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TOELAGEREGLEMENT VOOR PROJECTEN  

‘STERKE LEEROMGEVINGEN VOOR STERKE LEERLINGEN’  
Geldig van 1/09/2020 tot en met Klik of tik om een datum in te voeren.  

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29/06/2020. 

Bekendgemaakt op 6/07/2020  

 

ARTIKEL 1. DOEL 

De toelageverstrekker wil toelages verlenen aan scholen en aan organisaties (in partnerschap met 

scholen) voor projecten rond evidence informed thema’s en inhouden die de leerwinst bij kinderen en 

jongeren verhogen en zo ook de gekwalificeerde uitstroom positief beïnvloeden.   

 

ARTIKEL 2. DEFINITIES 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

Toelageverstrekker: diegene die de toelage geeft. 

Aanvraagdossier: dossier dat wordt ingediend ter goedkeuring voor het verkrijgen van een toelage.  

Verlengingsaanvraag: aanvraag dat wordt ingediend op het einde van ieder projectjaar om 

financiering voor een nieuw projectjaar te verkrijgen.  

Netwerk: is een doelgericht samenwerkingsverband van verschillende scholen of een doelgericht 

samenwerkingsverband van minstens één school en één andere organisatie om een 

gemeenschappelijk resultaat te behalen waar geen van de organisaties op zichzelf toe in staat is.  

Jaar: een projectjaar start op de 1
ste

 van de maand volgend na de toekenning van de toelage en loopt 

12 maanden.   

 

ARTIKEL 3. DOELGROEP  

 

3.01 VOOR DE TOELAGE(N) KOM(T)(EN) IN AANMERKING 

 een individuele school uit basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, en 
deeltijds beroepsonderwijs op het grondgebied van de stad.  

 een netwerk bestaande uit tenminste één school van bovenstaande doelgroep en (een) andere 
organisatie(s).  
     Onder school verstaan we niet:  
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- deeltijds kunstonderwijs  

- CLB  

- Volwassenonderwijs  

- Centra voor basis educatie  

- Hoger onderwijs  

De andere organisatie voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- ze heeft een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter 

-  ze kan aantonen dat ze al ervaring heeft die aansluit bij de inhoudelijke focus van het 
project; 

- ze kan aantonen dat ze een kwaliteitsvolle aanpak heeft van projecten.  

 

3.02 VOOR DE TOELAGE(N) KOM(T)(EN) NIET IN AANMERKING 

Scholen die niet erkend zijn door de het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming.   

 

ARTIKEL 4. TOEPASSINGSGEBIED 

De toelage is van toepassing op alle doelgroepen opgesomd in artikel 3.1. die gevestigd zijn in en die 

hun activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

 

ARTIKEL 5. ACTIVITEITEN OF WERKEN DIE VOOR BETOELAGING IN 

AANMERKING KOMEN 

De toelageverstrekker kan een toelage verlenen voor de volgende activiteiten/werken: 

Alle acties die op een duurzame en onderbouwde manier bijdragen aan het realiseren van de 

projectdoelstellingen. Deze doelstellingen dienen steeds in functie te staan van het positief 

beïnvloeden van de gekwalificeerde uitstroom.  

 

ARTIKEL 6. VOORWAARDEN VOOR DE TOELAGE 

Om de toelage te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

 Project draagt bij tot een positieve beïnvloeding van de gekwalificeerde uitstroom en 
werkt rond evidence informed thema’s en inhouden die de leerwinst bij kinderen en 
jongeren verhogen. 

 De maximum duur voor een project bedraagt drie jaar. 
Per uitzondering en mits een gemotiveerde aanvraag kan het project langer lopen. 
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ARTIKEL 7. TOELAGEBEDRAG 

Verspreid over drie projectjaren kan een individuele school een maximum bedrag van €30.000 euro 

ontvangen, met een max. van €10.000 in het eerste projectjaar en een maximum  €20.000 in een 

tweede projectjaar. Een netwerk tussen scholen of tussen scholen en organisaties kan in totaal over 

drie schooljaren heen een maximum bedrag van €90.000 ontvangen, met een maximum van €30.000 

per partner. In een eerste projectjaar bedraagt het maximaal te ontvangen bedrag €10.000 per partner 

of €30.000per netwerk, in een tweede projectjaar bedraagt het maximaal te ontvangen bedrag 

€20.000 per partner of maximum €60.000 per netwerk. 

Scholen en organisaties behorende tot een netwerk zijn gelijkwaardige partners en werken aan een 

gemeenschappelijke doelstelling. De toelage wordt gelijkmatig verdeeld over de partners en elke 

partner is verantwoordelijk voor het beheer van de toelage. Verschillende vestigingsplaatsen van 

eenzelfde school kunnen niet als aparte partner van een netwerk gezien worden 

De toelage kan enkel worden toegekend en uitbetaald onder de voorwaarde dat het bedrag voor de 

toelage wordt opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan. 

