
Reglement onderwijscheques- onderwijspremie gemeente Zuienkerke: 

Artikel 1 : Vanaf het schooljaar 2016-2017 treedt een systeem van onderwijscheques voor leerlingen 

in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of in het 

buitengewoon onderwijs; alsook van een onderwijspremie (forfaitaire vergoeding) voor studenten in 

het hoger onderwijs; in voege.   

 

Artikel 2 : Onderwijscheques zijn cheques waarmee de houder aan de onderwijsinstelling waarin zijn 

kinderen zijn ingeschreven, betalingen kan verrichten voor  

• Verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement ;  

• Schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school ;  

• Sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden ;  

• Verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school ;  

• Zwem- en turngerei, afgeleverd door de school ;  

• Schoolmaaltijden.  

• Kosten van voor- en naschoolse opvang op school. 

De cheques kunnen enkel worden gebruikt voor betalingen voor het kind voor wie ze werden 

aangekocht.  

Daartoe vermeldt een geldige en dus bruikbare cheque volgende elementen : de naam van de 

leerling, het schooljaar, de handtekening van de financieel beheerder en de stempel OCMW 

Zuienkerke. Elke cheque is genummerd.  

Artikel 3 : De onderwijscheques kunnen aangekocht worden tegen de kostprijs van 2 EURO per 

cheque en hebben een betalingswaarde van 10 EURO per cheque. Ze zijn geldig van 1 september tot 

30 juni van het schooljaar vermeld op de onderwijscheque.  

De onderwijspremie voor studenten bedraagt 150 EURO per jaar.  

 

Artikel 4 : De cheques of de onderwijspremie kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van 

het OCMW van 1 september tot 31mei.   

Ze worden aangevraagd voor kinderen in het kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs, het deeltijds onderwijs, het buitengewoon onderwijs; of in het hoger onderwijs onder de 

volgende voorwaarden:  

• De leerlingen of studenten moeten in Zuienkerke gedomicilieerd zijn.   

• De leerlingen of studenten zijn ingeschreven in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs 

en volgden in het vorig schooljaar regelmatig de lessen.    

• De ouders zijn leefloongerechtigd of hebben recht op het equivalent leefloon OF 

• De ouders hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) van hun ziekenfonds OF 

• De ouders zijn in schuldhulpverlening (CSR of  budgetbeheer).  

Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het een recent attest van het 

ziekenfonds betreffende de verhoogde tegemoetkoming.  

Voor ouders in schuldhulpverlening dient een attest van de schuldbemiddelaar of budgetbeheerder 

voorgelegd te worden waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder 

budgetbeheer of collectieve schuldenregeling staat. Hier wordt rekening gehouden met de werkelijk 

beschikbare bestaansmiddelen. 

Bij de aanvraag moet  een inschrijvingsbewijs van de school voor het betreffende schooljaar worden 

gevoegd  en moet  aangetoond worden dat ook een aanvraag voor school- of studietoelage werd 

ingediend bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs 



Enkel diegene die de ouderlijke macht uitoefent, kan de onderwijscheque aanvragen.  

 

Artikel 5 : Per schooljaar kan volgend maximaal aantal cheques per leerling worden aangekocht:  

 

 aantal waarde Totale waarde Tussenkomst  

begunstigde 

Tussenkomst 

OCMW 

Kleuteronderwijs 4 10 € 40 € 8 € 32 € 

Lager onderwijs 6 10 € 60 €  12€ 48 € 

Middelbaar 

onderwijs 

10 10 € 100 € 20 80€ 

 

Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 150€ 

verleend en dit max. tot de leeftijd van 25 jaar.  

 

Artikel 6 : Ongebruikte cheques kunnen niet omgeruild worden.  

 

Artikel 7 : Voor de afrekening maakt de onderwijsinstelling de haar overhandigde onderwijscheques 

over aan de financieel beheerder van het OCMW Zuienkerke; samen met een vorderingsstaat die de 

naam, het adres en het rekeningnummer van de onderwijsinstelling vermeldt.  

 

Artikel 8 : Dit reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2016-2017.  

 

 

Goedgekeurd in de OCMW-raad op 14/07/2016. 

Goedgekeurd in de Gemeenteraad op 30 augustus 2016.  

 


