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Waar moet ik op letten tijdens de aanvraag van het project? 

1. Ik wil een aanvraag indienen voor een school die basisonderwijs aanbiedt. Kan dat? 
 

• Elke school die gewoon basisonderwijs aanbiedt en gevestigd is in Oost-

Vlaanderen, kan een aanvraag indienen. Dat op voorwaarde dat de school een 

gemiddelde Onderwijs Kansarmoede-Indicator (OKI) heeft van minimum 0,5.  

 De gemiddelde OKI is gebaseerd op de volgende vier leerlingkenmerken: 

o De thuistaal is niet het Nederlands. 

o Het opleidingsniveau van de moeder is maximaal lager secundair 

onderwijs. 

o De leerling ontvangt een schooltoelage. 

o De leerling woont in een buurt met veel schoolse vertraging. 

Je vindt de OKI-cijfers op de website Mijn Onderwijs. 

o Het gaat om het OKI-cijfer van de school die overeenkomt met het 

instellingsnummer dat je opgeeft in vraag 5 van het aanvraagformulier 

(vraag 6 voor een verlengingsaanvraag). Is het instellingsnummer het 

nummer van de hoofdschool en niet van de vestigingsplaats? Dan geldt 

het OKI-cijfer van de hoofdschool.  

o Het gaat om het gemiddelde OKI-cijfer over de vier leerlingkenmerken.  

 

 

• Elke school die buitengewoon basisonderwijs aanbiedt en gevestigd is in 

Oost-Vlaanderen kan een aanvraag indienen voor de leerlingen die in deze school 

zijn ingeschreven.  

  

LET OP: Het project moet hoofdzakelijk ten goede komen aan leerplichtige 

leerlingen. 

Welk bedrag kan een school voor lager onderwijs aanvragen?  

Zie vraag 17 van deze handleiding. 

 

2. Ik wil een aanvraag indienen voor een school die secundair onderwijs aanbiedt. Kan dat? 
 

• Elke school die gewoon voltijds secundair onderwijs aanbiedt en gevestigd is 

in Oost-Vlaanderen kan een aanvraag indienen. Dat op voorwaarde dat de school 

een gemiddelde Onderwijs Kansarmoede-Indicator (OKI) heeft van minimum 0,5.  

 

 De gemiddelde OKI is gebaseerd op de volgende vier leerlingenkenmerken: 

o De thuistaal is niet het Nederlands. 

o Het opleidingsniveau van de moeder is maximaal lager secundair 

onderwijs. 

o De leerling ontvangt een schooltoelage. 

o De leerling woont in een buurt met veel schoolse vertraging. 

   

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs/mijn-onderwijs-voor-directies-en-administraties
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Je vindt de OKI-cijfers op de website Mijn Onderwijs. 

o Het gaat om het OKI-cijfer van de school die overeenkomt met het 

instellingsnummer dat je opgeeft in vraag 5 van het aanvraagformulier 

(vraag 6 van een verlengingsaanvraag). Is het instellingsnummer het 

nummer van de hoofdschool en niet van de vestigingsplaats? Dan geldt 

het OKI-cijfer van de hoofdschool.  

o Het gaat om het gemiddelde OKI-cijfer over de vier leerlingkenmerken. 

  

 

• Elk Centrum Deeltijds Onderwijs dat gevestigd is in Oost-Vlaanderen kan een 

aanvraag indienen. Dit op voorwaarde dat het centrum een gemiddelde 

Onderwijs Kansarmoede-Indicator (OKI) heeft van minimum 0,5.  

 

 De gemiddelde OKI is gebaseerd op de volgende vier leerlingenkenmerken: 

o De thuistaal is niet het Nederlands. 

o Het opleidingsniveau van de moeder is maximaal lager secundair 

onderwijs. 

o De leerling ontvangt een schooltoelage. 

o De leerling woont in een buurt met veel schoolse vertraging. 

 Je vindt de OKI-cijfers op de website Mijn Onderwijs. 

o Is jouw Centrum Deeltijds Onderwijs verbonden aan een hoofdschool? Dan 

gaat het om het OKI-cijfer van het Centrum, niet van de hoofdschool.  

o Het gaat om het gemiddelde OKI-cijfer over de vier leerlingkenmerken.  

 

• Elke school die buitengewoon secundair onderwijs aanbiedt en gevestigd is 

in Oost-Vlaanderen, kan een aanvraag indienen voor de leerlingen die in deze 

school zijn ingeschreven.  

  

 

 Welk bedrag kan een secundaire school aanvragen?  

 Zie vraag 17 van deze handleiding. 

 

3. Ik wil een aanvraag indienen voor een samenwerkingsverband. Kan dat? 
 

Je kan een subsidie aanvragen vanuit een samenwerkingsverband. Dat kan een 

bestaand officieel samenwerkingsverband zijn (zoals een scholengemeenschap), 

maar ook een samenwerkingsverband dat je specifiek voor het aangevraagde project 

opricht.  

 

Wil je in een tweede of derde projectjaar het samenwerkingsverband 

aanpassen? Dat kan. Het gaat dan niet om een nieuw project. Je vraagt het project 

aan als een verlenging van het bestaande project.  

 

Om in aanmerking te komen voor het subsidiebedrag van een 

samenwerkingsverband, moet je voldoen aan deze voorwaarden:  

 

• Je samenwerkingsverband bestaat uit minstens twee:  

o scholen gewoon of buitengewoon basis of secundair onderwijs 

o en/of centra deeltijds beroepsonderwijs 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs/mijn-onderwijs-voor-directies-en-administraties
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs/mijn-onderwijs-voor-directies-en-administraties
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Je kunt het samenwerkingsverband eventueel aanvullen met:  

o één of meer verenigingen zonder winstoogmerk. Een vereniging moet 

haar hoofdzetel niet noodzakelijk in de provincie Oost- Vlaanderen 

hebben. De subsidie moet wel ten goede komen van de scholen of centra 

die gevestigd zijn in de provincie Oost-Vlaanderen. 

o en/of publieke rechtspersonen zoals een stad, gemeente, OCMW of 

intercommunale 

o en/of hogescholen 

o en/of universiteiten 

LET OP:  

o Een niet-autonoom centrum dat samenwerkt met de school waaraan het 

verbonden is, komt niet in aanmerking voor het subsidiebedrag dat voor 

samenwerkingsverbanden bedoeld is! 

o Het instellingsnummer van de scholen of centra bepaalt of het effectief om 

2 verschillende scholen of centra gaat. Gebruik alleen de officiële 

schoolgegevens van  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

 

• Minstens twee van deze scholen en/of centra moeten voldoen aan de voorwaarde 

voor individuele scholen en/of centra (zie vragen 1 en 2 van deze handleiding). 

Let op: Een school die niet aan die voorwaarde voldoet, mag deelnemen aan het 

project, maar je mag de subsidie niet gebruiken voor specifieke kosten van deze 

school. Je mag met de subsidie bijvoorbeeld geen materiaal kopen dat uitsluitend 

gebruikt wordt in een niet-Oost-Vlaamse partnerschool van het project.   

 

• Het project moet ten goede komen van de leerlingen van minstens twee van deze 

scholen en/of centra. Een school die als partner bijvoorbeeld enkel zijn expertise 

of infrastructuur ter beschikking stelt, telt dus niet mee. 

 

• Uit de acties moet blijken dat de partners actief samenwerken. Een project dat in 

verschillende scholen, los van elkaar, wordt uitgevoerd, komt niet in aanmerking 

voor het subsidiebedrag van een samenwerkingsverband. Een partner die het 

project passief consumeert, telt niet mee.  

 

Wie is de eindverantwoordelijke partner van een samenwerkingsverband? 

In vraag 5 van het aanvraagformulier (vraag 6 van het formulier voor de 

verlengingsaanvraag) noteer je de eindverantwoordelijke partner van het 

samenwerkingsverband. Die partner beheert het dossier en de subsidie.  

Dat kan elke partner zijn met rechtsverantwoordelijkheid. Een feitelijke 

vereniging zoals een LOP of een Ondersteuningsnetwerk (ONW) kan dus geen 

eindverantwoordelijke partner zijn.    

Er is één uitzondering: Een scholengemeenschap kan altijd 

eindverantwoordelijke partner zijn, ook als de scholengemeenschap geen 

rechtsverantwoordelijkheid heeft. In dat geval moet de scholengemeenschap een 

rekeninguittreksel toevoegen bij de aanvraag. Dit als bewijs dat de 

rekeninghouder geen private persoon is. Op dat bewijs moet duidelijk de officiële 

naam en het adres van de scholengemeenschap vermeld zijn. 

  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
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4. Mijn school hoort bij een samenwerkingsverband dat een projectaanvraag indient. Mag mijn 

school dan zelf ook nog een projectaanvraag indienen? 
 

Ja, dat mag. Per projectperiode kan eenzelfde aanvrager slechts één project 

indienen. Je kunt een project als individuele school aanvragen en voor een ander 

project samenwerken met meerdere partners. Het gaat dan in beide projecten om 

een andere aanvrager.  

 

5. Mijn school fuseert tegen september met een andere school waar ik momenteel een 
samenwerkingsverband mee heb. Moet ik mijn project aanvragen als samenwerkingsverband 
of als individuele school? 

 
Je vraagt dit project aan als individuele school.  

 

6. Welke inhoud moet mijn project hebben? 

Zoals de titel van het reglement aangeeft, bevordert je project de slaagkansen van 

leerlingen in het leerplichtonderwijs.  

De definiëring van ‘slaagkansen’ wordt bepaald door de finaliteit van de opleiding.  

Bijvoorbeeld:  

• Van een project in TSO/dubbele finaliteit verwachten we dat het de kansen 

van de leerlingen bevordert om door te stromen naar het hoger onderwijs 

of de arbeidsmarkt.  

