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Meedoen op school is straks blijven meetellen! 
Jaarverslag 2020 Leergeld Amsterdam 

 

Inleiding 
Leergeld Amsterdam is een relatief jonge loot aan de Leergeld-

stam1. Vanaf eind 2017 heeft Leergeld Amsterdam steeds meer 

kinderen uit gezinnen met een smalle beurs kunnen steunen. De 

subsidie van de gemeente van de gemeente Amsterdam hielp 

Leergeld Amsterdam uit de startblokken te komen, maar kon het 

groeiend aantal aanvragende kinderen niet bijhouden.  

Mede door onze succesvolle actie ‘Doneer een laptop in tijden 

van corona’ verkreeg Leergeld Amsterdam in 2020 voor iedere 

euro gemeentesubsidie ruim twee euro’s van fondsen en andere 

donateurs.  

 

Leergeld en de gesteunde gezinnen2 zijn deze gulle gevers daarvoor erg dankbaar.  

Amsterdam kent de nodige armoedevoorzieningen, waaronder de stadspas voor minima gezinnen, maar toch is er 

een groep van ca. 10.000 kinderen die daarop geen beroep doet/kan doen. Op die groep kinderen richt Leergeld 

Amsterdam zich en dan in bijzonder op:  

1) kinderen, die geen stadspas krijgen (uit gezinnen van werkende armen, zzp’ers, ongedocumenteerden), 

2) scholieren voor wie de bestaande voorzieningen niet toereikend zijn,  

3) gezinnen in acute nood.  

 

1. De grote lijnen van de resultaten 2020 

Het aantal door Leergeld Amsterdam gesteunde kinderen 

is de afgelopen jaren sterk gestegen.  

In 2020 waren dat er 1825. Vanaf 2017, toen Leergeld 

Amsterdam begon, tot en met 2020 waren dat zo’n 4000 

kinderen.  

Bovendien verwees Leergeld sinds 2017 ook zo’n 1800 

kinderen door naar een van onze partners in Amsterdam 

(zie paragraaf 8). Dat laat zien dat er veel behoefte is aan 

deze steun. Ondanks dat Leergeld Amsterdam weinig 

reclame heeft gemaakt, wisten ouders Leergeld steeds 

beter te vinden (vooral via mond-tot-mond reclame). Toch 

is het nog een beperkt deel van de kinderen, die voor 

steun in aanmerking zouden kunnen komen (zie paragraaf 3). 

 
1 Er zijn 111 stichtingen Leergeld in 275 gemeenten, die hun werkwijze aanpassen aan de lokale situatie. 
2 De citaten in de kaders komen uit http://leergeldamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/190925-onderzoeksrapport-capita-

selecta.pdf   

“Ik ben echt heel blij dat Stichting Leergeld bestaat, want ik val net buiten de boot. Waardoor ik dus eigenlijk 
als werkende meer financiële problemen heb dan niet-werkende.” 

Gemiste kansen als kind hebben 
levenslange gevolgen. Leergeld wil 
daarom kinderen van 4 tot 18 jaar uit 
gezinnen met een smalle beurs meer 

kansen geven om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen en om samen met andere 
kinderen mee te kunnen doen in vrije tijd 
en vooral op school. In het jaar van de 
coronacrisis 2020 is dat extra urgent 
geweest. 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
http://leergeldamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/190925-onderzoeksrapport-capita-selecta.pdf
http://leergeldamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/190925-onderzoeksrapport-capita-selecta.pdf
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Positieve evaluatie 

Het evaluatierapport van de Hogeschool van Amsterdam2 laat goed zien hoe positief de 48 geïnterviewde 

gezinnen zijn. Zij zeggen vooral dat er goed naar hen geluisterd is, hoe welkom de steun van Leergeld was en 

dat het hen rust heeft gegeven in de hectiek van hun armoedeproblematiek.  

