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REGLEMENT 
 

Subsidiereglement voor de ondersteuning van de aankoop of leasing van ICT-materialen 
voor de Nederlandstalige instellingen van het volwassenenonderwijs in Brussel 

 

INLEIDING 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt een digisprong in het Nederlandstalige 
volwassenenonderwijs in Brussel om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken.  

Door de aankoop of leasing van ICT-materialen kunnen de Centra voor Volwassenenonderwijs 
(CVO) en het Centrum voor Basiseducatie (CBE) een motiverende, digitale leeromgeving creëren, 
die de toegang tot digitale materialen verhoogt voor de meest kwetsbare cursisten, en nieuwe 
vormen van gecombineerd en geïntegreerd leren aanbieden. 

Dit project past binnen Strategische doelstelling 1 van het Strategisch Meerjarenplan ‘Brusselaars 
kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen’ voor de uitvoering van operationele doelstelling 1.1 
‘Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot 
het Nederlandstalig onderwijs’ - actie 1.1.7: ‘De inrichting en uitrusting van de school- en 
leeromgeving wordt duurzaam en kwaliteitsvol aangepast door projecten als Buitenspel, ICT-
uitrusting, energiezorg, STEM, inrichting van school- en klasbibliotheken, zodat leerlingen en 
leerkrachten kunnen beschikken over eigentijdse lesmaterialen en een aangepaste leeromgeving’. 

 

 

HOOFDSTUK I: VOORSTELLING SUBSIDIEOPROEP 

Artikel 1. Doelstelling 

Met het project rond de aankoop of leasing van ICT-materialen voor het volwassenenonderwijs 
ondersteunt de VGC de Nederlandstalige Centra voor Volwassenenonderwijs in Brussel en het 
Brusselse Centrum voor Basiseducatie bij het ontwikkelen van een coherent ICT-beleid.  

Dit doet ze zodat deze onderwijsinstellingen ICT als een vernieuwend element op een duurzame 
en succesvolle manier kunnen integreren in de leer- en onderwijsactiviteiten. Cursisten krijgen 
toegang tot moderne, eigentijdse digitale ICT-materialen die een krachtige, digitale leeromgeving 
creëren. Daarmee wil de VGC de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen. 

De prioritaire doelgroep bij de inzet van de materialen zijn de meest kwetsbare cursisten binnen 
het volwassenenonderwijs (kortgeschoolden, cursisten tweedekansonderwijs…). 

Dit reglement is bedoeld voor de aankoop of leasing van ICT-materialen en de uitrol tijdens het 
schooljaar 2021-2022. 

  



 

 
2 

Artikel 2. Wie komt in aanmerking? 

De VGC kent subsidies toe aan de Nederlandstalige CVO’s en het CBE (Brusselleer) in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.  

De subsidie wordt per onderwijsinstelling toegekend, en is enkel bedoeld voor de inzet in de 
campussen en lesplaatsen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Artikel 3. Wat komt in aanmerking? 

Binnen deze subsidieoproep komen materialen in aanmerking voor het gebruik door de cursisten, 
thuis of op de lesplaats, of voor de inrichting van leslokalen en open leercentra: 

• Hardware-apparatuur binnen de categorieën digitale borden en 
laptops/Chromebooks/tablets/iPads; 

• Netwerkinfrastructuur; 

• ICT-accessoires zoals hoofdtelefoons, webcams…; 

• Klein materiaal verbonden aan de installatie van bovenstaande apparatuur of 
randapparatuur, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van bekabelingen voor het vlot laten 
werken van de materialen.  

De centra kunnen, binnen de bovenstaande productgroepen en aansluitend bij de eigen 
specifieke ICT-noden, zelf beslissen welke uitrusting ze aankopen of huurkopen met de financiële 
middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking stelt.  

 

Artikel 4. Aanschaffen van de materialen 

De centra kiezen volledig vrij waar ze de materialen aan- of huurkopen. Het centrum dient zelf de 
markt bevragen om na te gaan wat in zijn geval de meest gunstige condities zijn. De 
opgevraagde offertes worden toegevoegd aan de aanvraag. 

Het centrum kan de hardware ook aanschaffen via leasing. In dat geval draagt het centrum zelf 
de volledige verantwoordelijkheid om in te staan voor de afbetaling van het geleasete materiaal, 
binnen de in het kader van de oproep toegekende middelen. 

 

Artikel 5. Gebruik van de materialen 

De ICT-infrastructuurmiddelen die verworven worden met deze VGC-subsidie zijn bedoeld voor 
gebruik door cursisten die les volgen in het centrum of op afstand. Enkel de digitale lesborden 
zijn bedoeld voor gebruik door de lesgevers. 

Alleen voor aangekochte netwerkinfrastructuur is een gedeeld gebruik ten behoeve van de 
administratie van het centrum toegestaan, op voorwaarde dat er hierdoor geen bijkomende 
kosten zijn binnen het subsidieproject en het gebruik door de administratie niet ten koste gaat 
van capaciteit en performantie die nuttig kan worden aangewend voor de materialen voor de 
cursisten. 

Het centrum blijft ten allen tijde eigenaar van de aangeschafte ICT-uitrustingsmaterialen. 

 

Artikel 6. Subsidie van de materialen en berekening van de subsidie 

Er wordt slechts 1 subsidie toegekend per centrum.  