• Van een project in BuSO OV3 verwachten we dat het de kansen van de 

leerlingen bevordert op maatschappelijk functioneren en participeren en op 

tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.  

• Van een project in BuSO OV2 verwachten we dat het de kansen van de 

leerlingen bevordert op maatschappelijk functioneren en participeren in 

een omgeving met ondersteuning en op tewerkstelling in een omgeving 

met ondersteuning.     

 

Het reglement verwacht dat je project op langere termijn bijdraagt tot 

minstens één van deze doelen:  

 

• bevorderen van het Standaardnederlands van de leerlingen 

bijvoorbeeld je project werkt aan taalontwikkelend lesgeven in 

praktijkvakken  

 

• bevorderen van de leermotivatie van de leerlingen 

bijvoorbeeld je project creëert een uitdagende/stimulerende en 

verbindende leeromgeving die leerlingen het nodige zelfvertrouwen geeft 

om leertaken aan te durven 

 

• verbeteren van het leer- en studietraject van de leerlingen 

bijvoorbeeld je project werkt aan executieve functies waardoor leerlingen 

eigen leerdoelen leren stellen, leerstrategieën leren kiezen en eigen 

vorderingen leren evalueren  
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• verbeteren van de oriëntering van de leerlingen 

bijvoorbeeld je project werkt aan een terugkeer van het buitengewoon 

naar het gewoon onderwijs 

 

• verbeteren van de voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt 

bijvoorbeeld je project versterkt een duale opleiding 

 

• verbeteren van de doorstroming van de leerlingen naar het hoger 

onderwijs 

bijvoorbeeld je project werkt aan een procedure om opleidingen uit het 

hoger onderwijs te leren kennen 

 

• verhogen van het aantal leerlingen dat het leerplichtonderwijs met één van 

volgende kwalificaties verlaat: 

o een diploma secundair onderwijs  

o een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad BSO  

o een eindgetuigschrift behaald in het DBSO 

o een certificaat behaald in de leertijd (Syntra) 

o een getuigschrift op VKS3-niveau behaald in OV3 van het BuSO 

o een certificaat behaald in het modulair stelsel van het BSO, het 

DBSO en BuSO-OV3 

 

Je project moet nieuw zijn voor de aanvrager. Lees meer in vraag 10 van deze 

handleiding.  

 

Je project heeft als streefdoel dat het, na het wegvallen van de subsidie, 

duurzaam kan ingebed worden binnen de reguliere werking. In vraag 8 van 

het aanvraagformulier (vraag 9 van een verlengingsaanvraag) beschrijf je 

hoe je project deel kan uitmaken/kan bijdragen tot het bredere plaatje van 

je schoolwerking. Losse projecten, die voor het schoolteam geen duidelijke plaats 

hebben in de toekomstvisie waar ze samen aan werken, riskeren op weinig draagvlak 

te kunnen rekenen. Hoe beter het project opgehangen wordt aan de bredere kapstok, 

hoe meer het team het project ziet als ‘een extra stap in de goeie richting’ in plaats 

van ‘weer een extra opdracht’.   

Hoe schatten wij in of er voldoende kansen zijn op duurzame inbedding?  

 

• Een project dat niet meer is dan een verzameling van losse acties (bv een 

klasactiviteit organiseren of een methodiekenkoffer samenstellen), komt 

niet voor subsidie in aanmerking. Je acties mogen geen doel op zich 

zijn, maar onderdeel van een proces dat je schoolteam sterker maakt 

om de leerkansen van je leerlingen te verbeteren. Met andere woorden: je 

project mag niet beperkt blijven tot ‘het realiseren van de 

methodiekenkoffer of de klasactiviteit’.   

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten je acties aantonen hoe 

je de klasactiviteit, de methodiekenkoffer,… didactisch inzet om 

doelgericht de slaagkansen van je leerlingen te vergroten. Duurzame 

producten zoals een handleiding of een draaiboek, kunnen daarbij helpen.  

 

Heeft het project alleen maar effect heeft op de leerlingen van het 

betrokken projectjaar? Dan komt het niet voor subsidie in aanmerking. Je 

moet minstens ook acties formuleren die het schoolteam/de 

schoolwerking versterken, zodat het project ook effect heeft op de 

toekomstige leerlingen.   
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LET OP: Pure nascholing is ten laste van het eigen 

nascholingsbudget. Enkel als de nascholing onderdeel is van een 

coachingtraject naar implementatie op de werkvloer, kan je kosten voor 

nascholing voor de subsidie voorleggen. 

 

• Een project waarmee je louter de service van een externe partner 

consumeert, heeft weinig kans op duurzame inbedding als die service 

wegvalt. We verwachten dat je schoolteam doorheen het traject sterker 

wordt, actief aan het project participeert en mee zoekt naar 

vertaling op de werkvloer.  

 

• De inbreng van eigen financiële middelen kan een indicatie zijn dat je 

school werkt naar duurzame inbedding van het project. Verduidelijk je 

eigen inbreng in de kostenraming van je aanvraagformulier. Omschrijf over 

welke eigen inbreng het gaat: eigen werkingsmiddelen, een bijdrage van 

de leerlingen, sponsoring, eigen nascholingsbudget,…  

LET OP: De deputatie zal je bij de verantwoording van je project aan dat 

engagement houden. Geef je bijvoorbeeld aan om, bovenop de subsidie, 

eigen nascholingsbudget te investeren? En hou je je niet aan dat 

engagement? Dan riskeer je dat het bedrag dat je beloofde te 

investeren, wordt afgetrokken van de subsidie.  

  

• Verduidelijk welke langere termijnplanning je met dit project hebt. In 

vraag 8 van het formulier voor een eerste aanvraag noteer je welke acties 

je vroeger al deed binnen dit projectthema. In vraag 11 van het 

aanvraagformulier zet je de acties die je na deze projectperiode nog plant.  

 

• Samenwerking met duurzame partners (CLB, PBD, 

ondersteuningsnetwerk, lokaal bestuur) biedt garanties voor duurzame 

inbedding van je project. Vermeld de samenwerking met deze partners in 

vragen 10 en 11 van het aanvraagformulier.  

 

• Uit kolom 1 (wie wil je versterken) en 5 (wie zal wat doen) van je 

actieplanning moet blijken dat je werkt aan een breed draagvlak voor het 

project. Een project dat niet door het ganse team gedeeld wordt en/of 

waar geen plaats is voor participatie door ouders/leerlingen, blijft op lange 

termijn niet overeind. Vanzelfsprekend kunnen niet voor elk project 

meteen alle betrokkenen even actief participeren. Uit het actieplan moet 

wel blijken dat je aan dat draagvlak werkt.  

  

• Let op: In het eerste en het tweede projectjaar volstaat het dat je project  

duurzame inbedding als streefdoel heeft. In je aanvraag voor het 3e 

projectjaar, verwachten we in de actieplanning (vraag 10 van het 

aanvraagformulier) minstens 1 expliciete actie hoe je aan die duurzame 

verankering gaat werken op niveau van schoolbeleid. 

 

Bijvoorbeeld: 

• Je verbindt het project met moderne onderwijsdoelen en leerplannen. 

• Je vertaalt het project naar je personeelsbeleid door het zichtbaar te 

maken in de verwachtingen naar nieuwe medewerkers, of in een 

functieprofiel waarbij iemand structureel de opdracht krijgt het project 

verder te coördineren, of je installeert een lerend netwerk dat ook na 

de subsidie competentieversterking garandeert. 

• Je integreert het project in je brede basiszorg of in je talenbeleid. 
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7. Hoe vul ik het actieschema in (vraag 10 van het aanvraagformulier)? 

Dit schema beschrijft enkel het project van het komende schooljaar. Dat is 

het schooljaar waarvoor je nu een aanvraag doet. Wat je na dit schooljaar nog 

wilt doen, beschrijf je in vraag 11.  

Dit schema helpt je om je doelen in kolom 2 zo SMART mogelijk te formuleren: 

Specifiek, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden en, waar zinvol en mogelijk ook 

Meetbaar. ‘Waar zinvol en mogelijk’ omdat we van deze projecten geen 

wetenschappelijk onderzoek verwachten. We vragen wel om zo veel mogelijk 

evidence based methodieken in te zetten en je te laten coachen door partners die 

expertise hebben om de methodieken correct te vertalen naar jouw schoolcontext. 

In kolom 7 noteer je de indicator die je zult evalueren: welk concreet resultaat wil 

je tegen het einde van het schooljaar met de actie bereiken om die actie als 

geslaagd te beschouwen. Formuleer die resultaten als vervolg van de zin ‘deze 

actie is geslaagd als volgend schooljaar…..’ of ‘we zijn over deze actie tevreden als 

we volgend schooljaar….’. Zo formuleer je resultaatsindicatoren die evalueerbaar 

zijn.  

 

Voor elke actie vul je 1 lijn van het schema in. Selecteer 5 tot maximum 10 

acties en werk die grondig uit door alle kolommen in te vullen.  

 

Voor een verlenging moet je actieplan aansluiten op je evaluatie in vraag 

8 van het formulier. Misschien moet je bepaalde acties herhalen om het 

beoogde resultaat te realiseren? Misschien blijkt dat het meer tijd kost om 

voldoende draagvlak te creëren? Misschien moet je extra inzetten op participatie 

van ouders of leerlingen om het project op maat te ontwikkelen? Misschien blijkt 

dat leerkrachten meer coaching op de werkvloer nodig hebben om de nieuwe 

methodiek goed te implementeren? Misschien kreeg je meer mandaat van je 

schoolbestuur dan verwacht, of meer tijd dan verwacht omdat de directeur lestijd 

omroostert naar werktijd voor het project? Misschien heeft de externe expert die 

je had ingeschakeld meer pedagogisch-didactische kennis dan je had verwacht en 

zit zijn coaching vlugger op maat van je team? 

