SUBSIDIES
VOOR SCHOLEN

INLEIDING
Vaak volstaan werkingsmiddelen niet om alles te financieren waar
je als school op wil inzetten. Heb je als leerkracht een tof idee voor
een project? Of wil je als school graag verdiepend werken rond een
bepaald thema, maar is er geen budget? Dan is het misschien een
goed idee om een subsidie aan te vragen. Subsidies zijn in geen
geval bijkomende structurele werkingsmiddelen. Maar het is wel extra
ondersteuning voor een bepaald deelaspect van een schoolwerking,
in de vorm van een project of een thema.
Werken met subsidies kan zorgen voor een nieuwe dynamiek op
school. Nieuwe projecten of activiteiten kunnen vorm krijgen.
De mogelijkheden zijn groot. Het kan je team aanmoedigen om creatief
na te denken over projecten, uitstappen, meerdaagse reizen, ...
Het kan ook een manier zijn om de kosten de drukken en is zo een
aspect van het kostenbeleid op school.
In deze brochure starten we met een overzicht van mogelijke subsidies
voor scholen. Vervolgens bespreken we een aantal tips om aan de
slag te gaan en als laatste zoomen we in op een aantal concrete
voorbeelden.
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BASISINFORMATIE
Via een subsidie kan een school tijdelijke
ondersteuning - financieel of in natura - vragen voor
een specifieke activiteit of project. De overheid is de
voornaamste subsidieverstrekker, maar daarnaast zijn
er ook (niet-)commerciële organisaties of stichtingen
die subsidies geven voor bepaalde projecten.
Een subsidie verloopt doorgaans via een projectoproep. Deze wordt
verspreid via verschillende kanalen. Het is dus belangrijk om je ogen
open te houden. Er zijn projectoproepen die gedurende lange tijd
lopen en waar je jaarlijks op een bepaald tijdstip een aanvraag voor
kan doen. Daarnaast zijn er ook projectoproepen die maar één keer
uitgeschreven worden.
Hoe je een subsidie moet aanvragen is sterk afhankelijk van wie de
subsidie uitschrijft. Een aantal zaken zal je steeds terugvinden: aan
welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen
voor de subsidie? Wat zijn de inhoudelijke verwachtingen? Kan ik de
subsidie combineren met andere subsidies? Wat moet onze eigen
financiële inbreng zijn? Meestal is er een reglement waarin dit alles
beschreven staat.
Om een subsidie aan te vragen moet je een subsidiedossier
opstellen. Hoe dit er moet uitzien verschilt erg. Vaak wordt er een
sjabloon gebruikt. Sommige aanvraagformulieren zijn eerder beperkt.
Andere aanvragen zijn zeer uitgebreid, met veel details bv. je moet
een volledig financieel planningsoverzicht meesturen. Het vraagt
hoe dan ook een inspanning om dit dossier op te stellen. Sommige
subsidieverstrekkers voorzien hierbij ondersteuning.
Een subsidie kan financiële steun zijn. Hoeveel dit is, hoelang je steun
krijgt en hoe deze gespreid is, hangt af van de oproep. Daarnaast kan
je ook steun krijgen in natura zoals tickets voor openbaar vervoer.
Als school kom je voor verschillende subsidies in aanmerking. Op de
volgende pagina’s vind je een overzicht van interessante organisaties,
departementen en hun website.
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WAAR VIND IK SUBSIDIES?
De overheid
Brussel
De Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC)
http://www.vgc.be/ondersteuning/
subsidies/subsidies-onderwijs

Via deze link vind je een overzicht
van subsidies die de VGC
toekent aan Nederlandstalige
scholen in Brussel. Het gaat over
zeer uiteenlopende thema’s:
infrastructuur, materiaal en een brede
educatieve werking.

Vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/
onderwijs-en-wetenschap#
projecten-en-subsidies-voor-scholen

Hier vind je een overzicht van
subsidies op Vlaams niveau.

Canon Cultuur: cultuurkuur
(cultuurcel Vlaams ministerie
onderwijs en vorming)
 http://www.cultuurkuur.be/
subsidies/dynamo-project
 http://www.cultuurkuur.be/
subsidies/dynamo-op-weg
 http://www.cultuurkuur.
be/subsidies/anderesubsidieverleners

Via het dynamoPROJECT kan je
subsidies aanvragen voor een
creatief project op school.

Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/
scholen/ondersteuning/
subsidiering-sportinfrastructuur/

Voorzien in financiële ondersteuning
voor schoolsportinfrastructuur.
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Via dynamoOPWEG kan je gratis
met de lijn naar een culturele
bestemming.
Via de laatste link vind je daarnaast
een overzicht van andere subsidies
rond verschillende thema’s.

Provincie Antwerpen
https://www.provincieantwerpen.
be/provinciebestuur/subsidies.
masterdetail.html/p_tag_filter/
provantonline/thema/leefomgeving.
html/p_detail_url/nl/drem/
dienst-mobiliteit/subsidies/10op10subsidies.html

Info over de 10op10label –
subsidies voor Antwerpse scholen.

https://www.provincieantwerpen.
be/aanbod/dlm/mos/vergroeningvan-de-schoolomgeving/
ondersteuning-en-subsidiesvergroening.html

Subsidies in functie van vergroening
van de school.

Provincie Limburg
Studielening
http://www.limburg.be/loket#6395

Fonds van Limburgse studieleningen
geeft renteloze lening aan studenten
(Hoger onderwijs, HBO5), die ze
na hun studie kunnen terugbetalen.
Je kan dit aanvragen via de sociale
dienst van de school.

Mobilim subsidie
http://www.limburg.be/Limburg/
woonschoolverkeer/Mobilimsubsidies.html

Scholen kunnen hier subsidies voor
verkeer en mobiliteit aanvragen. “Via
Mobilim-subsidies kunnen scholen
tot 90 % van de kosten voor hun
mobiliteits- of verkeersveiligheidsproject terugbetaald krijgen, met
een maximum van 5.000 euro per
project.”

Overzicht
http://onderwijs.limburg.be/
onderwijsinlimburg

Overzicht van financiële onder
steuning die de provincie Limburg
biedt aan scholen.
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Provincie Oost-Vlaanderen
https://oost-vlaanderen.be/leren/
onderwijs/subsidies-voor-scholen.
html

Op deze website vind je een
overzicht van provinciale subsidies
voor Oost-Vlaamse scholen.

Provincie Vlaams-Brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/
onderwijs-vorming/voor-scholen-enleerkrachten/subsidies/overzichtsubsidies-voor-scholen/index.jsp

Op deze website vind je een
overzicht van de provinciale
subsidies voor scholen in VlaamsBrabant.

Provincie West-Vlaanderen
https://www.west-vlaanderen.be/
voor-scholen/subsidies-voor-scholen

Op deze website vind je een overzicht van de provinciale subsidies
voor West-Vlaamse scholen.

Lokaal niveau
Sommige gemeenten/steden voorzien extra subsidies voor scholen in hun
grondgebied. Hiervan kunnen we geen overzicht geven. Neem contact
op met jouw gemeente om te kijken of dit zo is. Dit zijn vaak zinvolle
lokale projecten, zeker de moeite om in de gaten te houden. Op de
overzichtswebsites onderaan deze tabel, worden soms ook de gemeentelijke
subsidies aangekondigd.

6

Europees
AMIF
 https://www.esf-vlaanderen.
be/nl/amif/asiel-migratie-enintegratie-fonds
 https://www.esf-vlaanderen.be/
nl/project/oproepen

Via de eerste website vind je meer
info over wat het AMIF (Europees
fonds voor asiel, migratie en
integratie) is en doet.
De tweede website geeft een
overzicht van hun openstaande
oproepen.

Erasmus+
Deze subsidies zijn vooral interessant
https://ec.europa.eu/programmes/ voor scholen waar leerlingen
erasmus-plus/node_nl
buitenlandse stages moeten doen
voor hun opleiding bv. toerisme,
public relations. Erasmus+ bekostigt
deze stages tot 100%.

Stichtingen, fondsen en niet-commerciële organisaties
Koning Boudewijnstichting
https://www.kbs-frb.be/nl/
Activities/Calls

De Koning Boudewijnstichting kent
verschillende projectsubsidies toe.
Via deze website vind je een overzicht van al hun projectoproepen.
Deze zijn thematisch opgedeeld.