2. Het effect van armoede op een kind 

In Nederland groeien 378.000 kinderen in armoede op 

(één op 9 kinderen)3. Door corona zijn dat er alleen maar 

meer geworden. Velen moesten thuis blijven door de 

lockdown en of door besmetting van familieleden of 

leerkrachten. Daardoor misten en missen zij onderwijs. 

Met name kinderen van kansarme gezinnen zonder 

laptop of internet thuis raken steeds verder achterop, 

terwijl de ontwikkeling naar digitaal onderwijs blijvend is.  

Kinderen uit arme gezinnen lopen veel grotere risico’s dan andere kinderen1:  

- Lagere schoolprestaties,  

- Voortijdig schoolverlaten, 

- Meer gezins- en gedragsproblemen,  

- Meer armoede in volwassenheid en bij eigen kinderen,  

- Een gemiddeld 6 jaar lagere levensverwachting. 

- Onderzoek heeft verder laten zien dat armoede leidt tot een daling van het IQ met 11 – 13 punten4. 

3. Armoede bij kinderen in Amsterdam 

Het aantal kinderen die in armoede leven is relatief groot in Amsterdam. 

- De gemeente Amsterdam registreerde in 2018 ruim 27.000 kinderen, die 

in armoede leven (23% van de kinderen 5 t/m 18 jaar)5,  

- waarvan maar liefst 73% met een niet-westerse achtergrond, 

- 65% van hen heeft een stadspas, die onder meer toegang geeft tot 

sportclubs en deelname aan muziek, toneel e.d. 

- Maar er is een grote groep gezinnen met een smalle beurs die geen recht 

heeft op een stadspas: kinderen van werkende armen, zzp’ers, mensen 

met schulden of ongedocumenteerden.  

- En er zijn gezinnen die om een of andere reden geen stadspas vragen, 

zoals zorgmijders en laaggeletterden.  

 
3 Sociaal Economische Raad, maart 2017, https://www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede. 
4 http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/publicaties/armoede-interventies/dezwijger-roeland-van-geuns-

20160330.pdf?1459429542438. 
5 Armoedemonitor gemeente Amsterdam, november 2018, blz. 30 en 36. 

“Het heeft echt heel veel voor mij betekend. Als ouder kan je je soms best wel machteloos voelen, omdat je je 
kinderen heel graag iets wilt geven, maar het je niet lukt. Dat doet ook wel pijn en soms had ik dan echt het gevoel 
dat ik gefaald had, omdat ik mijn kinderen iets ontnam. Dat gevoel is nu wel echt weg. Ik weet en kan  
met een gerust hart denken aan het feit dat mijn kinderen gewoon op schoolreis kunnen gaan”. 

 

“Ze is veel vrolijker! Haar rekenen is stukken verbeterd. Ze is veel zelfverzekerder. Het geeft haar een goed  
gevoel dat het nu beter gaat.” 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
https://www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede
http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/publicaties/armoede-interventies/dezwijger-roeland-van-geuns-20160330.pdf?1459429542438
http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/publicaties/armoede-interventies/dezwijger-roeland-van-geuns-20160330.pdf?1459429542438
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- Als gezinnen al gebruik maken van de stadspas of de scholieren- vergoeding, is die niet genoeg om voor een 

buitenlands schoolreis, voor bijles, een fiets of een laptop.  

Al met al schat Leergeld Amsterdam dat het om minstens 10.000 kinderen gaat, die geen of onvoldoende gebruik 

kunnen maken van de voorzieningen van de gemeente, wat door corona alleen maar meer geworden is.   

Lector Armoede Interventies, Roeland van Geuns, liet op het symposium van Leergeld Amsterdam op 30-9-2019 

zien dat 80% van de kinderen goed geholpen is met algemene maatregelen, maar dat voor de andere 20% 

maatwerk nodig is. Dat kost grosso modo net zoveel inspanning als de voorzieningen voor die 80%. 

4. De Leergeld-aanpak werkt 

Ouders willen graag het beste voor hun kind. Als dat niet lukt geeft dat schuldgevoel, schaamte en stress. 