Per begrotingsjaar worden toelagen alleen toegekend binnen de grenzen van het beschikbare krediet 

op de aangepaste meerjarenplannen. De toelage kan worden gewijzigd ingeval van budgettaire 

noodwendigheden van de stad; indien nodig wordt deze overeenkomst dan aangepast. In afwijking 

van artikel 14 kan de overeenkomst dan eenzijdig door de toelageverstrekker worden aangepast 

 

7.01 DE TOELAGE IS NIET CUMULEERBAAR MET 

 toelagen van derden voor dezelfde bewezen uitgaven 

 toelagen van de toelageverstrekker voor dezelfde bewezen uitgaven 

 

7.02 OVERSCHRIJDING 

Het totaal van de gekregen toelagen van de toelageverstrekker en derden mag de totale kost van het 

project niet overschrijden. 

 

ARTIKEL 8. JURY 

 

8.01 DOEL 

De jury beoordeelt de aanvragen en adviseert het bevoegde orgaan bij het nemen van de beslissing 

over de aangevraagde toelage. 

Zij spreekt zich tevens uit over de verlengingsaanvragen.  
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8.02 SAMENSTELLING 

De jury is multidisciplinair samengesteld uit 4 leden behorende tot minstens 3 verschillende voor het 

aanvraagdossier relevante domeinen. Minstens 1 van deze leden is een externe expert. Minstens 1 

van de leden maakt deel van de stad Antwerpen.  

 

8.03 ANTWOORD 

De jury brengt een gemotiveerd advies uit over de ingediende aanvragen binnen een termijn van 60 

dagen na  de bevestiging van de stad dat de toelageaanvraag volledig is bij een eerste aanvraag en 

binnen een termijn van 60 dagen na de bevestiging van de stad dat de verlengingsaanvraag volledig 

is bij het indienen van een verlengingsaanvraag.  

8.04 KADER WAARIN DE JURY WERKT: 

De jury komt samen wanneer nodig. 

 Het voorzitterschap en de administratieve omkadering wordt opgenomen door de stad Antwerpen.  

Tijdens deze samenkomst formuleert de jury een advies op basis van consensus. De criteria voor dit 

advies worden geformuleerd in artikel 9.  

Indien het project wordt opgenomen door een netwerk wordt bij het advies ook rekening gehouden 

met volgend criteria: 

 het oog voor duurzaamheid van het project in de school en in de eigen organisatie 

 het werken op maat van de deelnemende scholen en leerkrachten,  

 de kwaliteit van de vooropgestelde evaluatie (op school- en projectniveau) 

 

ARTIKEL 9. AANVRAAG 

De aanvraag voor de toelage moet digitaal bij de toelageverstrekker worden ingediend. De aanvraag 

wordt verstuurd naar schoolontwikkeling@antwerpen.be.  

In de eerste aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden 

opgenomen: 

 analyse en conclusies van bestaande situatie 

 link met literatuur/evidentie (waarom is dit thema belangrijk in het leerproces in functie van 
gekwalificeerde uitstroom) 

 concrete, haalbare en meetbare doelstellingen, gebaseerd op de analyse (lange termijn) 

 plan van aanpak, met aanduiding van de verschillende, op elkaar afgestemde acties, 
doelstellingen (voor één jaar) 

 verdeling van verantwoordelijkheden binnen de school (en tussen verschillende partners in 
een netwerk)  

 begroting en financieel plan van het project (voor één jaar),  

 evaluatiemethode 

 voorstel voor verduurzaming in de school (en organisaties) en analyse van de beleidsruimte 
in de school(en en organisaties) (hoe wil men tijd en ruimte maken om aan de doelstellingen 
te werken)  
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 de mate waarin het project bijdraagt aan het beleidsvoerend vermogen van de scholen en/of 
organisatie 

 of het project zal opgenomen worden in netwerkverband of door een individuele school 

 Het bankrekeningnummer van de aanvrager. Indien het project zal opgenomen worden door 
een netwerk, dienen de bankrekeningnummers van alle betrokken partners te worden 
opgegeven,  

 Indien het project wordt opgenomen door een netwerk: een gewenste verdeling van de 
toelage over de verschillende partners 
 

Indien  het project zal opgenomen worden door een netwerk,  dient bij de eerste aanvraag de 

volgende informatie over de betrokken organisatie(s)  te worden bijgevoegd (of ter beschikking gesteld 

worden):  

 

 kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch 
Staatsblad 

 de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van bestuur aangestelde 
gevolmachtigden voor dagelijks bestuur 

 het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de 
rekeningen en een activiteitenverslag 

 de laatst goedgekeurde begroting 

 het BTW-statuut 

  

Indien het project ook een volgend jaar wordt verder gezet, wordt 1 maand voor het verstrijken van 
het projectjaar een verlengingsaanvraag ingediend. 

