Collegebesluit nr. 20122013-0336
25-04-2013
Collegebesluit houdende het subsidiereglement voor het educatieve aanbod van
aanbieders voor Brusselse scholen
Het college,
Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van
17 februari 1994;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de
gemeenschappen en de gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan
de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de verordening van nr. 12/01 van 20 april 2012 houdende een overkoepelend kader
voor de VGC-subsidies voor Onderwijs en Vorming;
Gelet op het collegebesluit nr. 20112012-0397 van 26 april 2012 houdende het
subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen;
Overwegende dat het subsidiereglement van 26 april 2012, na een jaar werking werd
geëvalueerd;
Na beraadslaging,
Besluit
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1
Dit reglement moet samen gelezen worden met de verordening nr. 12/01 van 20 april 2012
houdende een overkoepelend kader voor de VGC-subsidies voor Onderwijs en Vorming.
Artikel 2
Het College subsidieert het educatieve aanbod van aanbieders voor Nederlandstalige Brusselse
kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds
kunstonderwijs, binnen de perken van de begroting en op grond van de hierna volgende
bepalingen.
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Artikel 3
Het gesubsidieerde aanbod van de aanbieders sluit aan bij:
-

de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, het pedagogisch project, het
taalbeleid, het ouderbeleid van de school en indien voorhanden de brede schoolwerking;
specifieke kenmerken van het Brussels Nederlandstalig onderwijs, aansluitend bij de
grootstedelijke en meertalige context van het Brussels hoofdstedelijk gewest;
de visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund
worden’ van 25 november 2010;
de visietekst ‘Brede School’ van 16 december 2010 van de VGC;
de visietekst ‘Opvoedingsondersteuning’ van 30 juni 2011 van de VGC.

Hoofdstuk II. Voorwaardenkader
Artikel 4
Het educatieve aanbod van aanbieders kan gesubsidieerd worden indien het aan de
onderstaande voorwaarden voldoet.
VOORWAARDE I - SCHOOLCONTEXT

Het educatieve aanbod sluit aan bij de specifieke context en bij de onderwijskundige visie van de
school.
VOORWAARDE II - TAAL

Het educatieve aanbod heeft een uitdagend karakter op het vlak van taal. Het legt de nadruk op:
- het versterken van de taalvaardigheid Nederlands bij de leerlingen;
- het positief omgaan met andere talen.
VOORWAARDE III - DIVERSITEIT

Het educatieve aanbod wordt opgesteld in functie van het diverse en Brusselse schoolpubliek en
maakt leerlingen bewust van de meerwaarde van diversiteit.
VOORWAARDE IV - BREED LEREN

Het educatieve aanbod versterkt en verbreedt de leeromgeving van de leerlingen.
VOORWAARDE V - PARTICIPATIE

Het educatieve aanbod biedt ruimte voor actieve betrokkenhe id en ondersteuning van leraren,
leerlingen, ouders en andere partners.
De mate waarin het aanbod aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, wordt beoordeeld aan de
hand van SMART geformuleerde indicatoren. Aan enkele indicatoren moet het aanbod verplicht
voldoen, aan andere niet.
Hoofdstuk III. Uitvoeringsbepalingen
Artikel 5
Subsidieaanvragen worden jaarlijks voor het volgende schooljaar, uiterlijk 15 mei ingediend bij de
algemene directie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De
aanbieder gebruikt hiertoe verplicht het standaard aanvraagformulier voor de subsidies voor
educatieve initiatieven van scholen.
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Artikel 6
Voor elk educatief aanbod dat beantwoordt aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 4
kan een subsidie worden toegekend.
De subsidie wordt als volgt berekend:
1° een basissubsidie van 3.000 EUR voor de aanbieder die aan alle verplichte indicatoren voldoet;
2° een verhoging van de basissubsidie die wordt berekend op basis van de verschillende
onderstaande elementen:
-

10% van de personeelskost van het gesubsidieerde aanbod;

-

45 EUR per dagdeel;

-

rekening houdend met de mate waarin het aanbod aan de inhoudelijke voorwaarden
voldoet:
o 150 EUR voor de eerste vier niet verplichte indicatoren waaraan het aanbod voldoet;
o 50 EUR voor elke andere niet verplichte indicator waaraan het aanbod voldoet;

-

een bedrag dat wordt bepaald in functie van de netto kostprijs van het gesubsidieerde
aanbod en rekening houdt met het totale beschikbare begrotingskrediet voor aanbieders;

Om de continuïteit in de subsidiëring te verzekeren, kan de subsidie per aanbieder jaarlijks
maximum 20% verhogen of verlagen. De toegekende subsidie kan de netto kostprijs van het
initiatief niet overschrijden. De subsidie per aanbieder bedraagt maximum 40.000 EUR.
Artikel 7
De toegekende subsidie wordt uitbetaald in 1 schijf na goedkeuring van de subsidie. Bij de
toekenning van een enveloppensubsidie wordt de subsidie uitbetaald na de wederzijdse
ondertekening van de overeenkomst door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de aanbieder
Artikel 8
De toegekende subsidie dient te worden besteed voor het realiseren van het educatieve aanbod
op maat van Brusselse scholen of in functie van de ontwikkeling van een specifiek aanbod op
verzoek van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Artikel 9
De inhoudelijke en financiële verantwoording van de aanwending en de besteding van de
subsidie gebeurt uiterlijk 15 augustus, volgend op het schooljaar waarvoor de subsidie werd
toegekend. De aanbieders gebruiken hiervoor verplicht het standaard verslagformulier voor de
subsidies voor educatieve initiatieven.
Artikel 10
De gesubsidieerde aanbieders 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 11
Dit gewijzigde reglement treedt in werking op 25 april 2013.
De collegeleden,

Bruno DE LILLE
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Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