Onderzoek2, 6 laat zien dat ouders daarin door het maatwerk van Leergeld echt geholpen worden.  

Leergeld Amsterdam heeft als basis van het werk enkele beroepskrachten (consulenten en intakers) met 

daarnaast ca. 20 vrijwilligers voor huisbezoeken, kantoorwerk en andere ondersteunende werkzaamheden. 

Vrijwilligers doen bovendien werkervaring op bij Leergeld om weer door te kunnen stromen naar betaald werk. 

Leergeld Amsterdam heeft daarom altijd ruimte voor vrijwilligers. 

Leergeld Amsterdam zorgt ervoor dat de steun terecht komt bij die kinderen die 

dat het meest nodig hebben.  

1. Ouders of hun verwijzers (school, jeugdhulp e.d.) kunnen zich via de website 

aanmelden.  

2. Leergeld Amsterdam neemt dan contact op en vraagt daarbij gegevens die de 

noodzaak van de ondersteuning onderbouwen. Dat kan een stadspas zijn of 

gegevens die anderszins aantonen dat een gezin krap bij kas zit.  

3. Soms schieten schriftelijke gegevens tekort om op basis daarvan een 

beslissing te nemen. Dan gaat Leergeld Amsterdam op huisbezoek.  

Lukt dat niet, dan volstaat een huisbezoek van de verwijzer, of kijkt Leergeld 

mee met een smartphone, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen.  

 

De werkzaamheid van de Leergeld-formule is zichtbaar gemaakt in het Rapport van de Hogeschool Amsterdam2, 

het rapport van het Instituut voor Publieke Waarden van de Vrije Universiteit6 en dat van de Kinderombudsman7. 

5. Leergeld Amsterdam steunt vooral in ‘schoolse zaken’ 

Najaar 2020 heeft Leergeld Amsterdam samen met SINA besloten om zich vanaf 2021 voor heel Amsterdam te 

richten op ‘schoolse zaken’ voor kinderen in achterstand. Collega kind voorzieningen geven steun voor kosten op 

hun gebied. SINA (bedden/bureaus), het Jongerencultuurfonds (muziek, ballet, tekenen e.d.) en Jeugdfonds Sport 

(contributie sportclubs). Door dit onderscheid weten ouders en verwijzers beter voor wat zij bij wie terecht kunnen. 

De samenwerkende kindvoorzieningen leiden de niet bij hen passende aanvragen door naar de collega organisatie 

die daarin wel thuis is. We hebben ons verenigd in SAM020. 

Leergeld Amsterdam richt zich vooral op het verstrekken van laptops, bijleskosten, fietsen en schoolspullen.  

Bij schoolreizen (als dat weer kan) vergoedt Leergeld 50%, als de school de andere 50% doet.  

 
6 https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/effectiviteit/ 
7 https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2017.12.05RapportAllekinderenkansrijk.pdf 

“Je wordt gepest als je ouders geen spullen voor je kunnen kopen. Zelfs kinderen van 13 jaar weten dit.  
Ik ben blij dat hij nu gewoon een tas heeft”  

 

“Mijn dochter is uiteindelijk op kamp gegaan en heeft het daar heel leuk gehad. Ik ben blij dat ze niets heeft 

gemerkt van alle moeilijkheden om dat reisje te realiseren” 

 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
http://www.leergeldamsterdam.nl/vrijwilligers
https://leergeldamsterdam.nl/
https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/effectiviteit/
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2017.12.05RapportAllekinderenkansrijk.pdf
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Voordelen: 

− Door te specialiseren in ‘schoolse zaken’ kunnen wij kansenongelijkheid in het onderwijs beter helpen te 

bestrijden. Hoe nodig dat is, liet de documentaire Klassen treffend zien. 

− Ouders en scholen kunnen Leergeld door onze specialisatie beter vinden. 

− Donateurs kunnen beter kiezen welk doel bij hen past.  

