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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Het College subsidieert Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die een project ‘Talent for 
Teaching’ organiseren voor hun leerlingen.  

Het project ‘Talent for Teaching’ biedt leerlingen secundair onderwijs de kans om kennis te maken 
met het leerkrachtenberoep door activiteiten uit te voeren in een lagere school of eerste graad SO. 
Het kan daarbij gaan om schaduw- en/of observeermomenten, co-teachen, een deel van de les geven, 
een groepje leerlingen begeleiden… 

De subsidie behelst enerzijds een vrijwilligersvergoeding voor de betrokken leerlingen, anderzijds een 
tussenkomst voor de secundaire school die leerlingen uitzendt. 

Hoofdstuk 2. Subsidievoorwaarden 

Artikel 2 

Voorwaarden t.a.v. de ‘uitzendende school’ 

De secundaire school organiseert een werking waarbij scholieren uit de derde graad de mogelijkheid 

krijgen om activiteiten uit te voeren in een gastschool (basisonderwijs of in de eerste graad 

secundair onderwijs) om het leerkrachtenberoep beter te leren kennen; 

De secundaire school moet minimaal 3 en ten hoogste 10 leerlingen selecteren om deel te nemen aan 

het project. 

De leerlingen worden ondersteund en krijgen feedback, zowel door hun eigen leerkracht of 
leerlingbegeleider als door de ontvangende leerkracht. 

De secundaire school vervult alle administratieve verplichtingen zoals omschreven in het draaiboek 
(document voor het vervullen van de informatieplicht en verklaring op eer vrijwilligersvergoeding, 
verzekering leerlingen…) 

De ‘uitzendende’ en de ‘ontvangende’ school maken afspraken over de afrekening van de kosten voor 
kopies, lesmateriaal, extra inzet van personeel… 
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Voorwaarden t.a.v. de ‘ontvangende school’ 

De ontvangende school (basisonderwijs of eerste graad secundair onderwijs) organiseert een werking 

waarbij scholieren, op afgesproken momenten en met een graduele opbouw, kunnen assisteren in de 

klaspraktijk om het leerkrachtenberoep beter te leren kennen.  

De leerlingen worden ondersteund en krijgen feedback.  

De ontvangende school koppelt ook terug naar de uitzendende school, zowel over de leerlingen als 
over het projectverloop. 

De ‘uitzendende’ en de ‘ontvangende’ school maken afspraken over de afrekening van de kosten voor 
kopies, lesmateriaal, extra inzet van personeel… 

Voorwaarden t.a.v. de activiteiten  

Voor elke betrokken leerling gaat het om minstens 8 klasmomenten verspreid over minstens 6 weken.  

Het Onderwijscentrum Brussel is betrokken bij de opbouw van het traject dat de scholen de 
leerlingen aanbieden (verhouding van schaduw- en oefenkansen, tempo…) 

Hoofdstuk 3. Subsidieberekening en -procedure 

Artikel 3 

De subsidie die wordt toegekend aan de ‘uitzendende school’ wordt als volgt berekend:  

- 500 EUR basissubsidie per schooljaar voor de organisatie en werking van het project op de 

uitzendende en de ontvangende school; 

- 100 EUR bijkomende subsidie per deelnemende leerling (max. 10 leerlingen per school) voor de 

vergoeding van de leerling.  

De maximumsubsidie bedraagt 1.500 EUR per school per schooljaar. 

Artikel 4 

§1 De secundaire school die een ‘Talent for Teaching’-project wil opstarten, laat dat weten aan het 
Onderwijscentrum Brussel voor de herfstvakantie van het schooljaar waarin de ‘Talent for Teaching’-
activiteiten plaatsvinden. Pas na deze aanmelding komt de school in aanmerking voor een ‘Talent for 
Teaching’-subsidie. 

§2 De ‘Talent for Teaching’-subsidie wordt aangevraagd uiterlijk op 15 januari van het schooljaar 
waarin de ‘Talent for Teaching’-activiteiten plaatsvinden. De aanvraag gebeurt via het subsidieloket 
van de VGC. 

§3 Het collegelid bevoegd voor Onderwijs kent het effectieve subsidiebedrag toe. 

§4 De toegekende subsidie wordt na de toekenning uitbetaald in één schijf.  



De algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en Vorming is gemachtigd om eventuele 
saldi terug te vorderen. 

§5 De secundaire school dient uiterlijk op 10 juli een evaluatie van het project in. Daarin wordt ook 
de feedback van de ontvangende school over het projectverloop opgenomen. 

Artikel 5 

De secundaire school staat in voor het uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding aan de betrokken 
leerling(en). 

Hoofdstuk 4. Communicatie 

Artikel 6 

De betrokken scholen vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het N-brussel-logo en 
volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.  

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

Artikel 7 

§1 Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2022.  

§2 In afwijking van artikel 4 §2 kunnen voor het schooljaar 2021-2022 subsidieaanvragen ingediend 

worden tot en met 15 maart 2022. Daarbij komen evenwel enkel de secundaire scholen die zich 

engageerden in het project ‘Ketjes met Talent’ in aanmerking om een subsidie aan te vragen. 

http://www.vgc.be/huisstijlgids

