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Berekening subsidiebedrag <>doelgroep van de subsidies 

Er is een verschil tussen de leerlingen die meegeteld worden voor de berekening van het 
subsidiebedrag en alle leerlingen waarvoor de subsidie uiteindelijk kan gebruikt worden. 

Voor de berekening van het maximale subsidiebedrag, wordt enkel gebruik gemaakt van de 
actuele gegevens van de Vlaamse Gemeenschap over het aantal SES leerlingen per 
vestigingsplaats. De VGC heeft uiteraard geen gegevens over de gezinnen die het moeilijk 
hebben n.a.v. een grote tegenslag (o.a. de coronacrisis), maar gaat ervan uit dat elke school te 
maken kan hebben met deze gezinnen. Deze laatste doelgroep wordt daarom niet meegeteld 
voor de berekening van de subsidie, maar de subsidie mag wel degelijk ook voor deze gezinnen 
gebruikt worden.  

 

Waarvoor mag de subsidie gebruikt worden? 

De schoolkosten waarvoor de tussenkomst mag ingezet worden zijn: 
- de aankoop en/of huur van schoolboeken  
- de aankoop en/of huur van vakspecifiek lesmateriaal, nodig voor richtingen in het 

secundair technisch en beroepsonderwijs, zoals gereedschappen (bijv. kapper scharen, 
keukenmes,…), grondstoffen (textiel, hout,…) en beroepskledij  

- de aankoop van turn- en zwemkledij 
- de deelnamekosten voor zwemlessen 
- algemene schoolkosten (onbetaalde facturen) 

Voor (basisschool)leerlingen in een zeer precaire situatie, kunnen onder dit laatste puntje ook 
alle andere school gerelateerde kosten geplaatst worden (zoals maaltijden, uitstappen, kosten 
voor de opvang,…). Het is uiteraard niet de bedoeling om eerst facturen op te sturen en enkel 
tussen te komen als bepaalde ouders niet betalen. Er kan proactief met de ouders een gesprek 
plaatsvinden waarin de betaling van (een deel van) deze kosten door de school afgesproken 
wordt.  

 

 

Extra duiding bij het subsidiereglement ‘tussenkomst in de 
schoolkosten kwetsbare gezinnen’ 
 



Op welke periode heeft de subsidie betrekking?  

De subsidieperiode loopt van 1 september 2020 tot en met 31 december 2021. 

Dit betekent dat: 
- De school zelf kiest of ze het volledige bedrag dit jaar spendeert of een gedeelte van het 

bedrag overhoudt om begin volgend schooljaar te gebruiken; 
- Onbetaalde facturen van de voorbije schooljaren kunnen enkel ingebracht worden 

indien het gaat om zeer kwetsbare leerlingen waarvan geweten is dat er echt geen 
middelen zijn om de facturen te betalen. Deze leerlingen moeten tijdens de 
subsidieperiode nog ingeschreven zijn in de school. Onbetaalde facturen van leerlingen 
die niet meer op school zitten, kunnen niet ingebracht worden. 
 

Maximumsubsidie en trimestriële uitbetalingen 

Het bedrag dat opgenomen is in de brief, is de maximumsubsidie per vestigingsplaats. Indien op 
het einde van 2021 niet voor het volledige bedrag verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd 
worden, zal (een gedeelte van) de subsidie niet uitbetaald worden.  

 

Bijhouden en indienen verantwoordingsstukken:  

- Trimestrieel kan via het e-loket het standaardverslagformulier (Excel) ingediend worden. 
Het gaat om mogelijke ‘uitbetalingsmomenten’. Kosten van het eerste trimester kunnen 
dus ook nog tijdens een later uitbetalingsmoment ingebracht worden. 

- GDPR gewijs wordt enkel het identificatienummer van de leerling opgenomen, niet de 
concrete naam. 

- U duidt aan waarom een leerling tot de doelgroep behoort (SES indicator en/of 
tegenslag).  

o Indien u van een leerling niet op de hoogte bent of hij/zij tot de SES groep 
behoort, geeft u dit zo aan (u hoeft dit niet expliciet na te vragen bij de ouders). 

o Indien u ‘nee’ of ‘niet geweten’ antwoordt bij de SES indicatoren, vult u de derde 
kolom ‘tegenslag: financiële moeilijkheden o.w.v.…’ in. 

- Bewijs gesprek met de ouders: het is voldoende als u de datum bijhoudt waarop 
telefonisch of fysiek contact met de ouders werd opgenomen (of een poging hiertoe) + 
een handtekening van de directie. 

- De concrete facturen van de gemaakte onkosten worden op school bijgehouden en 
moeten dus niet standaard opgeladen worden op het e-loket. Steekproefsgewijs zullen 
wel facturen bij een aantal scholen opgevraagd worden. 

- Graag het document opladen in Excel (o.w.v. controle totaalbedrag uitgaven) én pdf 
(o.w.v. handtekening directie) versie. 
 

 



 

 

 