 

Wij zijn erg blij met de adhesie van de VO bestuurders in Amsterdam.  

6. Resultaten per project in 2020 

Leergeld Amsterdam heeft in 2020 het werk in zes projecten verdeeld. De projecten laten de visie zien waaruit 

Leergeld werkt, welke steun kinderen kunnen krijgen en bieden bovendien donateurs de mogelijkheid om een 

specifieke bestemming te geven aan hun gift. 

6.1 Doneer een laptop in tijden van corona’ 698 laptops  

In maart 2020 zette Leergeld Amsterdam de actie ‘Doneer een laptop in 

tijden van corona’ op. Uiteindelijk steunden wij 698 kinderen met een 

laptop. Omdat de gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW ook 

laptopregelingen hebben, is Leergeld vooral vangnet voor kinderen die op 

een andere wijze geen laptop krijgen, bijvoorbeeld kinderen van werkende 

armen en ongedocumenteerden. Op 31-3- 2020 zei wethouder Marjolein 

Moorman daarover in de Volkskrant 8 "Gelukkig zijn er ook andere 

initiatieven, zoals Leergeld". Leergeld werkt zowel met nieuwe als 

refurbished laptops, die sommige bedrijven vanuit maatschappelijk 

ondernemen doneren.  

6.2 Meer kansen door bijles voor 507 kinderen 

Het project ‘Meer kansen door bijles’ is bedoeld om kinderen met een achterstand te steunen om die in te halen. 

Het behelst de samenwerking met scholen en bijlesinstellingen om kinderen uit arme gezinnen voor een redelijk 

tarief goede bijles te bieden in door de school geadviseerde vakken.  

Bijles leidt ook tot discussies over het lerarentekort, over de kwaliteit van het onderwijs, over elitescholen en 

huiswerkvrij onderwijs, waardoor bijles niet nodig zou hoeven zijn.  

 
8 Marjolein Moorman over Leergeld op: https://youtu.be/nwtHz9lSeKQ 

Met veel plezier willen wij onze steun over het voetlicht brengen, voor de noodzakelijke en onmisbare 
bijdrage van Leergeld Amsterdam aan de verbetering van kansengelijkheid in de stad. We hebben de mensen 
van Leergeld Amsterdam in de Coronacrises en lockdown leren kennen als bevlogen partners in het praktisch 

bestrijden van armoede. Toen de nood aan de man was wist Leergeld Amsterdam in een mum van tijd ons en 
vooral onze leerlingen die dat nodig hadden te ondersteunen met het uitreiken van honderden laptops. 
Amsterdamse schoolbesturen hebben voor de komende jaren  inclusief onderwijs en kansengelijkheid hoog in 
het  vaandel staan en dat gaat ons alleen lukken als we kunnen rekenen op de samenwerking met een mozaïek 
aan gelijkgezinden in de Amsterdamse samenleving. In dat mozaïek mag de kleurrijke steen van Leergeld 
Amsterdam niet ontbreken.                                                                   

Onderwijsbestuurders Voortgezet Onderwijs Amsterdam: Rob Oudkerk, Barbara Dijkgraaf, Maryse 
Knook, Alle van Steenis, Duco Adema, Ariëlle de Ruijter 

 

“Ik had het geld niet en ik ben gewend om weinig geld te hebben dus ik ben constant aan het goochelen om 
alles voor elkaar te krijgen. Dit heeft mij wat lucht gegeven. Als ik het niet had moest ik het ergens anders 
vandaan halen en dat is ingewikkeld. Het heeft mij ontlast van het zoeken naar geld.” 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
https://www.human.nl/klassen.html
https://youtu.be/nwtHz9lSeKQ
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Die discussie biedt de huidige generatie scholieren geen soelaas, terwijl onderzoek laat zien dat zulke individuele 

ondersteuning beslist effectief is9.  

Minister Slob heeft gezegd dat alle kinderen recht moeten hebben op bijles en examentraining10. Daar kunnen ouders 

alleen niet op wachten, want er zit niet veel schot in. Bovendien kunnen scholen geen maatwerk leveren11.  