Belangrijk is dat je actieplan ons overtuigt dat een verlenging van het 

project wenselijk is om verder te evolueren richting duurzame 

verankering.   

 

Maak je een actieplan voor een tweede verlenging? Dan werk je minstens 1 

actie uit rond duurzame verankering van je project op niveau van schoolbeleid en 

minstens 1 actie rond uitwisselen van expertise/resultaten met meer Oost-

Vlaamse scholen. Lees meer hierover in vraag 39 van deze handleiding.  

 

 

Maak je actieplan in 3 stappen:  

 

Stap 1: Acties voor een vooronderzoek doe je vooraf. Deze acties maken 

geen deel uit van het project zelf en horen dus niet thuis in dit schema.  

 

Bijvoorbeeld:  

• Je onderzoekt of er draagvlak is voor je project. 

• Je onderzoekt of het aanbod van een externe partner aansluit bij de vraag, of 

de partner zich kan engageren. 

• Je onderzoekt of je vanuit het schoolbeleid mandaat krijgt voor het project.  
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Stap 2: Vul de kolommen 1 en 2 van het schema in.  

KOLOM 1: Wie wil ik met mijn project versterken? Hoeveel en welke 

leerlingen, hoeveel en welke leerkrachten, hoeveel en welke andere 

schoolmedewerkers, ouders,…? Beschrijf je doelgroepen zo concreet mogelijk. 

Bijvoorbeeld ‘alle 500 leerlingen van de eerste graad B-stroom’ of ’35 

leerlingen 3e jaar type basisaanbod OV3 van vestigingsplaats x‘ of ‘12 

leerlingbegeleiders 2e graad dubbele finaliteit’.  

• Het gaat hier niet om wie het project uitvoert (dat beschrijf je in kolom 5), 

het gaat om de doelgroepen die door je project versterkt worden. 

Onderneem je volgend schooljaar bijvoorbeeld geen acties om ouders te 

versterken? Dan horen de ouders niet thuis in je eerste kolom. Ze kunnen 

eventueel wel participeren aan een actie om leerlingen te versterken. In 

dat geval noteer je hun bijdrage in kolom 5. 

 

• Een project dat enkel de leerlingen versterkt die in het betrokken 

projectjaar aanwezig zijn, komt niet in aanmerking voor subsidie. Je 

project moet je school(team) sterker maken, waardoor ook toekomstige 

leerlingen baat hebben bij het project.  

 

• Een project in het basisonderwijs moet hoofdzakelijk ten goede komen aan 

de leerplichtige leerlingen. Je kan geen uitgaven voor subsidie 

voorleggen die expliciet gericht zijn naar de jongere kleuters.  

 

• Vraag je meer dan 5 000 euro? Dan moet je project ten goede komen aan 

de leerlingen van minstens twee deelnemende scholen (zie vraag 17 van 

de handleiding). 

 

 

KOLOM 2: Maak je doelen zo concreet mogelijk. Wat wil je precies bereiken 

volgend schooljaar? Het doel op langere termijn hoort niet thuis in het 

schema, dat selecteer je in vraag 8 van het aanvraagformulier (vraag 9 van 

een verlengingsaanvraag). 

Je kunt voor elke doelgroep uit je 1e kolom 1 of meerdere jaardoelen 

vooropstellen.  

 

Stap 3: Eens je doelgroepen en jaardoelen duidelijk zijn, kan je acties 

formuleren: hoe ga je je jaardoelen aanpakken?  

 

KOLOM 3: Je kunt voor elk jaardoel uit kolom twee, 1 of meerdere acties 

formuleren.  

• Elke actie (het woord zegt het zelf) is actief geformuleerd: ‘wat ga je 

concreet doen’.  

 

• Kies een beperkt aantal acties (5 tot maximaal 10) en werk die grondig uit: 

vul voor elke actie alle kolommen in. 

  

• Nummer je acties. Gebruik de nummers om in de kostenraming aan te 

geven hoe je je uitgaven aan die acties linkt. Uitgaven die niet aan je 

acties gelinkt zijn, komen niet voor subsidie in aanmerking.   

 

• Acties die de gewone stappen in elk project aangeven (een planning 

maken, tussentijds evalueren, het project bijsturen) noteer je niet, die 

blijken vanzelf uit je planning/evaluatie.  
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• Let op: Wie welke rol opneemt om de actie te organiseren, noteer je als 

taakverdeling in kolom 5. Beschrijf die taakverdeling niet als aparte acties.   

Bijvoorbeeld: 

Je actie is ‘het team coachen op de werkvloer’. Om die actie te realiseren 

beschrijf je in kolom 5 dat de coördinator een vormingspartner zoekt, de 

directeur het team uitnodigt, de leerlingbegeleider de vragen van het team 

verzamelt,… Je somt deze taakverdeling op in kolom 5 en niet als 5 aparte 

acties.  

 

KOLOM 5: Beschrijf wie welke taak opneemt om met deze actie het 

vooropgestelde doel te bereiken. Vermeld zeker je samenwerking met partners 

die decretaal een schoolondersteunende rol hebben: CLB, PBD, 

ondersteuningsnetwerk. Hun ondersteuning kan immers helpen om je project 

duurzaam in je school in te bedden.  

Uit deze kolom blijkt ook welk draagvlak je hebt voor je actie. Wie stuurt het 

project aan: wat is de rol van de directeur, van het schoolbestuur? Is er een 

kerngroep die het project uitwerkt? Wie zorgt ervoor dat ook de andere 

schoolmedewerkers/ouders/leerlingen geïnformeerd zijn en participeren?  

 

KOLOM 6  

Methodes waarvan eerder onderzoek aantoonde dat ze effectief zijn voor jouw 

doel en doelgroep, maken meer kans op goede resultaten. Dat natuurlijk op 

voorwaarde dat je die methodes correct uitvoert. Om dit te realiseren kan je je 

laten bijstaan door partners die enerzijds voldoende expertise hebben in de 

methodiek èn anderzijds het onderwijsveld voldoende kennen om een 

werkbare vertaling te maken naar jouw werkvloer.   

 

Vanzelfsprekend kan niet elke actie gebaseerd zijn op een bestaand onderzoek 

of model. Vul kolom 6 enkel in als dat wel het geval is. 

 

KOLOM 7  

Welke concrete resultaatindicator wil je volgend schooljaar bereiken om je 

actie als geslaagd te evalueren?  

 

Noteer hier enkel indicatoren die aansluiten op ‘we zijn over deze actie 

tevreden als volgend schooljaar…..’. 

 

Bijvoorbeeld ‘We zijn tevreden…’ 

• als x aantal leerlingen aanwezig zijn in de praktijkles  

• als de methodiekenkoffer goedgekeurd is door de vakgroep 

• als het uitleensysteem kan starten 

• als de helft van de leerkrachten de methodiekenkoffer als ondersteunend 

ervaart 

 

 

KOLOM 8  

Hoe zal je evalueren of de resultaten uit kolom 7 bereikt zijn? 

  

De voorbeelden hierboven kan je als volgt evalueren:  

• een registratie van de aanwezigheden  

• het verslag van de vakgroep 

• de spelregels voor het uitleensysteem hangen uit in de leraarskamer 

• het verslag van een intervisie waar leerkrachten aangaven of ze de 

methodiekenkoffer ondersteunend vonden  
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Nog een voorbeeld:  

 

Je ontwikkelt een project rond de meerjarendoelstelling ‘Standaardnederlands 

verbeteren’. Je krijgt regelmatig opmerkingen van ouders dat praktijkleerkrachten 

en leerkrachten algemene vakken niet consequent dezelfde vaktermen gebruiken 

voor het materiaal in de werkplaatsen.  

 

• Je kiest voor de jaardoelstelling (kolom 2) ‘realiseren van visuele 

ondersteuning voor vakterminologie’. 

 

Een actie (kolom 3) kan zijn: Waarheidsgetrouwe foto’s maken van 

werkmateriaal, ondertiteld met functionele praktijktermen. Of filmpjes 

maken om de werking van een machine te illustreren.  

Een indicator (kolom 7) kan zijn: We zijn over deze actie tevreden als 

dezelfde foto’s met praktijktermen ophangen in elke klas en praktijklokaal 

en via de website ook voor thuisgebruik toegankelijk zijn. Of als alle foto’s 

voorzien zijn van een QR-code om de filmpjes te bekijken.   

Deze indicator evalueer je door observatie (kolom 8): zijn de foto’s, de 

codes aanwezig?  

 

• In een volgend projectjaar werk je verder aan het proces. Nu het 

materiaal gerealiseerd is, wil je het effectief gebruiken. Voor de 

praktijkleerkrachten verloopt dit vlot, dus je stelt als jaardoelstelling 

(kolom 2) ‘leerkrachten algemene vakken hanteren de 

praktijkterminologie consequent’.  

 

Een actie (kolom 3) kan zijn: Leerkrachten algemene vakken passen hun 

cursus aan met de terminologie/het beeldmateriaal van de foto’s of de 

filmpjes. Je kan werken met een taakverdeling (kolom 5) waarbij elke 

leerkracht de herwerking van een collega naleest en feedback geeft.    

Een indicator (kolom 7) om deze actie te evalueren kan zijn: de actie is 

geslaagd als er dit schooljaar geen enkele reactie komt van ouders 

omtrent verwarrende praktijkterminologie.  

Deze indicator evalueer je bijvoorbeeld (kolom 8) door registratie tijdens 

oudercontacten. 
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Wie wil je 

volgend 

schooljaar 

met dit 

project 

versterken?  

