
 

 

 

GEMEENTERAAD: 22-03-2019 

 
Subsidiereglement brede school 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas projecten rond Brede 
School ondersteunen, binnen de perken van het in het budget 
voorziene krediet. 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Brede school 
Een samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en 
verschillende sectoren die samenwerken aan een bredere leer- en 
leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale 
ontwikkelingskansen voor alle 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. 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden  

 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvraag 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

1. De aanvraag wordt ingediend door een school. Alle Sint-
Niklase scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs 
(kleuter-, lagere en secundaire scholen) van alle 
onderwijsnetten komen in aanmerking. 

2. De aanvraag betreft een samenwerkingsverband tussen 
minstens één school en minstens één partner uit de buurt. 

 
De activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

1. De brede school richt zich op activiteiten die: 
 - aandacht hebben voor buurt- en ouderparticipatie 
 - zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen  
   plaatsvinden 
 - en zowel binnen als buiten de schooltijd plaatsvinden. 
 

2. De aanvraag moet kaderen binnen de thema’s 
- talentontwikkeling en plezier 
en/of 

 - samen gelukkig leven. 
 
Tijdens de gesubsidieerde werking gedurende drie schooljaren moet 



 

 

het samenwerkingsverband inspanningen leveren om het project te 
verankeren, zodat het kan bestendigd worden na de periode van 
subsidiëring. 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 

 
Een samenwerkingsverband kan, verspreid over drie schooljaren, 
10.000 EUR ontvangen. 
- In een eerste projectjaar bedraagt het maximaal te ontvangen 
bedrag 5.000 EUR 
- in het tweede en derde projectjaar bedraagt het maximaal te 
ontvangen bedrag 2.500 EUR. 
 

 
Artikel 5. Procedure 

- Aanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- De aanvraag tot subsidiëring van een project Brede School gebeurt 
via een aanvraagformulier, dat te vinden is op de website van de 
stad Sint-Niklaas, en te verkrijgen bij het loket onderwijs in het 
Welzijnshuis. 
 
- De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag wordt 
jaarlijks vastgelegd. 
 
- De aanvraag wordt beoordeeld door een multidisciplinaire jury. 
 
- Elk samenwerkingsverband voorziet een contactpersoon, die 
fungeert als aanspreekpunt. 
 
- De samenwerkingsverbanden lichten hun Brede Schoolproject toe 
aan een jury. 
 
- De aanvraag wordt beoordeeld op basis van volgende criteria: 

1. Het project biedt een antwoord op een door de school 
vastgestelde vraag en/of nood 

2. Maximaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen én van 
kinderen uit de buurt 

3. Win-winsituatie voor de betrokken partners 
4. Samenwerking met minstens 1 niet-schoolse, niet-stedelijke 

partner uit de buurt 
5. Praktische en concrete haalbaarheid 
6. Vernieuwend karakter 
7. De school is bereid tot het openstellen van haar 

infrastructuur 
8. Continuïteit en verankering van het project 
9. Engagement tot het delen van expertise rond Brede School 

met andere scholen. 
 

- De jury brengt een gemotiveerd advies uit aan de hand van deze 
criteria. 
 
- Het college van burgemeester en schepenen beslist over de 
aanvraag, op basis van het advies van de jury. 



 

 

 
- Bewijsstukken 

 
Alle kosten die vergoed worden door de subsidie moeten worden 
verantwoord. 
 

 
Artikel 6. Controle en 
sancties 
 

 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of 
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of 
gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de 
subsidie. 
 

 
Artikel 7. 
Beslissingstermijn 
 

 
Het college neemt een beslissing over de aanvraag uiterlijk twee 
maanden na het uitbrengen van het advies door de jury. 
  

 
Artikel 8. Uitbetaling 

 
Het subsidiebedrag heeft tot doel 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 door de jury bepaald op basis van een 
realistische inschatting van de begroting in de projectaanvraag. 
 
Onmiddellijk na de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen ontvangt het samenwerkingsverband per projectjaar 
maximum 75% van het toegekend subsidiebedrag. 
Na realisatie van het projectplan van het desbetreffende jaar en na 
ontvangst van een correct afrekeningsdossier wordt het saldo van 
maximum 25% van het toegekend subsidiebedrag uitgekeerd. 
 
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. 
Na elk schooljaar dient een evaluatie als aanvraag tot verlenging. 
 

 
Artikel 9. Communicatie 
 

 
Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de 
stad. 
 
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing 
van het college. 
 

 
Artikel 10. Algemene 
bepalingen 
 

 
Alle betwistingen over dit reglement worden beslecht door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Omwille van het feit dat het een proefproject betreft van beperkte 
duur, kan het college binnen de geest van het concept brede school 



 

 

gemotiveerd afwijken van dit reglement. 
 
Het subsidiereglement Brede School, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29-05-2009, wordt opgeheven op 31-08-2019. 
 
Het reglement treedt in werking op 1 april 2019. 
 

 


