
Wat kan het flankerend  
onderwijsbeleid van  
de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor jou betekenen?

 1
Subsidie om in het leerplichtonderwijs de

Wie kan een subsidie aanvragen?
- een school voor gewoon of buitengewoon basis- of secundair 

onderwijs
- een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs
- een scholengemeenschap
- een samenwerkingsverband met minstens twee scholen  

en bijvoorbeeld het lokaal bestuur

Welk bedrag kan je per project ontvangen?
- een school: minimum 1 500 EUR, maximum 5 000 EUR 
- een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband: 

minimum 3 000 EUR, maximum 15 000 EUR 
- een netoverschrijdend project:maximum 16 500 EUR 

Elk project is vernieuwend voor de aanvrager. 
Je werkt aan
- het Standaardnederlands van de leerlingen
- de leermotivatie van de leerlingen
- het leer- en studietraject van de leerlingen
- de oriëntering van de leerlingen op basis van een positieve 

studiekeuze
- gekwalificeerde uitstroom
- de doorstroom naar het hoger onderwijs/de arbeidsmarkt,  

o.a. door duaal leren

Elk project overstijgt het niveau van individuele leerlingen en 
streeft naar duurzame versterking van de school. 

Je vraagt subsidie aan tussen 25 februari en 1 maart. 
Elk project duurt maximum 1 schooljaar. 
Je kan twee maal verlenging aanvragen. 

Je engageert je om de opgedane expertise uit het project 
met andere scholen te delen.

Meer info vind je op 
www.oost-vlaanderen.be/subsidie-bevorderen-slaagkansen

2
Subsidies voor techniekacademies
Een techniekacademie is een reeks van 10 workshops 
op woensdagnamiddag waar kinderen uit de derde graad 
basisonderwijs kunnen proeven van techniek.

Wie kan een subsidie aanvragen?
- een school voor secundair onderwijs met een 

nijverheidsopleiding in TSO-BSO
- een gemeentebestuur (als er geen TSO-BSO onderwijs in de 

gemeente is)
- een hogeschool
- een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld het lokaal 

bestuur

Per techniekacademie ontvang je maximum 2 500 EUR.  
Je vraagt de subsidie tegen uiterlijk 15 mei.

Meer info vind je op 
www.oost-vlaanderen.be/techniekacademies 

3
Samenwerking met organisaties
die de overgang van onderwijs naar 
arbeidsmarkt ondersteunen en/of een
positieve studiekeuze bevorderen

- Het Beroepenhuis laat 11- tot 14-jarigen kennismaken met 
verschillende beroepen en studierichtingen.

- Het Techniekfestival in samenwerking met RTC  
Oost-Vlaanderen promoot techniek. Jongeren uit de derde 
graad TSO/BSO stellen hun eindwerk voor.  
Verschillende techniekworkshops prikkelen de talenten van 
leerlingen uit het 5e leerjaar basisonderwijs. 

- Building the future van Constructiv Oost-Vlaanderen 
ondersteunt laatstejaars uit de bouwopleidingen om aan de 
slag te gaan in de sector.

- Het techniektraject geeft basisscholen een STEM-bad.

4
Promotie voor zorgberoepen
- Samen met het Beroepenhuis en de zorgsector organiseren 

we initiatieven zoals zorgberoepenrally’s, zorgwandelingen 
en stagematching, waar leerlingen uit het secundair kennis 
maken met de praktijk van zorgberoepen.

- We organiseren overleg rond promotie-acties in  
Oost-Vlaanderen.

5
Ondersteuning van lokale besturen
We geven informatie over lokaal onderwijsbeleid.
We organiseren uitwisseling tussen gemeenten.

- Op zoek naar cijfers om je onderwijsbeleid  
te plannen of bij te sturen? 

- Wij brengen actuele cijfers over jouw gemeente  
of regio in kaart.

- We ondersteunen jou om deze gemeentefoto  
naar beleid te vertalen.

6
Educatief aanbod

Ontdek ons educatief materiaal op 
www.oost-vlaanderen.be/educatiefaanbod
Je ontleent alles gratis.  

Op www.oost-vlaanderen.be/onderwijs vind je  
ook ondersteuning rond wereldburgerschap,  
milieuzorg en klimaatgezonde speelplaatsen.

Wil je sporten met je klas, een bos verkennen  
of een boerderij bezoeken? 
Je vindt inspiratie op  
www.oost-vlaanderen.be/klasactiviteit.

7
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van interessante initiatieven  
voor Oost- Vlaamse scholen. 
Schrijf in op de elektronische nieuwsbrief via 
www.oost-vlaanderen.be/nieuwsbrieven.

    slaagkans van de leerlingen te verbeteren