Noteer 

hoeveel en 

welke 

leerlingen, 

leerkrachten, 

andere 

medewerkers, 

ouders,.. 

Noteer enkel 

de 

doelgroepen 

die volgend 

schooljaar 

voor jouw 

project 

relevant zijn. 

Wat wil je 

volgend 

schooljaar 

bereiken?  

Omschrijf 

voor elke 

doelgroep 

uit je 

1e kolom, 1 

of meer 

concrete 

doelen. 

 

Wat ga je 

volgend 

schooljaar 

concreet 

doen om 

de doelen 

uit de 2e 

kolom te 

bereiken? 

Werk 5 

tot 

maximaal 

10 acties 

uit. 

Noteer 1 of 

meer 

acties voor 

elke 

doelstelling 

uit de 2e 

kolom. 

Voor elke 

actie 

gebruik je 

1 lijn. 

Nummer je 

acties en 

link de nrs. 

aan je 

uitgaven in  

vraag 12. 

(Tegen) 

wanneer 

voer je 

de actie 

uit? 

Noteer 

alleen   

acties van 

het 

volgende 

schooljaar 

Wie zal wat doen? 

Wat is de rol van 

schoolmedewerkers 

en van externe  

partners?  

Werk je samen met 

partners die de 

duurzame inbedding 

van je project 

stimuleren bv lokaal 

bestuur, CLB, PBD, 

ondersteunings-

netwerk? Noteer de 

concrete 

contactpersoon voor 

deze partners. 

Is je actie 

gebaseerd op een 

theoretisch 

model of 

onderzoek 

waaruit blijkt dat 

die actie effectief 

werkt? 

Vermeld dit model 

of onderzoek. 

Je zal dit niet voor 

alle acties kunnen 

invullen. 

 

Welke 

indicator zal 

op het einde 

van het 

schooljaar je 

actie 

evalueren?  

Noteer het 

concreet 

resultaat dat 

je met deze 

actie wilt 

bereiken. 

Noteer enkel 

wat aansluit 

op ‘Deze 

actie is 

geslaagd als  

volgend 

schooljaar….’  

Let op: we 

verwachten 

dat je op het 

einde van het 

schooljaar 

evalueert of je 

dat resultaat 

bereikte.  

Met welk instrument 

ga je de 

vooropgestelde 

resultaten uit kolom 

7 meten? 

Bijvoorbeeld een 

aanwezigheids-

registratie, een verslag 

van een vergadering, 

een kringgesprek, 

observaties,… 
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15 

leerkrachten 

3e jaar 

Organisatie & 

Logistiek  

De 

betrokken 

leerkrachten 

maken 

kennis met 

de nieuwe 

methodiek 

rond 

proactieve 

cirkels.  

Actie 1 

2 dagen 

training  

 

 

15 okt en 

25 jan  

 

 

 

De vormingspartner 

brengt inhoud aan.  

Via personeels-

vergadering stimuleert 

de directeur de 

leerkrachten om in te 

schrijven. 

methodiek 

proactieve cirkels 

als minstens 

10 

leerkrachten 

ideeën hebben 

om de 

methodiek toe 

te passen 

 

  

verslag feedbackronde   

na de vorming  

  Actie 2 

Intervisie  

16 feb en 

3 maart 

De PBD leidt de 

intervisie.  

De directeur stimuleert 

de leerkrachten om 

deel te nemen via de 

personeelsvergadering. 

Op de laatste PV van 

het schooljaar, 

koppelen de 

deelnemers hun 

ervaring terug naar 

het volledige 

schoolteam. 

Methodiek Pro 

actieve cirkel 

Socratische 

Intervisiemethodiek 

- als minstens 

6 leerkrachten 

de methodiek 

in de eigen 

klaspraktijk 

uitprobeerden  

- als de 

deelnemers  

zich gesteund 

voelen om de 

methodiek 

verder toe te 

passen 

verslag intervisie 
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Alle 

leerlingen 2e  

graad Decor 

en Etalage 

Het 

pestprobleem 

vermindert in 

de 2e graad 

Decor en 

Etalage.  

Actie 3 

Klasdagen 

organi-

seren 

eind dec De externe expert 

organiseert klasdagen, 

de klastitularis werkt 

actief mee en koppelt 

terug naar de 

klassenraad. 

No Blame 

methode, Hergo 

 

- als de 

leerlingen 

aangeven dat 

er minder 

gepest wordt 

- als er minder 

klachten 

komen van 

ouders 

 

verslag 

klasgesprekken 

 

 

jaarlijkse 

registratie 

klachten 

 

Ouders De ouders 

krijgen meer 

positieve 

feedback over 

hun kind. 

 

Actie 4 

Op het 

toon-

moment 

van de 

eind-

werken 

wordt een  

attitude-

certificaat 

uitgedeeld 

in bijzijn 

van alle 

ouders. 

22 juni De leerkracht 

Nederlands maakt 

uitnodigingen samen 

met de leerlingen. 

Het CLB belt enkele 

ouders vooraf op. 

De praktijkleerkracht 

spreekt alle ouders 

actief informeel aan. 

De Gemeente stelt 

infrastructuur ter 

beschikking. 

Het Lokaal 

bedrijvenplatform geeft 

een prijs aan het beste 

eindwerk. 

Niet van 

toepassing 

als 60% van de 

ouders  

aanwezig zijn 

op het 

toonmoment 

 

als alle 

aanwezige 

ouders op het 

toonmoment 

werden 

aangesproken  

 

registratie 
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8. Wanneer kan mijn project beginnen? 

De deputatie beslist ten laatste eind mei. Mits goedkeuring van de deputatie kan je 

project het volgende schooljaar starten tussen 1 september en 1 februari.  

Je mag voor dit project geen uitgaven doen voor 16 augustus. 

 

9. Wanneer moet mijn project ten laatste afgerond zijn? 

Je project eindigt ten laatste op 30 juni van het schooljaar dat volgt op de 

beslissing van de deputatie.  

Je kunt het project nadien zelf verderzetten met eigen middelen of middelen van 

bijvoorbeeld de Vlaamse Gemeenschap. 

Je kunt tweemaal verlenging aanvragen voor eenzelfde project. 

Meer informatie over verlengingen vind je vanaf vraag 39 in deze handleiding. 

Een project duurt minstens drie maand.  

 

10. Moet mijn project nieuw zijn of kan ik een bestaand project opnieuw indienen? 

Je mag subsidie vragen om een project dat al in een andere organisatie bestaat, in 

jouw school te implementeren. Je vertaalt het project dus op maat van je eigen 

school.  

Bijvoorbeeld:  

• Je werkt al jaren rond taalstimulering en je wil nu alle losse acties borgen in 

een duurzaam taalbeleid voor je school.  

• Je deed met het schoolteam een denkoefening rond vroegtijdig 

schoolverlaten. Die denkoefening resulteerde in een globaal actieplan. Je wil 

nu één concrete actie als project uitwerken.  

• Verscheidene leerkrachten volgden vorming rond ‘werken met proactieve 

cirkels’. Je wil nu concrete acties ondernemen om het geleerde duurzaam 

op schoolniveau te implementeren.  

In vraag 9 van het aanvraagformulier voor de eerste aanvraag, beschrijf je wat je 

in het komende schooljaar precies nieuw of anders zult aanpakken.  

 

LET OP: 

• Een project dat onvoldoende nieuwe elementen toevoegt aan wat je al 

deed, komt niet voor subsidie in aanmerking.  

• Een project dat te veel aansluit bij de reguliere opdracht, komt niet voor 

subsidie in aanmerking.  
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11. Welke kosten mag ik voor deze subsidie voorleggen? 

Je mag subsidie vragen voor zowel investeringskosten (zie vraag 13), loonkosten 

(zie vraag 15) als werkingskosten (zie vraag 14). 

Materiaalkosten kunnen nooit doel op zich zijn. Materiaal moet in functie zijn van de 

doelen van je project. De deputatie beoordeelt of je het materiaal nodig hebt om de 

acties uit te voeren die je in vraag 11 van je projectaanvraag omschrijft. 

Je kunt enkel kosten voorleggen die gemaakt zijn:  

• na half augustus  

• voor eind juni  

Een factuur mag eventueel in juli gedateerd zijn, als ze betrekking heeft op de 

periode tot eind juni.   

 

12. Voor welke kosten mag ik géén subsidie vragen? 
 

Je kunt geen subsidie vragen voor: 

• de reguliere werking van je school, bijvoorbeeld voor basis educatief 

materiaal   

• bouw- en verbouwingswerken, basisinfrastructuur, aankoop of huur van 

gebouwen 

• overheadkosten zoals telefoon- of vergaderkosten 

• onkosten die enkel ten goede komen aan scholen buiten Oost-Vlaanderen 

• zuivere nascholing (lees verder in vraag 14) 

 

Lees aandachtig de brief waarin de deputatie je de beslissing over de subsidie 

meedeelt. Mogelijks worden bepaalde specifieke kosten uit je aanvraag gelimiteerd, 

van de subsidie uitgesloten en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan.    

 

13. Wat zijn investeringskosten? 

Investeringskosten hebben betrekking op de aanschaf van investeringsgoederen. Dit 

zijn goederen met een zekere duurzame waarde, waardoor ze zich onderscheiden 

van verbruiksgoederen. Verbruiksgoederen zijn werkingskosten.  

Je mag geen subsidie vragen voor investeringskosten voor bouw- en 

verbouwingswerken, aankoop of huur van gebouwen, basisuitrusting van gebouwen 

zoals de aankoop van een fotokopieermachine of basismeubilair. Voor die kosten 

spreek je de reguliere financieringsbronnen aan.  

Voor laptops en tablets is slechts beperkt subsidie mogelijk. 

