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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 
school, omdat dit de enige objectieve cijfers zijn waarover de VGC beschikt. We gaan 
ervan uit dat deze cijfers een goede indicatie geven van het aantal leerlingen uit 
gezinnen die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekeningen (dit zal 
uiteraard niet het geval zijn voor alle SES-leerlingen, anderzijds kan dit wel het geval 
zijn bij sommige niet-SES-leerlingen). 

De school kan de subsidie dus besteden aan alle leerlingen uit gezinnen in een 
kwetsbare situatie die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekeningen, los 
van hun SES-status. Het gaat om volgende groepen:  

• leerlingen uit gezinnen die leven van een leefloon of equivalent inkomen; 

• leerlingen waarvan de ouders genieten van een verhoogde tegemoetkoming; 
• leerlingen uit een gezin met ouders zonder papieren; 

• leerlingen van ouders in schuldbemiddeling; 
• en/of leerlingen waarvan kan aangenomen worden dat de ouders in financiële 

moeilijkheden verkeren of geconfronteerd zijn met een zware tegenslag (een 
mogelijke risicogroep zijn bijv. 1-oudergezinnen). 

Om geen extra drempels in te lassen, moeten ouders hun ‘status’ niet bewijzen. De 
school hoeft dus ook geen ‘bewijzen’ hierover op te vragen.  
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Waarvoor mag de subsidie gebruikt worden? 

De subsidie kan enkel gebruikt worden voor:  

• Voor kleuter-, lagere- en basisscholen: 
o (warme) maaltijden en/of tussendoortjes 
o aankoop van turn- en zwemkledij 
o kosten voor schoolzwemmen 
o (meerdaagse) educatieve uitstappen in het binnenland tijdens de schooltijd 

(ook het vervoer) 
o binnenschoolse opvang (ochtend, middag, avond), maar géén huiswerkklassen 
o menstruatiemateriaal 

• Voor secundaire scholen: 
o (warme) maaltijden en/of tussendoortjes 
o aankoop en/of huur van schoolboeken en/of kopies 
o aankoop en/of huur van individueel vakspecifiek lesmateriaal 
o kosten voor schoolzwemmen 
o (meerdaagse) educatieve uitstappen in het binnenland tijdens de schooltijd 

(ook het vervoer) 
o Menstruatiemateriaal 

Onbetaalde schoolfacturen kunnen ingebracht worden, voor zover ze zaken betreffen 
uit bovenstaande categorieën. Onbetaalde facturen van de voorbije schooljaren komen 
niet in aanmerking. 

 

Op welke periode heeft de subsidie betrekking?  

De eerste subsidieperiode loopt van 1 september 2022 tot en met 30 augustus 2023.  

De tweede subsidieperiode loopt van 1 september 2023 tot en met 30 augustus 2024. De 
subsidieaanvragen voor 2023-2024 moeten ingediend worden voor 5 juli 2023! 
Aanvragen kan vanaf begin mei 2023. 

 

Samenwerking met boekenleveranciers S.O. 

Van de middelbare scholen die samenwerken met een boekenleverancier, wordt 
verwacht dat ze een zicht hebben op welke leerlingen al dan niet tijdig over hun 
boeken/schoolmateriaal beschikken. 



Dit kan op verschillende manieren:  

• De betaalde boeken worden op school geleverd (zodat de school een zicht heeft op 
welke leerlingen wel/geen boeken hebben); 

• Of: de school maakt afspraken met de leverancier om de school te contacteren bij 
betalingsproblemen. Dit kan enkel als de school hiervoor de toestemming heeft van 
de ouders (GDPR-regelgeving). Deze toestemming kan gevraagd worden via een 
apart document, of er kan een duidelijke tekst hierover in het schoolreglement 
komen. De doelstelling van deze gegevensuitwisseling is ervoor zorgen dat àlle 
leerlingen mét boeken in de klas zitten. 

• Of: de school doet mee aan de jaarlijkse boekencheck van vzw Krijt bij het begin van 
het schooljaar. Zie www.boekencheck.be. Op die website kan elke school zich 
aanmelden om mee te doen aan de jaarlijkse telling/boekencheck (voor het 
schooljaar 2023-2024 in de week van 11 tot 15 september 2023). Op deze website 
staan ook tips en goede praktijken ivm de samenwerking met boekenleveranciers.  

 

Uitbetalingen en terugvorderingen 

De toegekende subsidie wordt in 1 schijf uitbetaald na toekenning van de subsidie. 
Indien uit het financieel verslag blijkt dat niet het volledige bedrag werd opgebruikt, 
zullen deze bedragen  na elk subsidieperiode (schooljaar) worden teruggevorderd. 

 

Bijhouden en indienen verantwoordingsstukken:  

• Na elk schooljaar/subsidieperiode wordt een verslag ingediend via een 
standaardformulier dat ter beschikking zal komen op het subsidieloket. In dit verslag 
zullen volgende zaken moeten opgenomen worden:  

o De verdeling van de ingezette middelen over de verschillende 
bestedingscategorieën uit het subsidiereglement (artikel 2 §3 van het 
reglement) 

o Per categorie: het aantal leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van de 
subsidie (geen namen of identificatienummers van leerlingen) 

o De concretisering van de engagementen uit artikel 3 van het reglement 

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

http://www.boekencheck.be/