Bijles is ook niet gratis. Daardoor ontstaan verschillen tussen ouders die dat wel of niet kunnen betalen12.   

Het aantal aanvragen voor bijles is fors gestegen: 43 in 2018, 202 in 2019 naar 343 in 2020. In 2021 

verwachten zeker 700 aanvragen en met het onderwijs steunpakket van het kabinet misschien nog wel meer. 

Leergeld Amsterdam kent twee vormen van bijles, die vergoed worden: 

- Digitale bijlesprogramma’s. De bekendste is Squla. Dit is een mooi middel voor kinderen die geen beroep 

op ouders kunnen doen vanwege anderstaligheid of laaggeletterdheid.  

Verder is er Pienter, een online oefenprogramma op maat voor leerlingen op de middelbare school. 

- Kindgerichte bijles en huiswerkbegeleiding. Dit is vooral voor kinderen zonder werkplek thuis of ouders die 

hen kunnen helpen. Leergeld wil echter niet onbedoeld meedoen aan de huidige ‘bijlescultuur’. Dat wordt 

bereikt door een verklaring van school voor de noodzaak van bijles in een bepaald vak.  

6.3 Schoolreizen 

Door corona zijn in 2020 bijna alle schoolreizen afgelast. Waarschijnlijk zal dat in de eerste helft van 2021 ook zo 

zijn. Maar zodra het weer kan, starten wij ons project ‘Schoolreizen 50/50’ weer op. Want dit is een project van 

lange adem. Schoolreizen zijn een erkend middel om de leefwereld van kinderen en hun blik op de wereld te 

verbreden, zeker de grotere, buitenlandse reizen. Hoewel overtuigd van de waarde van zulke schoolreizen, vragen 

veel scholen daarvoor een hoge eigen bijdrage, omdat zij dat niet uit hun onderwijsbudget kunnen betalen.  

Dat heeft echter een selectieve invloed op deelname aan de schoolreizen, omdat  kinderen met een krappe beurs 

noodgedwongen thuisblijven, en uiteindelijk op de toestroom van kinderen naar hun school. 

Het project ‘Schoolreizen 50/50’ bestaat uit samenwerkingsafspraken met scholen, waarbij Leergeld aanbiedt om 

50% van de kosten (tot max € 350,=) van een schoolreis te betalen als de school de rest betaalt. Dit is een win-win 

situatie. Het kind kan mee op schoolreis en de school hoeft niet te bepalen welke kinderen voor tegemoetkoming 

in aanmerking komen, omdat Leergeld de kinderen daarvoor aanmeldt en de kosten voor 50% vergoedt.  

Op middellange termijn is het doel dat alle scholen in Amsterdam meedoen. Het lange termijn doel is dat het 

landelijk onderdeel wordt van het onderwijspakket van scholen. 

6.4 Fietsen voor 492 kinderen 

Voor een kind zijn de afstanden binnen Amsterdam soms heel groot. Vooral in het voortgezet onderwijs kunnen 

die flink oplopen vanwege het Amsterdamse spreidingsbeleid voor scholen. Een fiets is dan onmisbaar om naar 

school te gaan of naar sportclub, muziek, ballet en dergelijk. Als een kind een fiets nodig heeft, kan die eenmalig 

per kind bij Leergeld Amsterdam worden aangevraagd. Behalve een laag besteedbaar inkomen telt ook de te 

 
9 ‘Geef kansarme kinderen de boost die ze verdienen. Dit is hét moment’ https://www.volkskrant.nl/a-bf4519ba 
10 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/rapport-seo-oberon-aanvullend-en-particulier-onderwijs 
11 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/22/iedereen-blijft-zitten-zes-oplossingen-voor-leerachterstanden-a4028784   
12 https://www.parool.nl/amsterdam/ouders-over-noodplan-het-is-oneerlijk-voor-kinderen-die-geen-bijles-kunnen-betalen~bedd069c/ 

“De bijlessen helpen heel erg voor mijn zoontje. Hij vindt de begeleider erg leuk en is helemaal fan van haar. 

