in. Dit betekent dat pleegouders, onder voorwaarden, een beroep doen op 
verschillende wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en 
inkomen.  

Ieder kind is uniek 
Ieder pleegkind is uniek. Dus ook de behoefte van pleegkinderen en pleegouders verschillen. Om 
kinderen en jongeren veilig op te laten groeien moeten pleegouders vaak extra kosten maken. Voor 
de vergoeding van de extra kosten die u als pleegouder maakt zijn financiële regelingen; 

• De pleegvergoeding en eventuele toeslagen die geldt voor alle pleegouders die een 
contract hebben met Spoor030 of KOOS Utrecht.  

• De vergoeding van bijzondere kosten. Deze geldt niet altijd voor iedereen. 
 
Voor je kosten gaat maken adviseren we je eerst te overleggen met je eigen pleegzorgbegeleider. 
Om zo samen de best mogelijk oplossing te vinden. 

Vergoedingen 
 
Pleegvergoeding 
De rijksoverheid stelt jaarlijks het basisbedrag voor de pleegvergoeding vast in de Regeling 
Pleegvergoeding. Deze pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. En een vast 
bedrag per dag bedoeld voor kosten die je maakt voor je pleegkind. Naast kosten voor huisvesting 
en voeding is de pleegvergoeding bedoeld voor de volgende kosten;  

 
• Kleding en schoenen 
• Kapper en toiletartikelen 
• Sport en ontspanning (bijvoorbeeld het lidmaatschap van een club) 
• Zakgeld 
• Reiskosten naar school  
• Normale schoolkosten voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 
• Kosten van vakantie en/of uitstapjes 
• Kosten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, naschoolse opvang e.d.  
• Reiskosten weekendbezoek (naar bijv. familie) 
• Verzekering van fiets/bromfiets en aanschaf helm 

 
Meer informatie over de pleegvergoeding is te vinden op de website van de rijksoverheid. Het 
aanvragen van een pleegzorgvergoeding verloopt via Spoor030 of KOOS Utrecht 

Hoogte pleegvergoeding 2022  
Hieronder vind je de basisbedragen van de vergoeding per kind. 
 

Tabel: basisbedragen pleegvergoeding per kind 2022*  
(bron: rijksoverheid) 

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag 

0 t/m 8 jaar € 19,50 

9 t/m 11 jaar € 19,76 

12 t/m 15 jaar € 21,52 

16 t/m 17 jaar € 23,76 

18 jaar en ouder € 24,01 

 
* Deze bedragen worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd en aangepast in dit document 

https://utregsplekkie.nl/#tve-jump-17520e288b9
https://utregsplekkie.nl/#tve-jump-17520e288b9
mailto:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vergoeding-voor-pleegzorg


  

 

 
Kinderbijslag 
Wanneer je een pleegvergoeding ontvangt heb je geen recht op kinderbijslag. Ook wanneer je de 
voogdij over je pleegkind hebt. Daarnaast is het niet mogelijk om aanspraak te maken op 
kindgebonden budget. 
 
Extra vergoeding pleegzorg  
Soms kunt je een extra vergoeding voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld als je extra kosten maakt bij 
crisisopvang of als je zorgt voor een kind met een handicap. Of als je voor 3 of meer pleegkinderen 
zorgt. Je ontvangt dan extra vergoeding (toelage) vanaf het 3e pleegkind. De extra vergoeding is 
maximaal € 3,89 per dag in 2022. De pleegzorgaanbieder beoordeelt of de toeslag in bovenstaande 
situaties wordt uitgekeerd. Alle toeslagen ontvang je via Spoor030 of KOOS Utrecht.  
 
Belastingzaken 
Woont er een pleegkind in je gezin? Dan kan dit invloed hebben op belastingen en bijbehorende 
toeslagen. Bijvoorbeeld als je voor je pleegkind spaart of een schenking doet. Pleegvergoeding telt 
niet mee voor de inkomstenbelasting. 
 
Voor de meest actuele informatie verwijzen we je graag naar het dossier belastingzaken op de site 
van pleegzorg.nl.  
 
Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 18/21 jaar 
Kinderen kunnen tot 18/ 21 jaar pleegzorg krijgen. Soms hebben pleegkinderen na hun 21e nog 
behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen in uitzonderlijke situatie tot hun 23e jaar 
een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Zolang uw pleegkind voortgezette hulpverlening 
krijgt, ontvangt u een pleegzorgvergoeding. 

 
Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap 
Sinds 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders aan de Belastingdienst 
vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen. Hierdoor telt de Belastingdienst de inkomens 
van het 18-jarige pleegkind en ouder niet meer op bij het bepalen van de inkomstenbelasting en 
het recht op toeslagen. 

 

Zorg je voor een meerderjarig pleegkind? Dan is je pleegkind in sommige gevallen je fiscale partner. 
Dit kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen die u ontvangt, zoals kinderopvang-
toeslag. Meer informatie over toeslagen en toeslagpartners vind je op de website van de 
Belastingdienst.   

 

Geen belasting over pleegzorgvergoeding 
De pleegvergoeding die je ontvangt is geen inkomen en heeft geen invloed op een eventuele 
uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook hoef je de vergoeding niet op te geven wanneer 
je kinderopvangtoeslag-, huur- of zorgtoeslag aanvraagt. Daarnaast mag er in geval van 
schuldsanering of betalingsregelingen bij schulden geen beslag op de pleegvergoeding gelegd 
worden. Omdat de Belastingdienst de pleegvergoeding beschouwt als kostenvergoeding is deze 
belastingvrij.  
 
Startdatum pleegvergoeding 

 
• Wanneer er sprake is van netwerkpleegzorg en het kind verblijft al bij u ontvangt u de 

pleegvergoeding wanneer het pleegzorgcontract met Spoor030 of KOOS Utrecht getekend is. 
Dit gebeurt soms met terugwerkende kracht vanaf de dag dat de zorg bij Spoor030 of KOOS 
Utrecht is gestart. Uitgangspunt daarbij is vanaf welk moment de vraag bekend is bij Spoor030 
of KOOS. Normaliter wordt daar de datum voor gehanteerd zoals vermeld in het 

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/12-belastingzaken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/partner


  

 

pleegzorgcontract. Mocht later uit het netwerkonderzoek blijken dat je als pleegouder of 
pleeggezin niet voldoet aan de voorwaarden van Spoor030 of KOOS Utrecht dan wordt de 
pleegvergoeding stopgezet met ingang van de datum waarop dit besluit is genomen. De eerder 
uitgekeerde pleegvergoeding zal niet worden teruggevorderd. 

• Wanneer er sprake is van bestandspleegzorg geldt de dag waarop het kind bij jou als 
pleegouder of pleeggezin is geplaatst als startdatum van de pleegvergoeding. Je ontvangt je 
pleegvergoeding na ondertekening van het pleegcontract bij Spoor030 of KOOS Utrecht.  Wordt 
het contract pas na plaatsing ondertekend dan ontvang je de pleegvergoeding met 
terugwerkende kracht vanaf het moment dat het kind bij jou is geplaatst. 

 
Uitbetaling pleegzorgvergoeding 
De uitbetaling van de pleegzorgvergoeding vindt bij Spoor030 rond de 10e van de maand en bij 
KOOS Utrecht rond de 25e van de maand plaats.  
 
Studiefinanciering 
Pleegkinderen die een MBO-, HBO- of Universitaire studie volgen kunnen onder bepaalde 
voorwaarden studiefinanciering aanvragen en/of een OV-jaarkaart. Kosten die uit de 
studiefinanciering betaald kunnen worden komen niet in aanmerking voor vergoeding uit de 
regeling bijzondere kosten pleegzorg. 
 
Pleegzorgverlof 
Voor pleegouders bestaat de mogelijkheid om pleegzorgverlof op te nemen wanneer ze een 
pleegkind in hun gezin opnemen. Een pleegouder heeft sinds 2019 recht op maximaal 6 weken 
verlof, wat kan worden aangevraagd bij de werkgever. 
 
