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Het reglement van het Sociaal Fonds 
 

1. Inwerkingtreding Het reglement sociaal fonds treedt in werking op 1 juli 2017 en 
vervangt het voorgaande reglement dat werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 29 juni 2015 (jaarnummer 00370). 
 

2. Doelstelling Het sociaal fonds kan tussenkomen voor alle leerlingen van het 
(buiten-)gewone basis- en secundair onderwijs van alle 
onderwijsnetten op het grondgebied van de Stad Antwerpen. 
Het gaat specifiek over kinderen en jongeren uit gezinnen die 
leven van een leefloon of een equivalent inkomen, of die het 
slachtoffer zijn van zware tegenslag (bv. brand, zwaar ongeval 
overkomen aan, familiale gebeurtenissen, …). 
 

3. Bepalen van het aantal 
rechthebbenden 

 

De berekening van het aantal rechthebbende leerlingen gebeurt 
op basis van een instapdossier (zie 7.1) en wordt als volgt 
berekend: 
 

 
 

3.1 Op basis van het 
aantal indicatorleerlingen  

Het aantal rechthebbende leerlingen wordt bepaald op basis van 
de verhouding tussen het aantal indicatorleerlingen en het totaal 
aantal leerlingen. Een leerling is een indicatorleerling als die 
voldoet aan één van de volgende criteria:  
- De moeder is niet in het bezit van een diploma hoger 

secundair onderwijs. 
- Het gezin heeft recht op een schooltoelage. 

De recentste gegevens van het departement Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap zijn de basis.  
 
Voor alle scholen van het (buiten-)gewone basis- en secundair 
onderwijs wordt het aantal rechthebbende leerlingen als volgt 
berekend: 
 

  % indicatorleerlingen t.o.v 
totale leerlingenaantal 

Aantal rechthebbende leerlingen 
Sociaal Fonds 

0 tot 25 % 18 % van het aantal indicatorleerlingen 
25 tot -50 % 22 % van het aantal indicatorleerlingen 
50 tot -75 % 26 % van het aantal indicatorleerlingen 
75 tot 100 % 30 % van het aantal indicatorleerlingen 
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3.2 Nieuw opgerichte 
scholen  

 
In nieuw opgerichte scholen met eigen schoolnummer en 
waarvoor nog geen gegevens over indicatorleerlingen 
beschikbaar zijn, is het aantal rechthebbende leerlingen 9 % van 
het totale leerlingenaantal op 1 september van dat schooljaar. 

 
 

3.3 Fair-play Alle leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een aanvraag 
bij het sociaal fonds. 
Van de directeurs verwachten we een grote mate van fair-play. 
Het is de rol van het Antwerps Onderwijsnetwerk Antwerpen om 
hierover te waken. 
 

4. Bepalen van het budget 
per school en per 
schooljaar 

 

Het totale budget is samengesteld uit  
- het budget ‘sociaal fonds’ dat bedoeld is voor scholen uit 

het (buiten-)gewoon basis- en secundair onderwijs  
en 

- het budget ‘sociaal fonds voor meerdaagse uitstappen’ 
dat bedoeld is voor scholen uit het (buiten-)gewoon 
basisonderwijs die ook gebruik maken van de subsidies 
voor meerdaagse uitstappen.  

 
Het budget ‘sociaal fonds’ wordt in oktober verdeeld over alle 
scholen met instapdossier.  
Berekening: 

- Het budget wordt gedeeld door het totaal aantal 
rechthebbende leerlingen in het (buiten-)gewone basis- 
en secundair onderwijs.  

- Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal 
rechthebbende leerlingen van de school en is het budget 
‘sociaal fonds’ van de school. 
 

Het budget ‘sociaal fonds voor meerdaagse uitstappen’ wordt op 
dezelfde manier verdeeld over alle (buiten-)gewone basisscholen 
met instapdossier die daarnaast ook gebruik maken van de 
subsidies voor meerdaagse uitstappen. 
 
Deze twee budgetten worden samengevoegd en in één dossier 
opgevolgd en uitbetaald.  
 
Minimumbedrag 
Om de administratieve last te beperken, keren we bedragen 
onder €200 enkel uit indien scholen aangeven dat ze dit budget 
willen krijgen. Indien scholen minder dan €200 uitbetaald zouden 
krijgen, worden ze verwittigd. Als de school aangeeft dat ze dat 
bedrag niet uitbetaald wil krijgen, worden ze het betreffende jaar 
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uit de berekening gehaald.  
 

5. Activiteiten waarvoor een 
tussenkomst mogelijk is 

 

- daguitstappen tijdens het schooljaar zoals culturele, sport- en 
andere activiteiten 
- meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar  
- schoolzwemmen 
- GEEN tijdschriften, voor- en naschoolse opvang,  … 
 

6. Bedrag van de financiële 
hulp aan de leerling 

 

Het bedrag van de tussenkomst en de verdeling van het budget 
over de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden 
door de directeur van de school of zijn afgevaardigde bepaald.  
 

7. Administratieve procedure 
 

 

 7.1 Instapdossier Een school die gebruik wenst te maken van het sociaal fonds 
moet tussen 15/8 en 30/09 een instapdossier aanmaken. 
Het instapdossier bevat het engagement van de school om te 
werken aan een sociaal financieel beleid: 

- basisscholen verklaren zich akkoord om de 
maximumfactuur zoals die werd opgelegd door de 
Vlaamse overheid naar letter en geest na te leven. 

- secundaire scholen engageren zich om de schoolkosten 
voor ouders zo veel mogelijk te beperken. 

 
Vervolgens wordt het aantal rechthebbende leerlingen bepaald. 
 

 7.2 Uitbetaling Na de controle van de instapdossiers en de berekening van het 
budget, wordt het budget per school uitbetaald. Dit gebeurt in 
twee schijven, één in het najaar en één in het voorjaar van het 
daaropvolgende kalenderjaar.  
 

 
 
 

7.3 Stavingsdossier Als het sociaal fonds tussenkomt in de kostprijs van één of 
meerdere activiteiten zoals omschreven in artikel 5 dan houdt 
de school dit bij in een stavingsexcel die door Onderwijsnetwerk 
Antwerpen ter beschikking wordt gesteld. Deze stavingsexcel 
moet ten laatste op 15/07 aangeleverd worden. Daarnaast is het 
belangrijk dat de school kan aantonen dat er een dialoog met de 
ouders werd aangegaan. Het bewijs daarvan moet op de school 
bewaard blijven tot eind december van het volgende schooljaar 
en kan steekproefsgewijs opgevraagd worden.   
 

 7.4 Eindafrekening Na 15 juli wordt de registratie op de website afgesloten. De stad 
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zal vervolgens niet-gebruikt budget terugvorderen.   
  

 

8. Controle De scholen staan controle door medewerkers van de stad 
Antwerpen (Francis Wellesplein 1,  2018 Antwerpen) op de 
aanwending van het sociaal fonds in de school toe.  
Onderwijsnetwerk Antwerpen selecteert steekproefsgewijs een 
aantal scholen en vraagt de bewijzen van het aangaan van de 
dialoog op.  
Onterecht gebruikte middelen uit het fonds kunnen worden 
teruggevorderd. 
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