Toelichting bij de subsidies voor de speelpleinwerking van
de Brusselse scholen
Waarom een subsidie voor de speelpleinwerking van Brusselse scholen?
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert, in samenwerking met Brusselse
scholen, speelpleinwerking voor kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel en voor kinderen en jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en
buiten Brussel naar een Nederlandstalige school gaan.
De speelpleinen vinden plaats in de paasvakantie en de zomervakantie.
De speelpleinwerking ontwikkelt een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod.
Het aanbod:
- draagt bij tot maximale ontwikkelingskansen;
- speelt in op de uitdagingen van diversiteit: sociaaleconomisch, cultureel, kinderen en
jongeren met een beperking…;
- ondersteunt de meertalige taalontwikkeling: taalstimulering Nederlands met aandacht
voor andere talen.
De speelpleinwerking wil kinderen en jongeren in de eerste plaats een uitdagende,
gevarieerde en leuke vakantie bezorgen. Door de speelomgeving te verbreden en te
versterken creëert deze werking kansen om niet-schoolse competenties te ontwikkelen,
kennisverlies tijdens vakantieperiodes tegen te gaan en ongelijkheid te verminderen. Dat
geldt in het bijzonder voor kinderen met een zwakkere sociaaleconomische of anderstalige
achtergrond.
De school is initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC zorgt voor
inhoudelijke ondersteuning (via het Onderwijscentrum Brussel) en voor praktischorganisatorische en financiële ondersteuning (via de algemene directie Onderwijs en
Vorming).

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?
Elke Brusselse Nederlandstalige school (directie, inrichtende overheid), die tijdens de
schoolvakanties speelpleinwerking op school organiseert, kan een subsidie aanvragen. Ook
groepen scholen die speelpleinwerking organiseren, kunnen gezamenlijk een aanvraag
indienen.
Aanvragen van andere initiatiefnemers worden niet behandeld.

Aan welke voorwaarden moet de speelpleinwerking voldoen?
 De speelpleinwerking beantwoordt aan het kwaliteitscharter van de VGC.
 De speelpleinwerking is gericht op kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel en op kinderen en jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
en buiten Brussel naar een Nederlandstalige school gaan:
- Kleuters: 3-5 jaar;
- Lagere schoolkinderen: 6-12 jaar;
- Tieners 11-15 jaar.
Voor de tieners voorziet de school in een aangepaste aanpak.
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 We streven naar een aanbod van minstens 6 weken (tijdens de paasvakantie en/of de
zomervakantie).
 De infrastructuur van de school is geschikt voor een kwaliteitsvolle speelpleinwerking.
Scholen kunnen alleen deelnemen aan de gesubsidieerde speelpleinwerking als zij zich
engageren om de werking te organiseren conform het kwaliteitscharter. Zij ondertekenen
daartoe het charter nadat hun subsidie is goedgekeurd door de collegevoorzitter bevoegd
voor Onderwijs en Vorming.

Wat is het kwaliteitscharter?
Het kwaliteitscharter is het kwalitatieve kader van de gesubsidieerde speelpleinen.
Het bepaalt de krijtlijnen op het vlak van inhoudelijke uitgangspunten zoals kinderen en
jongeren, spel en spelen, taal en meertaligheid, ouders en buurt, welbevinden,
betrokkenheid en zorg, leraren en animatoren.
Daarnaast komen in het charter de organisatorische vereisten van een kwalitatieve werking
aan bod, zoals infrastructuur, dag- en weekindeling, capaciteit en personeel op het
speelplein.

Welke procedure doorloopt het subsidiedossier?
De subsidieaanvraag
Stuur het aanvraagformulier uiterlijk op 10 november 2016 naar
speelpleinen.subsidies@vgc.be.
U vindt de subsidieformulieren op de website via de link:
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/van-aanvraag-tot-verslag
De behandeling van de subsidieaanvraag
De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt de subsidieaanvragen. Zorg ervoor
dat u het aanvraagformulier volledig en duidelijk invult en dat u de aanvraag op tijd indient.
De collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en Vorming kent de subsidies toe op basis van
het subsidiereglement voor de speelpleinwerking van Brusselse scholen. Vraag en aanbod
en de spreiding van de speelpleininitiatieven over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
hierbij belangrijke selectiecriteria.
Na de toekenning van de subsidie krijgt u een bevestigingsbrief.
De berekening van de subsidie
De financiële ondersteuning gebeurt via een enveloppensubsidie. De subsidie wordt per
schooljaar en per deelnemende school of per groep scholen als volgt berekend:
Voor elke school of groep scholen die een eerste maal een speelpleinwerking start
 een eenmalige startsubsidie van 7.000 euro, voor de aankoop van speelpleinspecifieke
basisuitrusting;
Voor elke school of groep scholen
 een werkingssubsidie van 10.000 euro voor de financiering van de algemene
werkingskosten van de speelpleinwerking, zoals de kosten verbonden aan de
voorbereiding en de nazorg van de speelpleinwerking, verzekeringen, nutsvoorzieningen,
onderhoud en schade van de infrastructuur …
 een forfaitaire subsidie van 25 euro per kind en per week voor variabele werkingskosten
zoals gebruiksmateriaal, activiteiten, uitstappen, samenwerking met partners …
De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van de speelpleinwerking niet overschrijden.
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De uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:
- een eerste schijf van 90%: nadat de collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en
Vorming de subsidie heeft goedgekeurd en nadat u het kwaliteitscharter hebt
ondertekend;
- een tweede schijf van 10%: nadat u het verslag van de speelpleinwerking van de
paasvakantie en de zomervakantie hebt ingediend.
De communicatie
Vermeld in alle communicatie de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De verantwoording voor de subsidie
Bezorg de VGC een inhoudelijke en financiële verantwoording voor het gebruik van de
subsidie. Gebruik daarvoor het verslagformulier dat u vindt op de website van de VGC. De
uiterste indiendatum is 30 september.
De controle op het gebruik van de subsidie
Het ‘organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies
van 25 april 2013’ bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.
De VGC kan de bewijsstukken voor het gebruik van de subsidie opvragen of ze tijdens een
plaatsbezoek inkijken. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de
subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Meer informatie?
Neem contact op met

Martine Lietaert
02 563 04 74
of met
Steven Luysterman
02 563 03 45
speelpleinen.subsidies@vgc.be
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