Welzijnszorg vzw
https://www.welzijnszorg.be/watdoen-we/projecten/zoek-je-steun-alsarmoedeproject/projectoproep-2018

Elk jaar tussen januari en april doet
welzijnszorg vzw een projectoproep.
Deze is gericht op organisaties in de
armoedebestrijding maar kan ook
voor scholen die in dit kader een
structureel project willen uitwerken
bv. brede school.
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Streekfonds een hart voor
Limburg
http://www.eenhartvoorlimburg.be/
home-1/

Via dit streekfonds kunnen scholen in
Limburg projectsteun aanvragen. Elk
jaar verschijnen er projectoproepen.
Eind mei 2018 maken ze de
oproepen voor 2019 bekend.

Socialware
www.socialware.be

Interessant voor scholen van het
buitengewoon onderwijs. Via
socialware kunnen zij via donatie of
met zeer grote kortingen producten
of diensten van grote IT-leveranciers
verkrijgen.

Kleur Bekennen
http://www.kleurbekennen.be/
projectoproep

Kleur Bekennen schrijft elk jaar een
projectoproep uit voor scholen, met
een ruim aantal thema’s. Interessant
om in de gaten te houden.

Pimp je speelplaats
http://www.pimpjespeelplaats.be/
zoek-subsidiemogelijkheden

Het project ‘pimp je speelplaats’
heeft als doel schoolspeelplaatsen
boeiender en natuurrijker te maken.
Je kan als school een aanvraag doen
voor financiële steun. Daarnaast kan
je ook begeleiding krijgen bij de
concretisering van je project.

De wetenschapswinkel
http://www.wetenschapswinkel.be/
Homepage/

Dit is geen subsidiekanaal maar wel
interessant. De wetenschapswinkel is
een dienst van de Vrije Universiteit
Brussel die wetenschappelijke
ondersteuning biedt aan nonprofitorganisaties, waaronder ook
scholen.
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vervolg vorige pagina:
De Wetenschapswinkel

Dit kan in de vorm van onderzoek
door laatstejaarsstudenten, advies of
doorverwijzing. Heb je een onderzoeksvraag over je praktijk? Dan
kan het interessant zijn contact op te
nemen met de wetenschapswinkel.
Bovendien kunnen de resultaten van
een eventueel onderzoek de basis
vormen van een toekomstige projectaanvraag.

Commerciële organisaties
Cera
https://www.cera.be/nl/
MaatschappelijkeProjecten

Cera steunt maatschappelijke projecten rond een aantal thema’s (zie
website). Het gemiddelde bedrag is
2000 euro. Scholen komen hiervoor
in aanmerking. Belangrijk: scholen
die in het STOS-project zitten kunnen
dit best vermelden bij een aanvraag.
Scholen die graag in de toekomst
een traject bij SOS-schulden op
school willen volgen, kunnen hiervoor ook een subsidieaanvraag doen
bij Cera.

Fortis foundation
https://foundation.bnpparibasfortis.
be/nl/onze-vijf-uitdagingen/
ondersteunen

Via het Awardsprogramma van Fortis
foundation kunnen organisaties (ook
scholen) steun aanvragen voor
educatieve projecten die strijden
tegen sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren.
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vervolg vorige pagina:
Fortis foundation

Naast financiële steun kan je via
Fortis foundation ook praktische
steun aanvragen zoals bv.
computerapparaat.

De nationale loterij
https://www.goededoelen.be/
nieuws/05032018/projectoproeparmoede-bestrijden-met-nationaleloterij

De nationale loterij verleent subsidies
aan instellingen en organisaties voor
projecten inzake armoedebestrijding
en projecten die focussen op de
sociale integratie van kansarmen en
gehandicapten.

Overzichtswebsites
https://www.klascement.net/
zoeken/subsidie

Op deze website vind je een overzicht van een groot aantal projectoproepen waarvoor scholen in
aanmerking komen.

http://www.cultuurkuur.be/
subsidies/andere-subsidieverleners

Op deze website vind je een overzicht van projectoproepen op Vlaams
niveau.