Dat vind ik heel mooi om te zien. Ben heel blij dat hij nu meer plezier heeft in de vakken die hij moeilijk vond.” 
 

“Ze is veel vrolijker! Haar rekenen is stukken verbeterd. Ze is veel zelfverzekerder. Het geeft haar een goed  
gevoel dat het nu beter gaat.” 
 

 

“Mijn dochter is uiteindelijk op kamp gegaan en heeft het daar heel leuk gehad. Ik ben blij dat ze niets heeft gemerkt 

van alle moeilijkheden om dat reisje te realiseren” 

 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
https://www.volkskrant.nl/a-bf4519ba
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/rapport-seo-oberon-aanvullend-en-particulier-onderwijs
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/22/iedereen-blijft-zitten-zes-oplossingen-voor-leerachterstanden-a4028784
https://www.parool.nl/amsterdam/ouders-over-noodplan-het-is-oneerlijk-voor-kinderen-die-geen-bijles-kunnen-betalen~bedd069c/
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overbruggen afstand als criterium. In 2020 ging het om 492 fietsen. Voor 2021 verwachten wij zeker 800 

aanvragen voor fietsen. 

6.5 Kinderen van werkende armen 

Bij ‘werkende armen’ gaat het om gezinnen die inkomen uit werk ontvangen, maar die wel een laag besteedbaar 

inkomen overhouden. Deze gezinnen staan niet als zodanig geregistreerd, wat extra inspanningen vraagt om hen 

te bereiken. In 2020 is er met een donatie van het Kansfonds een projectmedewerker aangesteld. Het project 

moet er niet alleen voor zorgen dat deze gezinnen gevonden worden en steun krijgen, maar ook kennis 

opleveren hoe dat de komende jaren steeds beter gedaan kan worden. In 2021 wordt dit project voortgezet.  

6.6 Ongedocumenteerde kinderen 

Kinderen van ongedocumenteerden mogen er niet zijn en toch zijn ze er. Hun ouder(s) werken meestal wel, 

maar verdienen als ongedocumenteerden vaak heel weinig. Geld voor bijles, een laptop, schoolreis, boeken en 

andere leermiddelen is er vaak niet. Als ongedocumenteerden kunnen ze niet terecht bij gemeentelijke 

armoedevoorzieningen en staan ze niet geregistreerd, wat extra inspanning vraagt om hen te bereiken. Voor ons 

staat daarbij voorop dat de kinderen er zelf niet voor gekozen hebben om als gezin onder de radar te leven.  

Om toch contact te krijgen zijn er vertrouwenspersonen nodig die als intermediair voor deze gezinnen optreden. 

Of er ontstaat contact via school. Leergeld neemt dan de kosten voor bijles en leermiddelen voor haar rekening.  

6.7 Bovendien voor 584 kinderen ouderbijdragen en andere schoolkosten 

Ouderbijdragen kunnen per school fors verschillen. Die verschillen dragen bij tot segregatie tussen scholen en 

tussen kinderen. Zolang er een structurele oplossing uitblijft, moet er steun zijn voor kinderen om mee te 

kunnen doen op de school van hun keuze.  

7. Partnerschap 

Leergeld Amsterdam kan het werk niet alleen. Wij werken daarom graag samen met drie soorten partners: 

1. Verwijzende organisaties: scholen, jeugdhulp, schuldhulp, kerken, maatjesprojecten, maatschappelijk werk, 

welzijnsinstellingen of organisaties van werkende armen, zzp’ers of ongedocumenteerden.  

2. Collega kindvoorzieningen, met wie wij onderling de aanvragen op de goede plek laten komen: gemeentelijke 

armoedevoorzieningen, Jeugdfonds Sport, Jongerencultuurfonds Amsterdam, Jeugd Educatie Fonds en SINA.  

