
   

  

  

Gecoördineerd subsidiereglement speelpleinwerking Nederlandstalige scholen in Brussel 
(basis: Collegebesluit nr. 20142015-0401 van 05 maart 2015, collegebesluit nr. 20162017-0145 van 27 
oktober 2016 en Besluit Gemachtigd Ambtenaar nr. 2020-0868 van 30 september 2020)   
 
 
Artikel 1  

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert Nederlandstalige scholen in Brussel die tijdens 
schoolvakanties speelpleinwerking organiseren voor de kinderen van de Nederlandstalige 
basisscholen en secundaire scholen in Brussel, en kinderen die gedomicilieerd zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen. De subsidies 
worden toegekend binnen de perken van de begroting, op grond van de hierna volgende bepalingen.  

 

Artikel 2  

De gesubsidieerde speelpleinwerking beantwoordt aan het kwaliteitscharter van de VGC speelpleinen.  

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

De infrastructuur is van deze aard dat een kwaliteitsvolle speelpleinwerking mogelijk is.  

Scholen kunnen enkel participeren aan de gesubsidieerde speelpleinwerking als zij akkoord gaan met 
het kwaliteitscharter, dat zij expliciet moeten ondertekenen.  

 

Artikel 3  

Subsidieaanvragen worden per schooljaar, voor de speelpleinwerking van een school of een groep 
scholen, ingediend door de directeur van de school, door de inrichtende macht van de school of een 
groep scholen.  

De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen voor de subsidies voor de speelpleinwerking 
van de Brusselse scholen tijdens de zomer- en paasvakantie 2021 wordt bepaald op 15 november 
2020.  

De aanvragen worden bij de algemene directie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ingediend. De aanvrager gebruikt hiertoe verplicht het standaard 
aanvraagformulier voor de subsidies voor de speelpleinwerking van de Brusselse scholen.  

 



 

Artikel 4  

De financiële ondersteuning gebeurt via een enveloppensubsidie. De subsidie wordt per schooljaar en 
per deelnemende school of groep scholen als volgt berekend:  

- een eenmalige startsubsidie van 7.000 EUR voor elke school of groep scholen die een 
speelpleinwerking opstart, voor de aankoop van speelpleinspecifieke basisuitrusting;  

- een werkingssubsidie van 10.000 EUR 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, enz.  

- een forfaitaire subsidie berekend aan 25 EUR per kind en per week voor variabele 
werkingskosten zoals gebruiksmateriaal, activiteiten, uitstappen, samenwerking met 
partners, financiële bijdrage van de school voor de deelnamekosten van (kansarme) 
leerlingen, enz.  

De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van de speelpleinwerking niet overschrijden.  

 

Artikel 5  

De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90 % van het totaalbedrag na goedkeuring van de 
subsidie, 10% na ontvangst van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de 
speelpleinwerking.  

 

Artikel 6  

De toegekende enveloppesubsidie, bestaande uit een eenmalige startsubsidie, een werkingssubsidie 
en een forfaitaire subsidie dient exclusief te worden ingezet voor de organisatie van de lokale 
speelpleinwerking.  

 

Artikel 7  

De inhoudelijke en financiële verantwoording van de aanwending en de besteding van een 
enveloppensubsidie gebeurt aan de hand van het standaard verslagformulier voor de subsidies van 
de speelpleinwerking van de Brusselse scholen.  

De uiterste datum voor de indiening van de verslagen voor de subsidies voor de speelpleinwerking 
van de Brusselse scholen tijdens de zomer- en paasvakantie 2021 wordt bepaald op 30 september 
2021.  



De inventarislijst van de materialen aangekocht met de startsubsidie wordt bij de verslaggeving 
bezorgd.  

 

Artikel 8  

Bij de toekenning van de subsidies wordt rekening gehouden met een goede regionale spreiding van 
de speelpleininitiatieven en een evenwichtige spreiding in de tijd.  

 

Artikel 9  

De gesubsidieerde scholen vermelden in hun communicatie de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie volgens de modaliteiten van het stijlhandboek zoals omschreven op de 
website http://stijlhandboek.vgc.be.  

 

Artikel 10  

Dit reglement treedt in werking op 5 maart 2015.  