Schooldirect en/of Klasse voor
Leraren-nieuwsbrief
https://www.vlaanderen.be/
nl/onderwijs-en-wetenschap/
werken-het-onderwijs/schooldirectde-elektronische-nieuwsbrief-voorschooldirecties

Via deze nieuwsbrief worden veel
projectoproepen verspreid. Zo weet
je als eerste wanneer welk soort
projecten op financiering aanspraak
kunnen maken. Het is met andere
woorden een aanrader om je te
abonneren op deze nieuwsbrief.
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AAN DE SLAG
Wanneer doe je een aanvraag?
 Staat er een project op het programma? Of gaan jullie aan de slag
rond een bepaald thema bv. cultuur op school? Dan kan je op zoek
naar ondersteuning via een subsidie of projectoproep. Inspiratie
vind je in bovenstaand overzicht.
 Zie je een interessante projectoproep verschijnen? Bekijk dan
de mogelijkheden om een project in te dienen. Voorbeeld: via
de Koning Boudewijnstichting verschijnt er een oproep rond
studieoriëntering bij laatstejaars studenten SO. Het is iets waar we
als school al langer op willen inzetten, we grijpen deze kans om er
ook echt mee aan de slag te gaan. Onze GOK-coördinator vult het
subsidiedossier in.
 Wil je graag inzetten op knelpunten of problemen op school,
maar is er geen budget? Dan kan je nadenken over een concreet
projectidee. Zoek hiervoor naar projectsubsidies die een ruimer
maatschappelijk doel willen dienen, bv. bestrijden van armoede en
sociale uitsluiting.
Maak een kostenbatenanalyse. Het vraagt veel werk om een projectdossier op te maken. Stel jezelf een aantal vragen:
 Maken we kans op deze subsidie? Lees hiervoor aandachtig de
voorwaarden van de projectoproep.
 Staan de middelen die we kunnen ontvangen in verhouding met het
werk dat we erin steken?
 Zal het project voldoende gedragen worden op school?
 Heeft het project kans op slagen?
 Hebben we voldoende tijd en draagkracht om deze investering te
doen?

11

Wie volgt dit op?
 De school kan iemand aanstellen die op regelmatige basis het
aanbod projectoproepen bekijkt. Deze persoon kan interessante
oproepen verspreiden onder het schoolteam.
 Het subsidiedossier kan opgesteld worden door iemand die
hier ervaring in heeft of de personen/werkgroep die het project
gaan uitwerken. Voorbeeld: de leerkrachten Nederlands willen
een cultuurproject organiseren op school, de vakgroep vraagt
ondersteuning via het dynamoPROJECT.
 Leerkrachten, vakgroep, GOK-werking, werkgroep... iedereen kan
een aanvraag doen in naam van de school. Het kan zinvol zijn om
het schoolteam bewust te maken van de opties. Moedig mensen aan
om creatief na te denken en op zoek te gaan naar projectoproepen.
 Soms bieden lokale organisaties zoals bv. samenlevingsopbouw,
OCMW, onderwijsdienst van de gemeente of armoede-organisaties
ondersteuning in het opmaken van een subsidiedossier. Informeer
ernaar als je een aanvraag wil doen.

Structureel inbouwen
 Het kan een vaste regel zijn op school: voor uitstappen, activiteiten
of meerdaagse reizen bekijkt de vakgroep of werkgroep eerst wat
er aan mogelijke subsidies of andere tegemoetkomingen zijn. Ze
spreken af wie de aanvraag doet.
 Bij culturele uitstappen verwachten we van leerkrachten dat ze een
aanvraag doen via dynamoOPWEG om de vervoerskosten bij De
Lijn te laten vergoeden. We moedigen ook aan dat de verplaatsing
via De Lijn kan gebeuren, zo kunnen kosten ook echt gedrukt
worden.
 Maak leerkrachten bewust van de mogelijkheden van subsidies.
Vaak zijn er niet genoeg werkingsmiddelen voor een project.
Via een subsidie kan het misschien wel. Bovendien moedigt het
leerkrachten ook aan om buiten de grenzen van het mogelijke/al
bestaande op school na te denken. Laat dit in het begin van het jaar
kort aan bod komen op de eerste personeelsvergadering.
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Wat als mijn dossier niet wordt goedgekeurd?
Is je dossier niet goedgekeurd maar wil je toch graag verder met het
project? Denk eens na over volgende opties:
 Werk een light versie van het project uit of voorzie een
back-upplan.
 Bekijk of je eigen middelen van de school kan aanwenden.
 Wacht een jaar, verwerk de feedback en dien je dossier
opnieuw in.
 Dien het dossier, indien nodig, in gewijzigde vorm ergens
anders in.
 Ga op zoek naar sponsors.