De investeringskosten die je met onze subsidie betaalt, bedragen maximaal 35% 

van de totale toegekende subsidie. 
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14. Wat zijn werkingskosten? 

Werkingskosten zijn bijvoorbeeld: 

• verbruiksgoederen 

Verbruiksgoederen onderscheiden zich van investeringsgoederen door hun 

beperktere levensduur en lagere waarde (bijvoorbeeld klein 

bureaumateriaal, kranten, knutselmateriaal,…). 

• vervoerskosten 

• een factuur van een coachingtraject voor je medewerkers 
Let op: Nascholing organiseer je ten koste van je eigen nascholingsbudget. 

Enkel als de nascholing onderdeel is van een coachingtraject naar 

implementatie op de werkvloer, kan je kosten voor nascholing voor de 

subsidie voorleggen. 

 

15. Komen loonkosten van schoolmedewerkers voor subsidie in aanmerking? 

Loonkosten komen enkel in aanmerking als het gaat om specifiek voor dit project 

aan te werven personeel, of personeel dat voor de uitvoering van dit project 

uitbreiding van uren krijgt.  

Je kan een bestaande betrekking aanvullen met ‘Personeel ten laste van het 

Werkingsbudget’ (PWB).  

Lees meer op de website van Agodi.  

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zorgt voor de bezoldiging van de 

personeelsleden die op deze wijze worden tewerkgesteld en vordert nadien de 

volledige loonkost van deze personeelsleden terug. Je ontvangt van Agodi: 

• een loonfiche 

• een ‘terugvorderingsbrief’ als uitnodiging om het voorgeschoten loon 

terug te betalen 

 

Let op: Je zet enkel het loon van schoolmedewerkers onder loonkosten. Een factuur 

van een externe partner zet je onder werkingskosten.  

 

16. Hoe maak ik een raming van de inkomsten en de uitgaven? 
 

In vraag 13 van het aanvraagformulier vul je het schema in:  

 

• Lees aandachtig de richtlijnen in vragen 11-15 van deze handleiding. 

• Noteer enkel je inkomsten en uitgaven voor volgend projectjaar. 

• Voeg zo veel rijen toe als je nodig hebt. 

• Enkel waar een invulvakje        staat moet je iets noteren of aankruisen. 

• Je project mag niet winstgevend zijn!  

De totale inkomsten* moeten gelijk zijn aan de totale uitgaven*!  

• In de tweede kolom van de tabel ‘uitgaven’ noteer je het actienummer, 

waaraan je uitgave gelinkt is. Dat is het nummer dat je in vraag 11 van het 

aanvraagformulier aan de actie gaf.  

Uitgaven die we niet aan je acties kunnen linken, komen niet voor subsidie 

in aanmerking! 

Bijvoorbeeld: Je kunt geen onkosten begroten voor ‘een startmoment’ als 

dat startmoment niet in je acties vermeld wordt 

• Dien correcte gegevens in. Bij misbruik kan de deputatie beslissen om de 

toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Daarenboven 

kan de deputatie je uitsluiten van toekomstige subsidies van de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14419
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• Je kunt tijdens het project nog wijzigingen doorvoeren, zowel inhoudelijk 

als financieel. Je moet deze wijzigingen wel vooraf ter goedkeuring aan de 

directie Onderwijs & Vorming voorleggen (zie vraag 26 van deze 

handleiding). 
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Inkomsten: welke middelen wil je volgend projectjaar inzetten? 

 
I. De subsidie van de Provincie voor volgend projectjaar 

 

Hoeveel subsidie vraag je aan de Provincie?  

• In vraag 17 van de handleiding lees je welk bedrag je kan 
aanvragen. 

• Vul in de kolom hiernaast hetzelfde bedrag in dat je bij vraag 2 in 
het aanvraagformulier noteerde.  

• Dit bedrag moet ook overeenkomen met het bedrag ‘totaaluitgave 
met de provinciale subsidie’. Je vindt dat bedrag als totaal van de 
3e kolom in de tabel ‘uitgaven’.    
 

      euro** 

 
II. Inkomsten die je toevoegt aan de subsidie van de Provincie 

 
De deputatie beschouwt je engagement om extra middelen aan de subsidie toe te voegen, 
als een indicatie dat je je project duurzaam wilt inbedden. Dat engagement vergroot je kans 
op subsidie, maar het is niet vrijblijvend! We verwachten in je eindrapport te lezen dat je dat 
engagement nakwam.  

 

Gebruik je nog andere subsidies voor dit project? 

• Je mag niet cumuleren met andere subsidies van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, noch met subsidies van de Vlaamse overheid.  

• Je mag wel cumuleren met een Europese subsidie, of met een 
subsidie van een lokale overheid of organisatie  

Wie geeft die andere subsidie:       

Noteer in de kolom hiernaast het bedrag. 

 

 

 
 

 
 

      euro 

Hoeveel eigen middelen voeg je zelf toe aan de provinciale subsidie? 

• Het engagement om eigen middelen te investeren vergroot de 
kans op subsidie. De deputatie interpreteert de inzet van eigen 
middelen als een engagement dat je je project duurzaam wilt 
inbedden.  

• Dat engagement is niet vrijblijvend! Houd je je niet aan dat 
engagement? Dan riskeer je dat (een deel van) de toegekende 
provinciale subsidie niet wordt uitbetaald. 
 

- personeelsuren die je uit je regulier pakket vrijmaakt  

Bv je roostert een zorgcoördinator 20% vrij om mee te werken aan het   
project. Dan noteer je in de kolom hiernaast 20% VTE zorgcoördinator. 
Je vult geen concreet bedrag in 
 

- eigen nascholingsbudget 

- andere eigen middelen 

In deze kolom beschrijf je kort de bron van die middelen (bv opbrengst  
actie oudercomité, bijdrage ouders, sponsoring)          

In geval van verkoop van een eindproduct verwacht de deputatie (ook 
na de subsidieperiode) een redelijke prijszetting voor de O-Vl scholen!  

Noteer in de kolom hiernaast het bedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   % VTE     

      euro 

 

 

 

            euro   

Het bedrag in de kolom hiernaast moet gelijk zijn aan je totale uitgaven* in 
de volgende tabel 

Totaal 
inkomsten 

      euro* 
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Uitgaven 

Noteer enkel uitgaven van 16 augustus tot eind juni volgend schooljaar. 

Investeringskosten (wat zijn investeringskosten? Lees meer in vraag 13 van deze handleiding) 

Omschrijf gedetailleerd je 
investeringskosten. 
 

Aan welk actie 
nr. van vraag 11 
is deze uitgave 
gelinkt? 

Uitgaven die je 
niet aan je acties  
linkt, komen niet 
voor subsidie in 
aanmerking! 

Welk bedrag betaal 
je met de provinciale 
subsidie  

 

Welk bedrag betaal 
je met andere 
middelen?  

 

             euro       euro 

             euro       euro 

             euro       euro 

 
 

 Totaal 
investeringskosten 

       euro met de 
provinciale subsidie  

Je mag maximum 35% 
van de Provinciale 

subsidie besteden aan 
investeringen. 

Totaal 
investeringskosten 

       euro met 
andere middelen 

Werkingskosten (wat zijn werkingskosten? Lees meer in vraag 13 van deze handleiding) 

Omschrijf gedetailleerd je 
werkingskosten, 
Bijvoorbeeld: 

• 1000 euro 
‘administratiekosten’ is 
onvoldoende concreet 

• Voor vormingskosten 
noteer je de aanbieder, 
het aantal dagdelen en 
het aantal deelnemers. 
We verwachten geen 
concrete overeenkomst, 
wel een 
intentieverklaring van 
de aanbodverstrekker.  
 

LET OP: pure nascholing is 
ten laste van je regulier 
nascholingsbudget. Enkel als 
de nascholing onderdeel is 
van een coachingtraject naar 
implementatie op de 
werkvloer, kan je kosten voor 
nascholing voor de subsidie 
voorleggen. 

Aan welk actie 
nr. van vraag 11 
is deze uitgave 
gelinkt? 

Uitgaven die we 
niet aan je acties 
kunnen linken, 
komen niet voor 
subsidie in 
aanmerking! 

Welk bedrag betaal 
je met de provinciale 
subsidie? 

 

Welk bedrag betaal je 
met andere 
middelen? 
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             euro       euro 

             euro       euro 

  Totaal 
werkingskosten 

       euro met de 
provinciale subsidie  

Totaal 
werkingskosten  

      euro met 
andere middelen 

Loonkosten schoolpersoneel (welke loonkosten komen in aanmerking? Lees vraag 15 van deze 
handleiding) 

Omschrijf gedetailleerd je 
loonkosten: 
 

 

Aan welk actie 
nr. van vraag 11 
is deze uitgave 
gelinkt? 
Uitgaven die we 
niet aan je acties 
kunnen linken, 
komen niet voor 
subsidie in 
aanmerking! 

Welk bedrag betaal 
je met de provinciale 
subsidie? 

 

Personeelsmiddelen 
die je uit je regulier 
pakket zelf investeert, 
moet je hier niet 
invullen. Je 
formuleerde die ook in 
de tabel ‘Inkomsten’ 
niet als een concreet 
bedrag. 

     % VTE - functie       

- barema      - periode 

      

Bv 25% VTE zorgcoördinator 
barema x voor 3 maanden 

       euro  

     % VTE - functie       

- barema      - periode 

      

       euro  

  Totaal loonkosten 

       euro met de 
provinciale subsidie  

 

 
 

 Totaal uitgaven 

      euro** met de 
provinciale subsidie  

dit bedrag is gelijk aan 
het subsidiebedrag** 

dat je aangaf in de 
tabel Inkomsten I.   

Totaal uitgaven 

       euro met 
andere middelen 

 

Dit bedrag moet gelijk zijn aan je totale inkomsten* 
uit de vorige tabel. 