Meer regelingen, fondsen en informatie over financiën 
Pleegouders kunnen een beroep doen op verschillende wettelijke en financiële regelingen, 
bijvoorbeeld voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. Actuele informatie over geldzaken vind je op 
de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en op Pleegzorg.nl, het online 
platform voor de pleegzorg van Jeugdzorg Nederland, de aangesloten pleegzorgorganisaties en de 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). Hier vind je ook een overzicht van fondsen voor 
financiële ondersteuning. 
 
Verzekeringen 
 
Verzekeringen voor je pleegkind 
Komt er een pleegkind bij je wonen? Dan is het belangrijk dat je weet hoe en waarvoor het 
pleegkind verzekerd is. En welke verzekering er misschien nog nodig is. 
 
De belangrijkste verzekeringen voor je pleegkind zijn: 
• basiszorgverzekering (ziektekostenverzekering) 
• aanvullende zorgverzekering (optioneel) 
• aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 

 
Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Een basiszorgverzekering is wel wettelijk 
verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met 
de basiszorgverzekering van een ouder of verzorger. 
 
Wie sluit zorgverzekering af? 
Wie een zorgverzekering voor het pleegkind afsluit, hangt af van het type plaatsing: 
• ouders met gezag sluiten de zorgverzekering af bij een vrijwillige plaatsing of plaatsing bij  

ondertoezichtstelling (OTS) 
• jeugdbescherming sluit de zorgverzekering af bij een voogdijplaatsing via een collectieve 

zorgverzekering en betaalt de premie. Als de voogdij stopt, eindigt ook de zorgverzekering.  

mailto:https://www.denvp.nl/?gclid=EAIaIQobChMImqSe987i8gIV5AaICR1cqQX4EAAYASAAEgJ98vD_BwE
mailto:https://www.pleegzorg.nl/
mailto:https://www.denvp.nl/fondsen
mailto:https://www.denvp.nl/fondsen


  

 

• pleegouders sluiten de zorgverzekering af als er sprake is van pleegoudervoogdij. Kosten voor/ 
ondanks een aanvullende zorgverzekering komen in aanmerking voor een vergoeding via de 
regeling bijzondere kosten van de pleegzorgorganisatie. 

In overleg kan dit ook anders geregeld worden. Het is altijd verstandig om een pasje van de 
zorgverzekering van je pleegkind te hebben. Of een kopie van de verzekeringspolis. 
 
Een pleegkind kan ook worden meeverzekerd bij de pleegouders. 
Jeugdigen van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een 
zorgverzekering. Als je pleegkind niet verzekerd blijkt, zal hij of zij alsnog verzekerd moeten 
worden. 
 
Verblijf buitenland 
Als u met uw pleegkind op reis wilt naar het buitenland, is het aan te raden om dit tijdig – zeker een 
half jaar voor vertrek – te bespreken met de ouders of voogd van uw pleegkind. Er is vooraf 
schriftelijk toestemming nodig van de gezaghebber. Grensautoriteiten vragen mogelijk om deze 
toestemming. Naast dit toestemmingsformulier (zie hyperlink), heeft u tijdens het reizen een 
document(en) nodig waaruit blijkt dat het kind onder een kinderbeschermingsmaatregel valt. De 
pleegzorginstelling kan ook een brief meegeven waaruit blijkt dat het pleegkind bij u woont. 
 
Het daarnaast aan te raden om een reis/ongevallenverzekering af te sluiten. Deze kosten moeten 
betaald worden uit het basisbedrag van de pleegzorgvergoeding. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 
Een AVP is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Met een AVP is je pleegkind deels 
verzekerd voor schade die het toebrengt aan (spullen van) anderen buiten het pleeggezin. 
Heb je als pleegouder een gezinspolis die dekking geeft aan iedereen in het gezin? Dan is het 
pleegkind meestal automatisch meeverzekerd met de AVP. Polisvoorwaarden per verzekering 
kunnen hierin verschillen. Komt er een nieuw pleegkind bij je wonen? Dan is het verstandig om dit 
te melden bij de verzekeringsmaatschappij. 
Blijft je pleegkind verzekerd via de eigen ouders? Dan wordt bij schade of aansprakelijkheid, de 
schade via de ouders verhaald of geclaimd. 
 
