
Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend 

onderwijs 

Artikel 1 – Doelstelling 

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van 

het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. Binnen de perken 

van de daartoe op het budget van de Provincie West-Vlaanderen ingeschreven en beschikbare 

middelen en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie hiertoe 

projectsubsidies verlenen.  

Art. 2 – Begripsomschrijving 

In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:  

Flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties van de Provincie West-Vlaanderen om, 

vertrekkende vanuit de regionale situatie, aanvullend bij en complementair aan het Vlaamse 

onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met lokale en regionale 

actoren.  

Een projectsubsidie is een subsidie die betrekking heeft op een in tijd en in ruimte afgebakend 

initiatief, zowel inhoudelijk als financieel als qua personeel.  

Het project waarvoor ondersteuning wordt gevraagd mag geen deel uitmaken van de 

reguliere werking van de aanvrager.  

 

Innovatief project: een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan fungeren 

binnen het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie. Het project kan vernieuwend zijn op 

verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, … 

Art. 3 – Prioritair(e) beleidsthema(’s)  

De deputatie bepaalt het (de) prioritaire thema (‘s) en legt binnen dit (deze) thema (‘s) één of 

meerdere prioritaire accenten. Het prioritaire thema is het stimuleren van STEM/STEAM-

onderwijs. Daarnaast komen ook projecten in aanmerking die inzetten op volgende 

provinciale beleidsdoelstellingen : 

- Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom 

- Stimuleren van een positieve studiekeuze 

- Bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.  

Art. 4 – Basisvoorwaarden 

§1 Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies, moet de aanvrager of het 

project voldoen aan volgende basisvoorwaarden: 

1. De aanvrager is:  

- Een onderwijsinstelling, een feitelijke vereniging of vzw gevestigd in de provincie 

West-Vlaanderen 

of 

- Een openbare instelling of lokaal bestuur binnen de provincie West-Vlaanderen  

of 

- Een feitelijke vereniging of vzw gevestigd buiten de provincie West-Vlaanderen, indien 

hij/zij een West-Vlaamse partnerschap kan aantonen.  

 

2. Er kan slechts één aanvrager zijn. De eventuele samenwerkingspartners dienen wel 

vermeld te worden. De samenwerkingspartners kunnen ook bedrijven zijn of aan de 

bedrijfswereld gerelateerde organisaties. 

 
3. De aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden op zowel inhoud als de 

uitwerking van de activiteiten. 



 

4. De aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de Provincie de besteding van 

de provinciale middelen kan controleren. 

 

5. Het project dient ontwikkeld en gerealiseerd te worden binnen de provincie West-

Vlaanderen. 

 

6. Eenzelfde of soortgelijk project kan slechts één keer gesubsidieerd worden.  

§ 2 Aanvragen worden als niet-ontvankelijk beschouwd:  

 

- wanneer het project een economische activiteit met winstoogmerk is en als dusdanig een 
commerciële finaliteit heeft; 

- wanneer de aanvrager voor hetzelfde project al door de Provincie West-Vlaanderen 

gesubsidieerd wordt op basis van andere provinciale reglementen of wanneer voor  

hetzelfde project reeds specifieke kredieten zijn ingeschreven op het budget van de Provincie 

West-Vlaanderen;  

- wanneer het aanvraagdossier te laat werd ingediend. 

 

Art. 5 – Beoordelingscriteria 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient omschreven te worden in welke mate 

het project voldoet aan de hieronder vermelde basiscriteria: 

 Aansluiting bij het of één van de beleidsthema’s of de extra gelegde accenten waarvan 

sprake in artikel 3 van dit reglement; 

 Pedagogische meerwaarde: het project valt niet binnen de reguliere activiteiten van de 

aanvrager of zijn samenwerkingspartners; 

 Behoefte aan provinciale steun. Eigen middelen of andere inkomsten zijn ontoereikend 

voor het welslagen van het project. Het gaat dus om een tekortsubsidiëring.  

Bij de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen worden volgende criteria in acht 

genomen: 

1. Kwaliteit van de aanvrager: 

- ervaring en reputatie 

- professionaliteit binnen de onderwijsmateries 

- huidige profilering en visie. 