Deze verlengingsaanvraag omvat steeds:  

 evaluatie van het plan van aanpak, de mate waarin doelstellingen van het afgelopen 
jaar werden gerealiseerd.  

 een nieuw plan van aanpak voor het komend projectjaar met nieuwe doelstellingen 
voor één jaar worden en acties die nodig om de doelstellingen te bereiken 

Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de toelageverstrekker. 

 

ARTIKEL 10. DIGITALE COMMUNICATIE EN ONTVANGSTMELDING 

 

10.01 BEVESTIGING 

Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. Deze 

betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de volledigheid van het dossier al te 

controleren. 

 

10.02 ONTVANGST 

De ontvangst en de volledigheid van de toelageaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14 

kalenderdagen met een ontvangstmelding. 
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Wanneer de toelageaanvraag onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een brief waarin wordt 

meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden 

overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen. 

 

ARTIKEL 11. BESLISSING 

Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de toelageaanvraag binnen een termijn van 60 

dagen na de bevestiging van de stad dat de toelageaanvraag volledig is bij de eerste aanvraag;  en na 

de bevestiging van de stad dat de verlengingsaanvraag volledig is bij een verlengingsaanvraag. 

Het al dan niet toekenning van de toelage wordt beslist op basis van het aanvraagdossier. 

Indien gerechtvaardigd mag de termijn één maal voor maximaal dezelfde duur worden gemotiveerd 

verlengd door het bevoegde orgaan. De verlenging en de duur ervan worden vóór het verstrijken van 

de oorspronkelijke termijn ter kennis van de aanvrager gebracht. 

 

ARTIKEL 12. GEBRUIK VAN DE TOELAGE 

De ontvangen toelage moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit moet 

altijd kunnen aangetoond worden. 

 

ARTIKEL 13. VERANTWOORDING EN CONTROLE 

Binnen 30 kalenderdagen na afloop van het projectjaar moeten volgende verantwoordingsstukken 

worden ingediend.   

 Financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen, …) 

Indien het project niet meer verlengd zal worden, wordt 1 maand na het verstrijken van het laatste 

projectjaar een eindevaluatie ingediend waarin minimum het volgende wordt opgenomen : 

 een evaluatie van het plan van aanpak,  

 de mate waarin doelstellingen van het project werden gerealiseerd 

Op eenvoudig verzoek van de toelageverstrekker bezorgt de begunstigde  bijkomende informatie.  

Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden of aangestelden van de toelageverstrekker. 

 

ARTIKEL 14. UITBETALING 

60% van de toelage zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na toekenning van de toelage 

worden uitbetaald. 40% van de toelage zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het indienen 

van de verantwoordingsstukken worden uitbetaald. Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer 

er geen openstaande, niet-betwisten vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 
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ARTIKEL 15. SANCTIES 

In de volgende gevallen kan de toelageverstrekker beslissen om de reeds betaalde toelage geheel of 

gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen: 

 indien de gehele toelage of een deel van de toelage niet gebruikt wordt voor het doel 
waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt; 

 als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig, of niet volledig worden ingediend; 

 indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd; 

 als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt.  

 in geval van fraude of valse verklaringen. In dit laatste geval kan de toelageverstrekker 
bijkomend beslissen om voor een periode van 1 jaar en in toepassing van dit reglement geen 
toelagen meer toe te staan. 

 

ARTIKEL 16. VERZEKERINGEN 

De toelageverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of 

goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de 

aanwending van de toelage. De begunstigde  moet voor de uitvoering van de betoelaagde activiteit 

een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. 

 

Indien de begunstigde werkt met eigen personeel en/of vrijwilligers, sluit hij op eigen kosten een 

verzekering af (verzekering arbeidsongevallen en/of verzekering lichamelijke ongevallen). 

 

ARTIKEL 17. FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 

stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te 

werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, 

harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het 

Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. 

De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds 

tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de toelage; 

 éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigering logistieke ondersteuning. 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van 

de opgelegde sancties. 

 

ARTIKEL 18. VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING 
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Op het verlenen van toelagen volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 houdende 

controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing en het 

algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006. 

 

ARTIKEL 19. OVERGANGSBEPALINGEN 

Dit reglement vervangt het reglement  "Onderwijsvernieuwende schoolprojecten en 
onderwijsondersteunende projecten", zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 

2014 (jaarnummer 278), en een laatste keer gewijzigd op 26 oktober 2015 (jaarnummer 574). 

Dit  reglement is van toepassing op alle aanvragen voor nieuwe projecten die worden 
goedgekeurd vanaf 1 september 2020.  

De projecten die goedgekeurd werden voor 1 september 2020 en die nog doorlopen via een 
verlengingsaanvraag, worden behandeld onder het subsidiereglement van 31 maart 2014 
(jaarnummer 278). 

 

ARTIKEL 20. INWERKINGSTREDING EN DUUR 

  

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2020.  