Wie is wettelijk aansprakelijk? 
Richt je pleegkind schade aan? Dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie wettelijk 
aansprakelijk is. 
 
Is het kind jonger dan 14 jaar?  
Dan zijn ouders met gezag of de voogd aansprakelijk. Schade wordt dan vergoed als er een AVP is. 
Komt er een pleegkind bij je wonen? Dan is het verstandig om na te gaan of er een AVP is, waarbij 
de premies worden betaald. 
 
Is het pleegkind 14 of 15 jaar?  
Ook dan zijn in principe ouders met gezag of de voogd aansprakelijk. Valt de ouders met gezag of 
de voogd het gedrag dat tot schade leidde, niet te verwijten? Dan is het kind zelf aansprakelijk voor 
de schade. 
 
Is het pleegkind 16 of 17 jaar?  
Dan is het kind zelf aansprakelijkheid voor de schade. Ook al wordt deze schade vaak gedekt door 
de AVP van ouders met gezag of de voogd. 
 
Actuele informatie over verzekeringen vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor 
Pleeggezinnen en op Pleegzorg.nl, het online platform voor de pleegzorg van Jeugdzorg Nederland, 
de aangesloten pleegzorgorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).  
 

mailto:https://www.denvp.nl/?gclid=EAIaIQobChMImqSe987i8gIV5AaICR1cqQX4EAAYASAAEgJ98vD_BwE
mailto:https://www.denvp.nl/?gclid=EAIaIQobChMImqSe987i8gIV5AaICR1cqQX4EAAYASAAEgJ98vD_BwE
mailto:https://www.pleegzorg.nl/


  

 

Bijzondere kosten pleegzorg Spoor030 en KOOS Utrecht 
 
De pleegvergoeding is bedoeld om kosten te dekken. Toch zijn er soms noodzakelijke kosten die 
niet in aanmerking komen voor het basisbedrag. Daarom heten deze ‘bijzondere kosten’. Dit zijn 
bijvoorbeeld hoge reiskosten of kosten voor aanschaf van schoolboeken. 
 
De pleegzorgorganisatie kan bijzondere kosten vergoeden als: 

• kosten volgens de pleegzorgorganisatie noodzakelijk zijn, en niet uit het basisbedrag of 
toeslag betaald kunnen worden 

• vergoeden ook niet kan via een andere financiële regeling 

• onderhoudsplichtige ouders de gemaakte kosten niet kunnen of willen betalen 
 
Wie komt in aanmerking voor vergoeding van bijzondere kosten? 
Heb je als pleegouder een kind met ondertoezichtstelling (OTS) of onder voogdij van iemand 
anders? Dan kan je een vergoeding voor bijzondere kosten krijgen. Ook pleegoudervoogden komen 
hiervoor in aanmerking. 
 
Vrijwillige plaatsing 
Bij een vrijwillige plaatsing zijn ouders met gezag verantwoordelijk voor de bijzondere kosten. Om 
misverstanden te voorkomen, kunnen pleegouders en ouders voor de plaatsing hierover afspraken 
maken. 
 
Indien er sprake is van een Onder Toezicht Stelling, voogdij of pleegoudervoogdij kan je als  
pleegouder of pleeggezin aanspraak maken op de regeling bijzondere kosten.  Wanneer u hier 
gebruik van wil maken kan u dit bespreken met uw pleegzorgbegeleider  
 
Procedure  
Voor je kosten maakt overleg je met je pleegzorgbegeleider van Spoor030 of KOOS of de kosten 
binnen de regeling vergoeding bijzondere kosten vallen. Je pleegzorgbegeleider geeft vervolgens 
aan of de kosten vallen binnen het basisbedrag of dat deze vanuit een andere regeling vergoed 
kunnen worden. Wanneer de kosten vallen onder de regeling bijzondere kosten declareer je deze 
kosten volgens de normale route. 
 
In onderstaand overzicht is uitgesplitst voor welke kosten een vergoeding aangevraagd kan 
worden. In geval van medische kosten wordt eerst gekeken of de zorgverzekering de kosten dekt.  
 
