
PROJECTOPROEP
BREDE SCHOOL

INSPIRATIE

Surf alvast eens naar ...
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/leren-en-
opvoeden/brede-school
www.bredeschool.org
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-
vrije-tijd/spelen/speelweefsel
www.sintniklaas.incijfers.be/dashboard
www.slimgedeeld.be
www.hoplr.com
www.moev.be

Meer informatie?

Christine Veys, deskundige kinderopvang
christine.veys@sint-niklaas.be, 03 778 36 48

Kelly Van Kerckhove, doelgroepenwerker, team flankerend 
onderwijsbeleid
kelly.vankerckhove@sint-niklaas.be, 03 778 37 15

Gemeenteraad 22 maart 2019

SUBSIDIE 

Het subsidiebedrag is bedoeld om de kosten van 
het project te financieren. Er kan geen aanvraag tot 
subsidiëring worden ingediend om reguliere loon- of 
werkingskosten van een school te financieren. Subsidies 
kunnen ook niet worden aangewend om schoolactiviteiten 
of schoolkosten van schoolkinderen te vergoeden. 

Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de 
door de jury weerhouden projecten en naar gelang de 
nodige financiering.

Alle kosten die vergoed worden door het budget van de 
subsidie moeten worden verantwoord. 

Voorbereiding en de start moeten gebeuren in de loop van  
het schooljaar 2019-2020. Samenwerkingsverbanden  
kunnen per projectjaar tot maximum 75% ontvangen. 
Dit na goedkeuring van het college en maximum 25% na 
realisatie van het projectplan van dat projectjaar en na 
ontvangst van een correct afrekeningsdossier.



BREDE 
SCHOOL
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In het schooljaar 2019-2020 zet het stadsbestuur een 
pilootproject rond Brede School op. Hiervoor gaan we op 
zoek naar twee pilootscholen om expertise op te bouwen 
en te delen.

Waarom?
Scholen, wijken en organisaties worden in een lokale 
context geconfronteerd met specifieke noden waarop ze 
niet elk individueel een antwoord kunnen bieden. Een 
antwoord daarop is Brede School.

Wie?
Voor de subsidie komen alle Sint-Niklase scholen van 
het gewoon en buitengewoon onderwijs (kleuter-, lagere 
en secundaire scholen) van alle onderwijsnetten in 
aanmerking.

Wat?
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen 
één of meerdere scholen en verschillende sectoren die
samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de
vrije tijd én op school met als doel maximale
ontwikkelingskansen voor álle kinderen.

De centrale doelstelling van brede school is het
maximaliseren van ontwikkelingskansen. Een brede 
school biedt kinderen en jongeren een veelheid aan 
ervaringen en ontmoetingen waarbinnen ze plezier 
hebben, ontdekken en experimenteren en diverse relaties 
aangaan met hun omgeving.

Aanvrager
De aanvraag wordt ingediend door een school. 
De aanvraag betreft een samenwerkingsverband tussen 
minstens één school en minstens één partner uit de buurt.

Subsidie
Samenwerkingsverbanden kunnen, verspreid over drie 
schooljaren, 10.000 EUR ontvangen. In een eerste 
projectjaar bedraagt het maximaal te ontvangen bedrag 
5.000 EUR en in het tweede en derde projectjaar maximaal 
2.500 EUR uiterlijk tot eind 2022.
Na elk schooljaar dient een nieuw jaarplan ingevuld te 
worden als aanvraag voor verlenging.

Ondersteuning
Samenwerkingsverbanden krijgen in het eerste schooljaar  
4 coachingmomenten aangeboden, gegeven door een 
deskundige Brede School van het Steunpunt Diversiteit en 
Leren.

Voorwaarden
De brede school richt zich op activiteiten die:
• aandacht hebben voor buurt- en ouderparticipatie
• zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen 

doorgaan
• en zowel binnen als buiten de schooltijd doorgaan

De aanvraag moet kaderen binnen volgende twee 
thema’s:  talentontwikkeling en plezier
  en/of
 samen gelukkig leven.

Tijdens de gesubsidieerde werking van drie schooljaren dient 
het samenwerkingsverband actief in te zetten op verankering 
van het project. Zodoende kan het project bestendigd worden 
na subsidiëring.

Elk samenwerkingsverband voorziet een contactpersoon, die 
fungeert als aanspreekpunt.

Eenmaal per jaar wordt een evaluatiemoment gehouden in 
aanwezigheid van de contactpersoon, de deskundige van het 
Steunpunt Diversiteit en Leren en de vertegenwoordiger van 
de stad.

“The sky is... Brede
     school!”

Dossier
Aanvragen van een subsidiëring voor een project Brede 
School gebeuren via een aanvraagformulier. Dit is te 
vinden op de website van stad Sint-Niklaas of te verkrijgen 
bij het loket onderwijs. De uiterlijke indiendatum is 15 
mei 2019.

Criteria
De aanvraag tot subsidiëring Brede School wordt 
gescoord op basis van onderstaande criteria:
• het project biedt een antwoord op een door de school 

vastgestelde vraag en/of nood
• maximaliseren van ontwikkelingskansen van 

leerlingen en van kinderen uit de buurt
• win-win situatie voor de betrokken partners 
• samenwerking met minstens 1 niet-schoolse, niet-

stedelijke partner uit de buurt
•  praktische en concrete haalbaarheid
• vernieuwend karakter
• de school is bereid tot het openstellen van haar ruimte
• continuïteit en verankering van het project
• engagement tot het delen van expertise rond Brede 

School met andere scholen

Presentatie
Samenwerkingsverbanden lichten hun Brede School-
project toe  voor een jury op woensdagmiddag 22 mei
2019 in het stadhuis. 

De jury is een multidisciplinair samengestelde commissie 
met stadsinterne en stadsexterne personen.

De jury brengt een gemotiveerd advies uit aan de hand 
van bovengenoemde criteria. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de 
beslissing op basis van het advies van de jury.

INDIENEN DOSSIER