3. Donateurs en vrienden van Leergeld Amsterdam. Want de toeloop van aanvragen is groter dan de gemeente- 

subsidie. Donaties komen ten goede aan de kinderen of, indien afgesproken, aan vrijwilligers of projecten.  

Bijzondere vermelding verdienen het Ministerie van SZW en fonds Kinderhulp voor hun gulle bijdragen. 

Zie voor alle donerende partners en fondsen: https://leergeldamsterdam.nl/partners/  

“Ik ben een werkende moeder en ik verdien helaas net teveel. Het scheelt maar een paar euro’s, maar dat 
maakt de gemeente echt niks uit. Ik heb het meerdere malen geprobeerd. Soms denk ik echt dat ik beter de 
uitkering in kan gaan, omdat ik dan nog word geholpen met bepaalde dingen”. 

“De bijdrage van de gemeente voor school is niet genoeg. Ik moet voor veel activiteiten betalen. Zij vertelde 
dat wij bij de gemeente moesten zijn voor een bijdrage voor school. Omdat deze niet genoeg is zijn wij op zoek 

naar meer hulp.”  

 

“We kregen een boekje waar informatie in stond wat Stichting Leergeld nog meer deed. Ik was er niet van op de 

hoogte. En uiteindelijk heb ik voor mijn dochter ook een fiets kunnen regelen via Stichting Leergeld. En ik heb 
ook een verjaardag pakket van hen ontvangen wat ik heel fijn vind. Dus dit was beter dan ik had gehoopt. In 

eerste instantie ging ik ervanuit dat ik alleen vergoeding kreeg voor het schoolkamp.” 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
https://leergeldamsterdam.nl/partners/
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Een speciale plek ruimen wij in voor onze ambassadeurs in het Comité van Aanbeveling13. Zij dragen de steun 

aan kinderen in armoede een warm hart toe en helpen om dat de nodige maatschappelijke aandacht te geven. 

Ook partner organisatie SINA willen we in dit verslag expliciet noemen, zij dachten met ons mee en hielpen ons 

mede uit de brand toen de aanvragen enorm toenamen. 

8. Resultaten in cijfers 

 

Gesteunde kinderen 20171) 2018  2019 2020 

1. Aangemeld Aantal nieuw geregistreerde gezinnen per jaar   263     746  978 960 

Aantal ingeschreven gezinnen einde jaar    937  1629 2554 

Aantal afgelegde huisbezoeken per jaar 2)  20  229  253  617 

Aantal geregistreerde kinderen per jaar  447  1262  1769 1919 

2. Verwezen Aantal verwijzingen naar andere kindvoorzieningen  80     329  410 311 

 Aantal verwijzingen naar maatschappelijk instanties 67  223  293  140 

3. Steun in  

natura 

Aantal kinderen dat verstrekking kreeg  51  650  1500 18253) 

Verleende verstrekkingen 4)   507  2569  2438 

Totaal 2 + 3 Totaal gesteunde kinderen 

(verwezen+verstrekkingen) 

 131  979  191

0 

2136 

 

Toelichting gesteunde kinderen (gegevens afkomstig uit het landelijke ‘Leergeld Informatiesysteem’, Lisy).  

1) Leergeld Amsterdam ging op 25 september 2017 van start. 

2) Huisbezoeken door zowel Leergeld als door verwijzers. 

3) 1331 met stadspas en 524 zonder stadspas, waarvan 150 kinderen van werkende armen en 192 ongedocumenteerden. 

4) In 2018 en 2019 konden alle kinderen meer dan één verstrekking krijgen. In 2020 kregen vanwege wijzigend beleid alleen 

kinderen zonder stadspas en acute nood meer verstrekkingen. Daardoor in 2020 een daling in het aantal verstrekkingen. 