Vergoedingen rondom therapie en gezondheid 
Hierbij zal eerst gekeken worden wat vanuit Spoor030 of KOOS kan worden ingezet en mogelijke 
vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar of Jeugdwet. Daarbij gaat het met name om vergoeding 
van kosten voor lichamelijke, psychologische en psychiatrische onderzoeken, therapieën en 
medicijnen die in overleg en na toestemming van Spoor030 of KOOS Utrecht worden ingezet. En die 
niet meer worden vergoed omdat ze boven de maximale vergoeding uitkomen. 
 
Aanvullende ziektekosten (indien bestaande regelingen daar niet in voorzien) 
  

• Dagvergoeding bij bedplassen (doktersverklaring nodig) wanneer de zorgverzekeraar deze 
niet (volledig) vergoedt. Lijdt uw pleegkind van vijf jaar of ouder aan bedplassen (enuresis 
nocturna)? 

• U komt in aanmerking voor een toelage op de pleegzorgvergoeding van € 0,50 per dag. 
Deze vervalt zodra het ongemak ophoudt.  

• Aanschaf bril/contactlenzen wanneer de zorgverzekeraar deze niet (volledig) vergoedt. Per 
twee jaar kan voor bril/contactlenzen een tegemoetkoming in de kosten worden toegekend 
van maximaal € 140,00. 

  



  

 

Aanvullende vergoeding schoolkosten 
Reiskostenvergoeding 
Vergoeding reiskosten van en naar school wanneer deze hoger zijn dan 20 euro in de maand. 
  
Vakantiekamp  
het is mogelijk een vergoeding voor een vakantiekamp te ontvangen van maximaal € 165,00 
wanner wordt voldaan aan de volgende voorwaarden; 

• Het is in het belang van de ontwikkeling van je pleegkind om naar een vakantiekamp te 
gaan. 

• Deelname draagt bij aan zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• Het bevordert contact met zijn/haar leeftijdsgenoten. 
• Het verlicht je opvoedingstaken. 
• Gebruikmaken van deze regeling? Bespreek met je pleegzorgbegeleider wat kan. 
• Aanvragen moeten voor de zomervakantie (1 mei 2022) worden gedaan. 

 
Vergoeding fiets 
Voor de aanschaf van een fiets gelden de volgende vergoedingen  

• 4 tm 7 jaar:  € 60,00 per jaar 
• 8 tm 11 jaar:  € 90,00 per jaar 
• 12 tm 15 jaar:  € 125,00 per jaar 
• 16 tm 21 jaar:  € 200,00 per jaar 

 
Ouderbijdrage 
Voor de ouderbijdrage voor het basisonderwijs ontvangt je een bijdrage van € 95,00 per jaar 
  
Vergoedingen voor leerlingen Voortgezet Onderwijs  
Voor pleegkinderen die gebruik maken van het voortgezet onderwijs gelden de volgende bijzondere 
vergoedingen; 

• Vergoeding voor de aanschaf van een laptop 1 x per 3 jaar € 250,00 euro, 
• Schoolexcursies, schoolreizen en werkweken; vergoeding van de kosten met een maximum 

van € 175,00 per jaar. 
  
Vergoedingen beroepsopleidingen 
Vergoeding voor de aanschaf van materialen nodig voor het volgen van een beroepsopleidingen 
(denk aan kappersopleiding) met een maximum van € 800,00 per jaar. 
  
Overig 
Sport, zwem- of muzieklessen 
De kosten voor sport, zwem- of muzieklessen worden deels vergoed uit de basisvergoeding. Als de 
kosten boven een bedrag van €350,00 per jaar uitkomen, ontvang je als pleegouders in sommige 
gevallen een bijdrage op maat.  
 
Zwemdiploma 
De kosten voor het behalen van een zwemdiploma worden vergoed wanneer een kind ouder dan 7 
jaar wordt geplaatst zonder zwemdiploma. 
 
Identificatiebewijs 
De kosten voor een ID kaart (evt. paspoort) inclusief foto worden vergoed. Ook de kosten van een 
uittreksel uit het geboorteregister wordt vergoed wanneer dit nodig is. 
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