 

2. Kwaliteit van het inhoudelijk concept/product/resultaat: 

- innovatief karakter 

- impulskarakter 

- bovenlokaal of provinciaal karakter.  

- aansluitend bij het beleidsthema of de extra accenten waarvan sprake in artikel 3 van 

dit reglement. 

- grensoverschrijdend karakter van het project: bv. netoverschrijdend, onderwijsniveau-

overschrijdend, sectoroverschrijdend, onderwijsvormoverschrijdend, … 

- samenwerking met andere actoren 

- voorbeeldfunctie voor andere actoren 

- duidelijk omschreven te verwachten effecten op langere termijn 

- de wijze van bekendmaking van het project en van haar resultaten. 

 

3. Budget: 

- het hebben van een realistische en haalbare begroting, met vermelding van de 

verhouding eigen middelen, subsidies en sponsoring 

- het hanteren van een transparant systeem van budgetbeheer. 

 

 



Art. 6 – Procedure 

§ 1. Het aanvraagdossier bevat het volledig ingevulde provinciale subsidieaanvraagformulier, 

aangevuld met bewijsstukken, zoals gevraagd in het formulier. 

Elke subsidieaanvraag in het kader van dit reglement moet gebeuren met dit specifieke 

formulier dat kan worden aangevraagd bij de cel Onderwijs, Koning Leopold III-laan 41, 8200 

Sint-Andries of gedownload van https://www.west-

vlaanderen.be/subsidies/subsidiereglement-flankerend-onderwijsbeleid. 

 

§2. Alle subsidieaanvragen moeten zowel schriftelijk als elektronisch ingediend worden:  

- Schriftelijk ter attentie van de cel Onderwijs, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III 

laan 41, 8200 Sint-Andries. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als 

bewijs. 

- Elektronisch aan de contactpersoon zoals vermeld in het aanvraagformulier.  

 

§ 3. Er zijn twee indieningsmomenten voorzien:  

- Vóór 15 oktober voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar 

- Vóór 15 april voor projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar.  

 

De startdatum van het project dient te vallen na de officiële mededeling van de beslissing 

deputatie tot toekenning van de subsidie.   

 

§ 4. Voortraject: de initiatiefnemers kunnen vooraleer het project officieel in te dienen, zoals 

hierboven beschreven, contact opnemen met de cel Onderwijs om het project-idee af te 

toetsen en advies te vragen ihkv de verdere opbouw van het project en vervolledigen van het 

dossier, mogelijke partners,.. . Hiertoe dient weliswaar minstens 1 maand voor de uiterlijke 

indiendatum contact opgenomen worden met de cel Onderwijs. De cel Onderwijs wordt in dit 

kader ondersteund door het Regionaal Technologisch Centrum (RTC). Dit voortraject heeft 

kwaliteitsbevordering als doel, maar is geen garantie voor een positieve beoordeling van het 

project door deputatie. 

 

§ 5. Alle subsidieaanvragen worden door de cel Onderwijs gecontroleerd op ontvankelijkheid 

aan de hand van de basisvoorwaarden en op volledigheid.  

De provinciale administratie stuurt aan alle organisaties een ontvangstmelding. Ontbrekende 

en/ of bijkomend opgevraagde informatie dient de cel Onderwijs te ontvangen binnen de 10 

werkdagen na het versturen van de ontvangstmelding.  

 

Art. 7 – Beoordelingscommissie 

Voor de behandeling van alle ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht. 

De beoordelingscommissie wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 

 Minstens 2 interne deskundigen, zijnde medewerkers van de cel onderwijs  

 minstens 4 externe deskundigen 

 3 waarnemers namens de provincieraad 

De voorzitter wordt gekozen uit de leden van de adviescommissie. 

Het secretariaat van de beoordelingscommissie wordt verzekerd door de cel Onderwijs.  

De beoordelingscommissie verstrekt op basis van de beoordelingscriteria een gemotiveerd 

advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project en een 

voorstel van subsidiebedrag.  

Vooraleer de commissie dit advies formuleert, nodigt ze de indieners uit voor een gesprek. 