 

8.1 Financiën 

De vele aanvragen van kinderen maken dat Leergeld Amsterdam, naast de subsidie van de gemeente 

Amsterdam, een beroep doet op fondsen, bedrijven en andere donateurs. Mede door de coronapandemie en de 

laptop actie is dat in 2020 uitstekend gelukt. We danken daarvoor vooral enkele grote donaties van bedrijven, 

het Ministerie van SZW, het fonds Kinderhulp en Rotaryclubs in Amsterdam.  

 

De uitgaven voor de kinderen zijn in 2020 even fors gestegen. Sommige verstrekkingen konden vanwege Corona 

niet geleverd worden door de lockdown van leveranciers (zoals fietsen). Die inkomsten zijn gereserveerd om die 

verstrekkingen in 2021 alsnog aan kinderen te kunnen doen. 

Al met al is er in 2020 in tegenstelling tot 2019 een positief saldo. Wetende dat de bijdrage van het Ministerie 

van SZW na 2021 gaat vervallen, geeft het verwerven van andere financiers en de resultaten van 2020 een 

goede basis voor de komende jaren. 

  

 
13 Comité van Aanbeveling: Paul van Oosten, Arjan Vliegenthart, Wanda de Kanter, Richard Korver, Ariëlle de Ruijter,  

    Jelle Jolles, Roeland van Geuns, Lieke Thesingh. 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/
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Inkomsten  Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Subsidiënt/donateur    

1. Gemeente Amsterdam 1) € 250.000 € 250.000 € 170.000 

2. Subsidie SZW 2) 0 0 € 119.215 

4. Fondsen/donaties voor steun kinderen 3) € 340.938 € 187.500 € 212.499    

5. Laptopproject € 201.978 €   12.500  

6. Fondsen ontwikkeling Leergeld A’dam 4) €   35.219 €   50.000 €   45.000 

Totaal  € 828.135 € 500.000 € 546.714  

    

Uitgaven Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Aantal kinderen met steun in natura 1825 1200 1500 

Aantal verwezen kinderen  311 600 410 

Totaal gesteund kinderen 2136 1800 1910 

Laptopproject € 201.978 --- --- 

Overige verstrekkingen aan kinderen € 267.195 € 250.000 € 271.743 

Vrijwilligerskosten  €   54.185 €   58.000 €   66.774 

Personele kosten verstrekkingen kinderen € 146.461 €  157.000 € 139.652 

Kantoor, administratie en controlekosten €   33.006 €   35.000 €   45.225 

Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten €   33.709 --- €   31.680 

Totaal € 733.534 € 500.000 € 555.074 

Resultaat € 91.601  € 0 -/- € 8.360 

 

Toelichting bij de financiële resultaten 

1. De gemeente Amsterdam subsidieert de personeels- en organisatiekosten van Leergeld Amsterdam. Daarnaast mag het 

resterende deel van de subsidie ook besteed worden aan steun voor de kinderen en vrijwilligerskosten.  

2. De subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is alleen voor het aantal kinderen dat in enig jaar 

meer wordt geholpen dan in het jaar ervoor. Dat verklaart de relatief hoge subsidie in startjaar 2018 en de afname van 

subsidie de jaren erna. De SZW subsidie voor laptops is meegenomen onder het laptopproject. 

3. In 2020 waren er 20 fondsen en institutionele donateurs, waarvan Fonds Kinderhulp de grootste was. Daarnaast nog tientallen 

particuliere donaties. 

4. In 2018 en 2019 ontving Leergeld Amsterdam donaties van vijf fondsen voor de projecten ‘Investeren in vrijwilligers’ en 

‘Evaluatieonderzoek Hogeschool Amsterdam. Die projecten zijn afgesloten. In 2020 doneerde het Kansfonds voor het project 

‘Kinderen van werkende armen’. 

 

Het jaarverslag 2020 is vastgesteld in het bestuur van Leergeld Amsterdam14 op 17 maart 2021. 

 

 
14Bestuur: Dick Jansen, Paul Schings, Coen Dresen, Perihan Utlu, Martin Verbeet, Berry Bock. 

http://www.leergeldamsterdam.nl/doneren/