VOORBEELDEN
Fietsproject op school
Het fietsen-atelierproject van BUSO Tongelbos (Westerlo) kreeg
vorm binnen een projectsubsidie van Welzijnszorg vzw. De school
wil kansarme ouders uit hun isolement halen door een fietspark te
ontwikkelen. Tegelijk wil ze hen sensibiliseren om de fiets te gebruiken
als vervoersmiddel. Bovendien organiseren ze workshops voor ouders
zodat ze zonder grote kosten over een comfortabele fiets kunnen
beschikken voor hun zoon of dochter.
Na een bevraging van ouders, leerlingen en leerkrachten bleek dat er
wel wat vragen en bedenkingen waren over met de fiets naar school
komen. Er was bezorgdheid over verplaatsingen met fietsen die niet in
orde zijn. Aangezien de school afgelegen ligt zijn fietsen een
belangrijk vervoersmiddel, ook om naar een stageplaats te gaan.
Tegelijk bleek dat ouders en leerlingen niet altijd de financiële
middelen hebben om hun fiets te onderhouden of een nieuwe fiets te
kopen. De school besloot om hier werk van te maken.
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De GOK-coördinator en directie klopten aan bij het oudercomité.
Samen keken ze hoe ze de bezorgdheden structureel konden oplossen. Ze gingen op zoek naar een subsidiekanaal om het project
te realiseren. Zo kwamen ze terecht bij de projectoproep van
Welzijnszorg en ook een fietsenatelier in de buurt was bereid om
samen te werken. De GOK-coördinator vulde het subsidiedossier
van Welzijnszorg in: deze zorgde ervoor dat het schoolteam
gesensibiliseerd werd, dat de expertise van het fietsenatelier werd
overgedragen op de school en dat er een goede samenwerking was
met de ouders en het oudercomité.
Het GOK-team volgde het project verder op. Dankzij de inzet van
betrokken leerkrachten, directie, GOK-team, ouders en de subsidies
van Welzijnszorg werd het fietsen-atelierproject een succes dat nog
steeds zijn vruchten afwerpt.

Op reis met Erasmus+
De Brusselse school Emanuel Hiel bekostigt de buitenlandse stages van
hun leerlingen met subsidies van Erasmus+.
In de afdeling PR gaan alle leerlingen voor drie weken naar Madeira
met 2 begeleiders. Tijdens hun verblijf werken de leerlingen in
plaatselijke hotels. Met de subsidies betalen ze de vliegtickets, hun
verblijf in een hotelletje of appartement met ontbijt en 150 euro per
persoon om drie weken te eten. De school kiest ervoor om naar een
niet al te dure locatie te gaan, zo moeten ze niets extra opleggen.
Daarnaast krijgen ze van Erasmus+ ook een voorbereidingsbudget.
Hiermee zijn ze twee dagen op teambuilding geweest.
In de afdeling toerisme kunnen de leerlingen kiezen voor een binnenof buitenlandse stage. De leerlingen die kozen voor het buitenland
deden stage op een camping in Frankrijk. Erasmus+ betaalde de
bus- en treinreis alsook 150 euro per persoon om te eten.
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De school werkte samen met de organisatie Vacansoleil voor
stageplaatsen en stagebegeleiding. De leerlingen doen een
sollicitatiegesprek bij hen, hiermee doen ze relevante ervaring op.
Daarnaast heeft de begeleider van Vacansoleil ook lesgegeven aan
de studenten over werken op een camping. Erasmus+ betaalde de
samenwerking met Vacansoleil, het vervoer, eten en verblijf van de
stagebegeleiders van de school.
Een subsidie aanvragen bij Erasmus+, daar kruipt tijd in. Elk jaar
verdiept een leerkracht zich in de procedure. Erasmus+ biedt
vormingen en hulp om een subsidie aan te vragen. Het vraagt een
grote inspanning van de betrokken leerkrachten en je duidt best een
duidelijke trekker aan. Maar al deze inspanningen lonen: het zorgt
namelijk voor enorme leerkansen voor de leerlingen. Daar doet de
school het voor.
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Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen!
Welzijnszorg vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

www.aanpakschoolfacturen.be