Totaal uitgaven 

      euro* 
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17. Welk bedrag kan ik aanvragen? 
 

• minimum 1 500 euro en maximum 5 000 euro per aanvraag van een school 

en/of centrum 

 

• minimum 3 000 euro en maximum 10 000 euro per aanvraag van een 

samenwerkingsverband van scholen waarbij twee scholen en/of centra actief 

betrokken zijn 

 

• minimum 3 000 euro en maximum 15 000 euro per aanvraag van een 

samenwerkingsverband van scholen, waarbij meer dan twee scholen en/of 

centra actief betrokken zijn.  

 

Voor netoverschrijdende projecten kan je het maximumbedrag met 10% verhogen. 

 
LET OP: 

• Een niet-autonoom centrum dat samenwerkt met de school waaraan 

het verbonden is, komt niet in aanmerking voor het subsidiebedrag dat 

voor samenwerkingsverbanden bedoeld is. 

• Het instellingsnummer van de scholen of centra bepaalt of het om 

verschillende scholen of centra gaat. Gebruik alleen de officiële 

schoolgegevens van http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

• Vraag je minimum 3 000 euro en maximum 10 000 euro? Dan moet 

het project ten goede komen aan de leerlingen van minstens twee van deze 

scholen en/of centra. Een school die bijvoorbeeld enkel zijn expertise of 

infrastructuur ter beschikking stelt, telt dus niet mee. 

Deze twee scholen en/of centra moeten bovendien:  

o voldoen aan de voorwaarde voor een individuele school en/of 

centrum (zie vragen 1 en 2 van deze handleiding)  

o actief aan het project bijdragen 

Een school die het project gewoon consumeert telt niet mee. 

o effectief samenwerken 

Het is niet voldoende als het project in deze scholen en/of centra, los 

van elkaar wordt uitgevoerd.  

De deputatie oordeelt op basis van je acties of je samenwerkingsverband 

aan de voorwaarden voldoet. 

• Vraag je minimum 3 000 euro en maximum 15 000 euro? Dan moet 

het project ten goede komen aan de leerlingen van minstens drie van deze 

scholen en/of centra. Een school die bijvoorbeeld enkel zijn expertise of 

infrastructuur ter beschikking stelt, telt dus niet mee. 

Deze drie scholen en/of centra moeten bovendien:  

o voldoen aan de voorwaarde voor een individuele school en/of 

centrum (zie vragen 1 en 2 van deze handleiding)  

o actief bijdragen 

Een school die het project gewoon consumeert telt niet mee. 

o samenwerken 

Het is niet voldoende als het project in deze scholen en/of centra, los 

van elkaar wordt uitgevoerd. 

De deputatie oordeelt op basis van je acties of je samenwerkingsverband 

aan deze voorwaarden voldoen. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
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18. Mag ik cumuleren met andere subsidies? 
 

Je mag deze subsidie niet cumuleren met een andere subsidie voor dit concrete 

project van de Provincie, noch van de Vlaamse overheid.  

Je mag wel cumuleren met een Europese subsidie of met een subsidie van een 

lokaal bestuur voor dit concrete project.  

Neem al je inkomsten in je raming op! (zie vragen 11-16 van deze handleiding) 

Een subsidie is bedoeld om een tekort in een project op te vangen. Je project mag 

vanzelfsprekend niet winstgevend zijn: je totale inkomsten mogen niet hoger zijn 

dan je uitgaven.  

 

19. Hoe moet mijn projectaanvraag eruit zien? 
 

Je gebruikt voor de aanvraag enkel het standaard aanvraagformulier dat je op onze 

website vindt. 

LET OP: Om te garanderen dat je aanvraag grondig gelezen wordt, volg je de 

instructies op het formulier over maximale tekstlengte! Overschrijd je de 

aangegeven tekstlengte, dan riskeer je dat je tekst niet volledig gelezen wordt.  

GOUDEN TIP 

Laat je aanvraag nalezen bv door een collega of de Pedagogische 

Begeleidingsdienst. Dat helpt om de aanvraag goed te onderbouwen en helder uit 

te schrijven. 

 

20. Moet ik altijd het ondernemingsnummer invullen op het aanvraagformulier? 
 

Ja, behalve als het om een scholengemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid gaat.  

Die heeft geen ondernemingsnummer.  

LET OP: In dat geval moet de scholengemeenschap een rekeninguittreksel 

toevoegen bij de aanvraag. Dit als bewijs dat de rekeninghouder geen private 

persoon is. Op dat bewijs moet duidelijk de officiële naam en het adres van de 

scholengemeenschap vermeld zijn.   

Bij een samenwerkingsverband gelden de regels voor de (eindverantwoordelijke) 

partner. 

 

21. Wie mag de aanvraag ondertekenen? 
 

• De directeur ondertekent de aanvraag van een school of centrum.  

 

• De coördinerende directeur ondertekent de aanvraag van een 

scholengemeenschap. 

 

  

http://www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen
http://www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen
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• Voor een ander samenwerkingsverband ondertekent de 

eindverantwoordelijke partner die je in vraag 5 (vraag 6 voor de 

verlengingsaanvraag) als officiële aanvrager vermeldt. Je verzamelt daarnaast 

ook alle handtekeningen van de personen die de andere actieve partners 

juridisch kunnen verbinden. Dit zijn eventueel meerdere personen.  

 

De eindverantwoordelijke partner kan elke partner zijn met 

rechtsverantwoordelijkheid. Een feitelijke vereniging zoals een LOP of een 

Ondersteuningsnetwerk (ONW) kan dus geen eindverantwoordelijke partner zijn.    

 

• Er is één uitzondering: Een scholengemeenschap kan altijd 

eindverantwoordelijke partner zijn, ook als de scholengemeenschap geen 

rechtsverantwoordelijkheid heeft. In dat geval moet de scholengemeenschap een 

rekeninguittreksel toevoegen bij de aanvraag. Dit als bewijs dat de 

rekeninghouder geen private persoon is. Op dat bewijs moet duidelijk de officiële 

naam en het adres van de scholengemeenschap vermeld zijn. 

 

 

22. Wanneer en hoe moet ik de aanvraag indienen? 
 

Je gebruikt enkel het standaardformulier op onze website. Je vult dat formulier 

correct en volledig in.  

 

Ten vroegste op 25 februari en uiterlijk op 1 maart bezorg je een 

gehandtekende versie van dit formulier per mail aan onderwijs.en.vorming@oost-

vlaanderen.be. De verzendingsdatum van de mail geldt als bewijs van de datum van 

indiening.  

 

LET OP: We behandelen GEEN aanvragen die buiten deze periode 

binnenkomen!   

 

 

GOUDEN TIP 

Om tegen 1 maart een heldere planning te hebben, met zicht op engagementen 

van je partners en draagvlak in je school, heb je tijd nodig. Een gedragen 

projectaanvraag vergt meer dan het invullen van je aanvraagformulier. Begin je 

project op tijd vorm te geven. Hoe concreter je aanvraag, hoe meer kans dat je 

project goedgekeurd wordt en hoe minder tijd je tijdens het proces aan afstemming 

verliest.  

 

23. Hoe beslist de deputatie? 

 
1. De adviescommissie selecteert maximum 60 subsidieaanvragen om voor te 

leggen aan de deputatie.   

 

• Eerst worden de ontvankelijke subsidieaanvragen geselecteerd met 

betrekking tot een verlenging van een project. 

• Nadien worden de ontvankelijke subsidieaanvragen geselecteerd met 

betrekking tot nieuwe projecten. Bij de subsidieaanvragen voor nieuwe 

projecten worden de eerst ingediende en ontvankelijke subsidieaanvragen, 

eerst geselecteerd. 

Indien het beschikbare krediet ontoereikend zou zijn, worden de aanvragen 

afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. 

http://www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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LET OP: Aanvragen die niet ontvankelijk zijn, worden niet behandeld.   

Een aanvraag is niet ontvankelijk van zodra 1 van de volgende 

elementen wordt vastgesteld:  

• De aanvrager voldoet niet aan de voorwaarde, zie vraag 1 en 2 van de 

handleiding.  

• De aanvrager deed 2 aanvragen. Slechts 1 aanvraag is ontvankelijk.   

• Het aanvraagformulier werd niet correct en volledig opgesteld.  

Is je formulier niet goed ingevuld? Dan kan je gevraagd worden om extra 

informatie toe te voegen. LET OP: enkel de datum waarop je de volledig 

ontvankelijke aanvraag doorstuurt, geldt!   

• Het aanvraagformulier werd niet correct doorgestuurd, zie vraag 22 van de 

handleiding.  

• De aanvraag gaat niet om een eerste, tweede of derde projectjaar.  

• Het aangevraagde bedrag ligt onder het minimum van 1 500 euro voor een 

school/centrum of onder het minimum van 3000 euro voor een 

samenwerkingsverband. 

• De aanvraag behandelt een project dat start voor de deputatie over de 

aanvraag heeft beslist. 

• De aanvraag behandelt een project dat pas op 1 februari of later start.  

• De aanvraag behandelt een project dat korter dan 3 maanden duurt. 

 
2. De adviescommissie geeft een gemotiveerd advies aan de deputatie. 

• op basis van de inhoudelijke criteria (zie vragen 6 en 10 van de handleiding) 

• bij een verlenging ook op basis van  

o de tussentijdse evaluatie van het project, die deel uitmaakt van het 

aanvraagformulier 

o de toelichting vanuit de opvolging (zie vraag 30 van deze handleiding) 

 

3. De deputatie beslist tegen uiterlijk eind mei over het gemotiveerd advies van 

de adviescommissie.  