Bedoeling is niet het dossier helemaal toe te lichten, maar antwoorden te formuleren op 

essentiële vragen die de adviescommissie nav het lezen van het dossier heeft.   

De deputatie neemt haar beslissing uiterlijk 2 maanden na de uiterste indiendatum en brengt 

de aanvrager van de beslissing op de hoogte.  



Art. 8 – Bedrag en uitbetaling van de subsidie 

De subsidie bedraagt maximum 25.000 euro per aanvraag. Voor netoverschrijdende projecten 

kan het maximumbedrag met 10% verhoogd worden.  

De uitbetaling van een 1ste schijf van 60 % van de subsidie wordt voorzien maximum één 

maand na aanvang van het project.  

De vereiste verantwoordingsstukken worden binnen de twee maanden na afloop van het 

project voorgelegd:  

 een grondige inhoudelijk evaluatie- en resultatenverslag. Belangrijk in dit 

verslag is het aantonen hoe het project en haar resultaten bekend gemaakt en 

gedeeld worden. Het opmaken en de verspreiding van een draaiboek is ten 

zeerste aanbevolen.   

 een overzichtsstaat van alle uitgaven en alle inkomsten van het projectjaar;  

 kopieën van facturen om alle gemaakte kosten te staven. Deze facturen 

moeten gedateerd zijn, de aanvrager als schuldenaar vermelden en duidelijk 

de kosten omschrijven. De facturen worden op papier en daarnaast zoveel als 

mogelijk ook elektronisch aangeleverd.  

 het verslagformulier met betrekking tot het reglement inzake de provinciale 

herkenbaarheid.  

Het saldo van 40% wordt uitbetaald na het goedkeuren van de vereiste bewijsstukken door 

deputatie.  

De subsidie kan enkel worden aangewend voor werkingskosten en personeelskosten. Ze kan 

niet worden aangewend voor investeringskosten.  

De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een overschrijving op de post- of bankrekening 

van de aanvrager, overeenkomstig de regels van de provinciale comptabiliteit. 

Art. 9 – Opvolging en controle 

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor 

ze bestemd is.  

 

Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, 

intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk, inclusief het voorschot) en/of kan de 

subsidieaanvrager worden uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode.  

 

Tijdens de duur van het project kan een personeelslid van de cel Onderwijs of het Regionaal 

Technologisch Centrum (RTC) ter plaatse komen in het kader van de opvolging van het 

project. Daarbij zal aandacht besteed worden aan volgende elementen: de realisatie van het 

project, de meerwaarde voor de leerlingen, de communicatie rond het project, de verankering 

van het project en de return voor de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie kan nav deze 

opvolging vragen om het project –in overleg- bij te sturen.  

Ten allen tijde kunnen de initiatiefnemers ook contact opnemen met de cel Onderwijs om de 

uitwerking van het project te laten adviseren. 

Art. 10: Wijzigingen  

 

Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het 

niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de aanvrager het 

provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.  

 

 



Art. 11- Return en samenwerking 

Er zijn vereisten mbt de return voor de Provincie. Deze worden beschreven in het reglement 

inzake provinciale herkenbaarheid.  

Elke initiatiefnemer die subsidies toegekend krijgt, verbindt er zich minstens toe in alle 

publicaties in verband met het project gebruik te maken van het logo van de Provincie West-

Vlaanderen en te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van de Provincie 

West-Vlaanderen’.  

Art. 12 – Betwistingen en uitzonderingen  

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement. 

De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 

advies van de bevoegde commissie.  

 

De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing 

verlenen van sommige voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De organisatie moet 

daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de Provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 13 – Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en vervangt het provinciaal reglement inzake 

projectsubsidies voor flankerende onderwijsprojecten dat in de provincieraad van 27 maart 

2014 werd goedgekeurd. 

Art. 14 – Overgangsbepalingen 

Voor 2016 is kunnen in het voorjaar projecten uitzonderlijk ingediend worden vóór 1 mei ipv 

vóór 15 april. In het kader van het voortraject dienen de eventuele indieners dan ook uiterlijk 

1 april contact op te nemen met de Cel Onderwijs.  

 