Het totale subsidiebedrag voor deze oproep wordt verdeeld over de centra op basis van het 
aantal cursisten met zwakke socio-economische status dat ze bereiken. 
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Artikel 7. Beoordeling van de aanvragen 

De aanvragen van de centra worden aanvaard indien het aanvraagdossier in voldoende mate 
beantwoordt aan volgende criteria: 

• Het project voldoet aan de algemene voorwaarden opgenomen in het reglement. 

• Het centrum levert inhoudelijke informatie aan de hand van een document waarin ze 
aangeeft hoe ze de materialen zal integreren in haar werking met aandacht voor: 

o de visie op e-leren, 
o prioritisering van de doelgroepen, 
o doelen, acties en een plan van aanpak, 
o meting van de vooruitgang.  

• Technische criteria:  
o De technische specificaties van de gewenste materialen moeten in verhouding staan 

tot de inzet van de apparatuur voor de leerdoelen; 
o Het centrum omschrijft de wijze waarop ze zal omgaan met onderhoud en 

beveiliging. 

• Financieel criterium: De prijs-kwaliteit verhouding van de gewenste materialen 
(kostenoverweging). 

De algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en Vorming is gemachtigd om 
subsidieaanvragen onontvankelijk te verklaren indien ze niet voldoen aan de voorwaarden uit dit 
reglement. 

 

Artikel 8. Procedure voor een subsidieaanvraag 

• De onderwijsinstelling vult het aanvraagformulier in dat terug te vinden is op het e-loket van 
de VGC (subsidies.vgc.be). Ze motiveert hierbij duidelijk waarom de aankoop van de 
materialen noodzakelijk is (zie artikel 7).  

• De onderwijsinstelling staaft de aanvraag met de noodzakelijke offertes, conform de geldende 
wet op de overheidsopdrachten. Deze offertes worden opgeladen op het e-loket van de VGC 
waarbij het centrum duidelijk aangeeft welke offerte haar voorkeur geniet. Indien de 
onderwijsinstelling gebruik maakt van een raamcontract, dient ze dit duidelijk aan te geven. 

• De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 10 september 2021. 

• De administratie van de VGC onderzoekt het dossier en brengt een advies uit. 

• Het VGC-collegelid bevoegd voor onderwijs neemt een beslissing over het toekennen van de 
subsidie.  

• De onderwijsinstelling gaat over tot de aankoop of leasing van de materialen.  

http://collegeprocedure.vgc.local/werkjaar/2018-2019/Dossier0001/Werkdocumenten/subsidies.vgc.be
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Artikel 9. Uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van facturen.  

• De VGC brengt de onderwijsinstellingen op de hoogte via brief waarna de administratie 
overgaat tot de uitbetaling van 75% van het subsidiebedrag. De subsidie wordt uitgekeerd 
door overschrijving op de bankrekening van het centrumbestuur. 

• Na de ontvangst van de facturen (die ingediend worden maximum zes maanden na de 
goedkeuring van de subsidie) gaat de administratie van de VGC over tot uitbetaling van het 
saldo (maximaal 25% van het subsidiebedrag). 

 

De uitgaven moeten overeenkomen met de betalingen die zijn verricht door de begunstigde van 
de subsidie en moeten worden gestaafd met facturen die betrekking hebben op de aankoop of 
leasing van goederen waarvoor de subsidie wordt verleend. Het uitbetaalde subsidiebedrag kan 
niet hoger liggen dan wat gestaafd wordt door facturen. 

 

 

HOOFDSTUK II: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 10. Toekenning 

De VGC kent de subsidie toe aan het centrumbestuur van het CVO of CBE op basis van de 
voorwaarden gesteld in dit reglement. De som van alle verkregen subsidies (VGC en een eventuele 
subsidie via een andere subsidiegever) mag de reële kostprijs niet overschrijden. 

 

Artikel 11. Controle 

De administratie van de VGC is belast met de controle op het gebruik van de middelen. Zij moet 
alle documenten hieromtrent kunnen inzien bij de onderwijsinstelling en/of het schoolbestuur. 
Als uit controle blijkt dat de extra middelen niet correct werden aangewend, dan moet de 
begunstigde van de subsidie deze middelen onmiddellijk terugbetalen. 

 

Artikel 12. Terugvordering 

De VGC kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen in volgende gevallen: 

• Indien de uitbetaalde subsidie hoger is dan het totale bedrag van de facturen; 

• indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt; 
• indien de voorwaarden van dit reglement niet worden vervuld. 

 

Artikel 13. Communicatie 

De gesubsidieerde onderwijsinstellingen, schoolbesturen en organisaties vermelden in hun 
communicatie over de gesubsidieerde projecten de steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie via het N-brussel-logo, en volgen daarvoor de richtlijnen van de 
huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.  

 

Artikel 14. Publicatie 

De VGC kan het gesubsidieerde project opnemen in publicaties, websites, evenementen, en 
dergelijke.  

 

http://www.vgc.be/huisstijlgids
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Artikel 15. Wet op de overheidsopdrachten 

De onderwijsinstelling is verplicht zich te houden aan de actuele regelgeving voor 
overheidsopdrachten (www.overheid.vlaanderen.be/belgische-regelgeving). 

 

Artikel 16. Ontheffing voorwaarden 

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geheel of gedeeltelijk ontheffing 
verlenen van de voorwaarden en bepalingen van dit besluit, indien bijzondere omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. De motivering van de ontheffing wordt opgenomen in een 
collegelidbesluit. 

 

 
 

https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/belgische-regelgeving