 

24. Wanneer/hoe verneem ik de beslissing van de deputatie? 
 

De deputatie beslist uiterlijk op 31 mei. Binnen de week na de beslissing van de 

deputatie brengen wij je per brief op de hoogte. 

25. Wanneer ontvang ik de subsidie? 
 

Voor 31 augustus en na de beslissing van de deputatie ontvang je een eerste schijf 

van 70% van de subsidie. 

Het saldo van 30% ontvang je na afloop van het project als we je eindrapport 

goedkeurden.  

 

Gaat het om een verlenging? Dan ontvang je de eerste schijf van je nieuwe 

subsidie, desgevallend verrekend met het saldo van je vorige subsidie. Je hebt er in 

dat geval dus alle belang bij om de verantwoordingsstukken zo vlug mogelijk in te 

dienen.  
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Waar moet ik op letten tijdens de uitvoering van het project? 

26. Mag ik tijdens de uitvoering wijzigingen aanbrengen aan het project? 
 

 Soms blijkt bij de uitvoering van een project dat je een geplande actie moeilijk kunt   

uitvoeren. Wil je iets veranderen? Vraag vooraf toestemming via mail aan 

onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. 

Vraag je geen toestemming, dan riskeer je dat je verantwoording niet (volledig) 

wordt goedgekeurd. Uitgaven die je zonder voorafgaand akkoord deed, worden 

mogelijks afgetrokken van het toegekende subsidiebedrag.   

Het is mogelijk dat de deputatie bepaalde uitgaven voor subsidie uitsluit 

en/of bepaalde voorwaarden aan de uitgaven koppelt. Je vindt deze info in 

de brief waarmee de deputatie haar beslissing meedeelt. Over deze richtlijnen van 

de deputatie kan je vanzelfsprekend geen wijziging aanvragen.  

 

27. Het project kost uiteindelijk minder dan de toegekende subsidie. Mag ik met het niet-
gebruikte geld andere kosten maken? 

 
De deputatie keurde het project goed op basis van je aanvraag. Soms blijkt bij de 

uitvoering van een project dat je een bepaalde uitgave hebt overschat. Wil je het 

vrijgekomen budget alsnog besteden? Dan vraag je vooraf toestemming via mail 

aan onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. Zie vraag 26 van deze handleiding. 

 

28. Het project kost uiteindelijk minder dan de toegekende subsidie. Mag ik bij een verlenging 
het niet-gebruikte geld overdragen naar een volgend projectjaar? 

 
Neen, bij projectsubsidies is reservevorming niet toegestaan. Het niet-gebruikte 

geld kan je niet overdragen naar een volgend projectjaar. 

 

29. Wat verwacht de Provincie van mij als ik subsidie krijg?  
 

• Minstens eenmaal per projectjaar nodig je een personeelslid van de 

directie Onderwijs en Vorming uit om toe te lichten hoe het project 

verloopt en (indien mogelijk en zinvol) een activiteit bij te wonen. Lees meer 

over het opvolgbezoek in vraag 30 van deze handleiding.  

   

• Je bent bereid om expertise uit het project met andere scholen te 

delen.  

We verwachten dat je tijdens elk projectjaar nadenkt of en wat je kan delen 

met collega’s uit andere scholen. Loopt je project in een tweede 

verlengingsjaar? Dan verwachten we dat je effectief acties onderneemt om die 

expertisedeling te realiseren.  

Expertise delen wil niet per definitie zeggen dat elk project moet resulteren in 

een fysiek deelbaar resultaat zoals een handleiding of methodiek. Expertise 

bestaat ook uit jouw ervaring met wat je geprobeerd hebt tijdens het project: 

wat ervaarde jij als kritische succesfactoren, wat zorgde ervoor dat iets niet 

gelukt is?  

mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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Resulteert je project wel in een fysiek verspreidbaar resultaat, dan verwachten 

we dat je dit resultaat met andere scholen deelt. Dat kan via een uitwisseltafel, 

collegabezoeken, een post op Klascement, …          

 

• Als je over het project communiceert, vermeld je de steun van de 

Provincie. Dit zowel tijdens als na afronding van het project. Voor gedrukte 

kanalen gebruik je ons logo of #provincieoostvlaanderen. Voor facebook 

gebruik je @Provincie.oostvlaanderen en op twitter @oostvlaanderen.    

30. Hoe wordt mijn project opgevolgd? 
 

• Zowel voor de eerste aanvraag, de verlengingsaanvraag als het jaarlijks 

eindrapport gebruik je uitsluitend de standaardformulieren op de 

website. Hou er rekening mee dat een beslissing over je rapport 

grotendeels genomen wordt op basis van de informatie die je neerschrijft. Je 

hebt er dus alle belang bij om de formulieren volledig en correct in te vullen.  

 

• Minstens eenmaal per projectjaar nodig je een personeelslid van de 

directie Onderwijs en Vorming uit voor een opvolgbezoek. We plannen 

dat bezoek graag tijdens een activiteit of een werkvergadering. Dat geeft 

ons een concreter beeld van de dynamiek en de vorderingen in je project. Je 

moet dat projectbezoek niet schriftelijk voorbereiden. Wij informeren jou in 

het begin van het schooljaar wie jouw contactpersoon is.  

Naast het projectbezoek is het zinvol om je contactpersoon regelmatig op de 

hoogte te houden. Hoe beter deze persoon jouw project kent, hoe meer  

toelichting we kunnen geven aan de adviescommissie bij eventuele vragen 

rond een verlengingsaanvraag.   

 

• Is onze procedure voor jou niet duidelijk? Heb je vragen over onze 

formulieren? Wil je een idee even bij ons aftoetsen? Wil je iets veranderen in 

je project? Je contactpersoon helpt jou graag verder.  
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Waar moet ik op letten bij het einde van het project? 

31. Wanneer ontvang ik het saldo van 30% subsidie? 
 

Je ontvangt het saldo als je eindrapport goedgekeurd werd.  

Je dient het rapport in uiterlijk drie maanden na afloop van het project. Je gebruikt 

uitsluitend het formuliersjabloon dat je op onze website vindt. Het eindrapport 

bestaat uit een inhoudelijke en een financiële verantwoording, gestaafd met 

kopieën van alle uitgaven. 

Als je verantwoording volledig in orde is, krijg je het saldo uitbetaald: 

• Een subsidie is bedoeld om een tekort bij een project op te vangen. Je project 

mag dus niet winstgevend zijn. Dat betekent dat je inkomsten niet groter mogen 

zijn dan je uitgaven.  

• Voor uitgaven die anders zijn dan wat je in de aanvraag had voorgelegd, moet je 

vooraf toestemming krijgen van onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. Zie 

vraag 26 van deze handleiding.  

• Alle gegevens die je indient moeten correct zijn. Als zou blijken dat de informatie 

in je eindrapport niet correct is, loop je het risico dat (een deel van) de 

toegekende subsidie niet uitbetaald wordt.  

• Blijken je uitgaven kleiner dan de eerste schijf die je reeds ontving? Dan 

ontvang je een factuur waarmee we het verschil terugvorderen. Vanzelfsprekend 

ontvang je dan geen tweede subsidieschijf. Werd je project verlengd? Dan 

verrekenen we die terugvordering met de eerste schijf van het nieuwe 

projectjaar.     

 

32. Hoe maak ik een eindrapport op? 
 

Voor het eindrapport gebruik je uitsluitend het standaardformulier van onze 

website. 

Het eindrapport bestaat uit:  

• een inhoudelijke evaluatie 

• een financiële verantwoording van het totaal toegekende subsidiebedrag 

Je vindt dat bedrag in de brief waarmee de deputatie jou de beslissing 

meedeelde. 

• kopieën van alle betalingsbewijzen (lees ook vragen 35-38) 

In de brief waarmee de deputatie jou de beslissing meedeelde, wordt mogelijks naar 

bijkomende engagementen gevraagd. In dat geval moet je in vraag 10 van het 

eindrapport vermelden of en hoe je die engagementen nakwam.   

33. Waar bezorg ik mijn eindrapport? 
 

Je bezorgt een gehandtekend eindrapport per mail naar 

onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. 

 

http://www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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34. Wanneer moet ik het eindrapport indienen? 
 

Het eindrapport moet binnen zijn tegen uiterlijk drie maanden na het einde van je 

project. Gezien alle projecten ten laatste eind juni afgerond zijn, moet je 

eindrapport uiterlijk eind september van het volgende schooljaar in ons bezit 

zijn. De e-maildatum geldt als bewijs. 

35. Ik heb nog niet alle facturen ontvangen. Mag ik een onvolledig eindrapport indienen? 

Als er nog facturen ontbreken, vraag je uitstel van het eindrapport via mail naar 

onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. 

36. Moet ik de originele verantwoordingsstukken indienen of volstaat een kopie? 
 

Een kopie volstaat. 

37. Ik heb, bovenop de provinciale subsidie, nog extra middelen ingezet voor het project. Hoe 
moet ik die extra middelen verantwoorden? 

 
Gaf je in de aanvraag (vraag 13 Inkomsten II.) aan dat je, bovenop de subsidie, 

ook eigen nascholingsbudget in het project investeert? Of de opbrengst van een 

activiteit van het oudercomité? Of een andere subsidie? Dan heeft dat engagement 

jouw kans op subsidie vergroot. De deputatie beschouwt het immers als een extra 

indicatie dat je je project duurzaam wilt inbedden. Maar: dit is niet vrijblijvend!  

 

Uit vraag 8-Uitgaven van je eindrapport, moet blijken dat je de extra 

middelen effectief aan het project uitgaf.  

Je maakt in vraag 8 alle uitgaven zichtbaar: de uitgaven die je betaalde met de 

subsidie en de uitgaven die je met andere middelen betaalde. Het totaalbedrag van 

je inkomsten en je uitgaven moet gelijk zijn en zal en in dit geval dus groter zijn 

dan het bedrag van de provinciale subsidie.  

 

Je moet niet meteen verantwoordingsstukken indienen voor de middelen 

die je bovenop de subsidie inzette. Je houdt die stukken ter beschikking om 

voor te leggen als er vragen zijn.  

 

Blijkt dat je je engagement niet nakwam? Dan riskeer je dat het bedrag dat je 

beloofde te investeren, geheel of gedeeltelijk afgetrokken wordt van de 

subsidie.  

 

 

 

  

mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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38. Welke verantwoordingsstukken dien ik in? 
 

• Je bezorgt alle verantwoordingsstukken voor het totale bedrag van onze 

subsidie.  

 

Je moet niet meteen verantwoordingsstukken indienen voor middelen die je 

eventueel bovenop de subsidie inzette. Deze stukken hou je ter beschikking 

om voor te leggen als er vragen zijn. Het kan gaan om eigen nascholingsbudget, 

de opbrengst van een activiteit van het oudercomité, een andere subsidie,..  

Lees ook vraag 37. 

• Je verantwoordingsstukken bewijzen hoeveel je precies uitgaf, wat je aankocht 

en wanneer. De stukken tonen daarenboven aan dat de middelen effectief 

werden uitgegeven. Een offerte of bestelbon volstaat dus niet. Facturen, 

schuldvorderingen, aankoopbonnen, kastickets, vervoertickets komen wel in 

aanmerking. 

 

Een schuldvordering bevat: de naam van de ontvanger, een handtekening voor 

ontvangst, de omschrijving van de uitgaven (bv vervoerskosten van … naar…) en 

de datum van de uitgaven.  

 

• Het is niet de bedoeling dat je de subsidie gebruikt voor niet-officiële 

betalingen.  

 

• Vrijwilligersonkosten kan je op twee manieren voorleggen: 

• Je betaalt de vrijwilliger de reële kosten terug. 

• Je betaalt de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding. 

Als een vrijwilliger kiest voor een forfaitaire vergoeding, moet de 

schuldvordering de volgende verklaring op eer bevatten: 

’De heer/mevrouw ………. verklaart in eer en geweten dat hij/zij tijdens het 

lopend belastbaar tijdperk niet meer zal ontvangen dan de wettelijk vastgestelde 

maxima, ongeacht de plaats van uitvoering.‘ 

 

Je vindt de actuele bedragen voor vrijwilligersvergoedingen op de website van 

FOD Financiën.  
 

• Kreeg je de toestemming om de kosten voor een externe partner in te 

brengen? Dan verantwoord je die kost met: 

 

o een factuur van die partner of 

of loonfiches/loonstaten van individuele medewerkers  

LET OP: Enkel prestaties van september tot en met juni tellen mee. 

De persoon die de organisatie juridisch vertegenwoordigt, verklaart 

schriftelijk hoeveel % de medewerker voor het project gewerkt heeft en 

hoe: ofwel werd de medewerker specifiek voor het project aangeworven, 

ofwel krijgt een medewerker die al in dienst was uitbreiding van uren om 

dit project uit te voeren 

 

o een overzicht van wat de medewerker met de uren deed 

    

  

https://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers#q1
https://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers#q1
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• Werk je met eigen personeel dat extra uren presteerde bovenop het 

reguliere pakket? Dan verantwoord je die kost met:  

 

o loonfiches/loonstaten van de uitbetalende instelling, bijvoorbeeld het 

lokaal bestuur of de inrichtende macht 

 

o Worden de extra uren gepresteerd als ‘PWB’ (Personeel ten laste van 

het Werkingsbudget)? Je vindt meer info op de website van Agodi.  
 
Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zorgt voor de 

bezoldiging van de personeelsleden die op deze wijze worden 

aangeworven. Nadien vordert Agodi die loonkost terug. Agodi stuurt een 

‘terugvorderingsbrief’ naar de inrichtende macht, als uitnodiging om het 

voorgeschoten loon terug te betalen.  

Die terugvorderingsbrief steek je bij de verantwoording van je project.  

 

LET OP: de naam op de terugvorderingsbrief geldt als bewijs dat het om 

uren gaat, die in kader van het betrokken project werden uitgevoerd. 

Komt de naam op de terugvorderingsbrief niet overeen met de 

naam van de projectmedewerker die bij ons gekend is? Dan voeg je 

ook een verklaring op eer toe van de persoon die het project juridisch 

vertegenwoordigt. In die verklaring geef je informatie waarom de PWB-

uren op een andere naam werden toegekend. Het kan gaan om interne 

verschuivingen wegens zwangerschap, ziekte, vaste benoeming,..     
  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14419
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Waar moet ik op letten als ik het project wil verlengen? 

39. Aan welke criteria moet mijn project voldoen als ik het wil verlengen? 
 

Een verlengd project moet voldoen aan alle inhoudelijke criteria die ook voor 

nieuwe projecten gelden. Zie vraag 6 van deze handleiding. 

We verwachten een proces, dus een gewone copy-paste van het vorige projectjaar 

is niet aangewezen.  

Het nieuwe actieplan moet aansluiten op je evaluatie in vraag 8 van 

formulier voor de verlengingsaanvraag. Misschien moet je bepaalde acties 

herhalen om het beoogde resultaat te realiseren? Misschien blijkt dat het meer tijd 

kost om voldoende draagvlak te creëren? Misschien moet je extra inzetten op 

participatie van ouders of leerlingen om het project op maat te ontwikkelen? 

Misschien blijkt dat leerkrachten meer coaching op de werkvloer nodig hebben om 

de nieuwe methodiek goed te implementeren? Misschien kreeg je meer mandaat 

van je schoolbestuur dan verwacht, of meer tijd dan verwacht omdat de directeur 

lestijd omroostert naar werktijd voor het project? Misschien heeft de externe expert 

die je had ingeschakeld meer pedagogisch-didactische kennis dan je had verwacht 

en zit zijn coaching vlugger op maat van je team? 

 

Belangrijk is dat je actieplan ons overtuigt dat een verlenging van het 

project wenselijk is om verder te evolueren richting duurzame 

verankering.   

 

Voor een tweede verlenging moet het project daarenboven voldoen aan deze 

extra criteria: 

• Je onderneemt effectief acties naar duurzame  inbedding van het project 

in je school/centrum.  

 

Het is dus niet meer voldoende dat die duurzame inbedding je streefdoel is. Bij 

een tweede verlenging verwachten we in vraag 11 van het aanvraagformulier 

minstens 1 concrete actie op niveau van schoolbeleid.  

 Bijvoorbeeld:  

o Je verbindt het project met moderne onderwijsdoelen en leerplannen. 

o Je vertaalt het project naar je personeelsbeleid door het zichtbaar te maken 

in de verwachtingen naar nieuwe medewerkers, of in een functieprofiel 

waarbij iemand structureel de opdracht krijgt het project verder te 

coördineren, of je installeert een lerend netwerk dat ook na de subsidie 

competentieversterking garandeert. 

o Je integreert het project in je brede basiszorg of in je talenbeleid. 

 

 

• Je werkt effectief aan de verspreiding van het project naar andere 

organisaties. 

 

We verwachten in vraag 11 van het aanvraagformulier concrete acties om de 

ervaringen uit je project en de tools die je met de subsidie ontwikkelde, met 

anderen te delen. Dat kan op allerlei manieren zoals een collegabezoek van een 

andere school, jouw deelname aan een provinciale uitwisseltafel, een product 

delen op Klascement,…  



Handleiding projectsubsidie: De slaagkans verbeteren van leerlingen in het leerplichtonderwijs  34 

 

De planning van onze uitwisseltafels kan je volgen in onze nieuwsbrief. Nog niet 

ingeschreven op de nieuwsbrief ‘flankerend onderwijsbeleid’? Dat kan via onze 

website.  

Concrete producten zoals een handleiding, een draaiboek, lesmateriaal, kunnen 

een indicatie geven van de verspreidbaarheid van je project. Beschrijf de 

ontwikkeling van deze producten als actie in vraag 10 van je aanvraagformulier. 

 

40. Wanneer kan ik een verlengingsaanvraag indienen? 
 

Je dient de verlengingsaanvraag op hetzelfde moment in als een nieuwe aanvraag.  

 

Ten vroegste op 25 februari en uiterlijk op 1 maart bezorg je een   

gehandtekende versie van dit formulier per mail aan onderwijs.en.vorming@oost-

vlaanderen.be. De verzendingsdatum van de mail geldt als bewijs van de datum van 

indiening.  

 

LET OP:  

• We behandelen GEEN aanvragen die buiten deze periode binnenkomen!   

• Enkel de eerste 60 ontvankelijke aanvragen maken kans op subsidie. 

Lees meer in vraag 23 van deze handleiding! 

 

 

41. Ik wil het project verlengen. Is het voldoende dat ik mijn aanvraagformulier van vorig 
projectjaar ongewijzigd opnieuw indien? 

 
Nee, dat is niet voldoende. Voor een verlengingsaanvraag gebruik je het formulier 

‘aanvraag verlenging’ dat je op onze website vindt.  

 

42. Wanneer krijg ik de eerste schijf uitbetaald van mijn verlengingsaanvraag? 
 

De eerste schijf van je nieuwe toelage krijg je uitbetaald als we je eindrapport van 

het vorige projectjaar goedkeurden.  

Je brengt het eindrapport dus best zo vlug mogelijk in orde.  

 
 

Waar kan ik terecht met vragen?  
 

Contacteer ons via onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be of 09 267 74 75. 

https://oost-vlaanderen.be/Nieuwsbrieven.html
https://oost-vlaanderen.be/Nieuwsbrieven.html
mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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