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Reglement 

 Doel  Artikel 1.

De Stad Gent ondersteunt initiatieven die gratis en laagdrempelig studieondersteuning bieden aan 
kwetsbare kinderen/jongeren en hun gezin. 

Kinderen/jongeren worden ondersteund in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes 
om te komen tot zelfstandig werken. Daarnaast worden ook de ouders ondersteund bij het 
ontwikkelen en versterken van hun begeleidingscompetenties.  

Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse 
vaardigheden, zullen leerlingen komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten. 

 Definities  Artikel 2.

In dit reglement hebben de onderstaande termen volgende betekenis:  

Huiswerk: schoolwerk dat thuis gemaakt moet worden. Al het werk dat leerlingen thuis voor school 
moeten doen. Het gaat over de voorbereiding van taken, toetsen en examens. 

Studieondersteuning: naast het ondersteunen bij het maken van huiswerk wordt ook gewerkt aan 
het versterken van het leren leren, introduceren van een positieve schoolcultuur en de 
scholen/leerkrachten een bredere kijk geven op het omgaan met kwetsbare gezinnen. Bij 
studieondersteuning wordt met het hele gezin gewerkt aan meer betrokkenheid en het versterken 
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van schoolse vaardigheden zodat de leerlingen komen tot een hoger welbevinden en betere 
schoolresultaten.  

Kwetsbare groep: alle kinderen/jongeren die door welke omstandigheden ook niet de gepaste 
begeleiding kunnen krijgen bij het maken van schoolse taken en het ontwikkelen van schoolse 
vaardigheden.  

Initiatief: Vzw met maatschappelijke zetel of regionale zetel op het grondgebied van de stad Gent 
of feitelijke vereniging waarvan de verantwoordelijke of regionale afgevaardigde staat ingeschreven 
in de Stad Gent en die studieondersteuning organiseert voor kinderen/jongeren die in Gent wonen.  

Startend initiatief: initiatief dat voor de eerste maal een aanvraag doet voor deze subsidie. Een 
initiatief dat in het schooljaar 2017-2018 al een subsidie kreeg in het kader van het Stedelijke 
Reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en 
studiecoaching goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 20 oktober 2008, is geen startend 
initiatief voor het schooljaar 2018-2019.  

Actieve vrijwilliger: vrijwilliger die actief studieondersteuning geeft aan kwetsbare 
kinderen/jongeren. 

 Doelgroep en toepassingsgebied  Artikel 3.

Voor de subsidie komt een intitiatief in aanmerking. 

 Voorwaarden Artikel 4.

 De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden: § 1.

a. Het initiatief geeft gratis studieondersteuning zoals omschreven in artikel 2. 

b. Het initiatief is gericht op schoolgaande kinderen en jongeren van 4 jaar tot 21 jaar die 
behoren tot een kwetsbare groep. 

c. Het initiatief registreert volgende gegevens per deelnemer: wijk waarin ze wonen, 
geboortejaar van de kinderen/jongeren,  de school waar ze schoollopen en of er eventueel 
een specifieke doelgroep bereikt wordt.  

d. Het initiatief bereikt minstens 10 deelnemers. 

e. Het initiatief werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. 

f. Er is minimum 1 ondersteuningsmoment per week gedurende minstens 20 weken. De 
ondersteuningsmomenten moeten niet aaneensluitend zijn, ze mogen onderbroken worden 
door schoolvakanties, examenperiodes,… 

g. Het initiatief is transparant over wie ouders kunnen contacteren indien ze problemen 
ondervinden met de vrijwilliger en communiceert dit duidelijk naar de ouders. 

h. De vrijwilligers van de initiatieven volgen een basisvorming en een keuzevorming 
georganiseerd door Onderwijscentrum Gent. Initiatieven die werken met een specifieke 
doelgroep vrijwilligers mogen met toestemming van Onderwijscentrum Gent zelf een 
vorming organiseren voor hun vrijwilligers. 

i. De ouders worden betrokken en ondersteund. Dit gebeurt minimaal voor of na het 
ondersteuningsmoment. Wanneer ouders niet aanwezig kunnen zijn op dit moment, denkt 
het initiatief na over andere mogelijkheden om ouders te betrekken en te ondersteunen. 

j. Het initiatief brengt de school en de leerkracht op de hoogte van deelname zodat ze samen 
kunnen werken aan het ondersteunen en versterken van de deelnemer en zijn/haar gezin. 
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k. Het initiatief neemt deel aan twee intervisiemomenten die georganiseerd worden door 
Onderwijscentrum Gent. 

l. De initiatieven hebben vanuit hun praktijkervaring een signaalfunctie en geven mogelijke 
signalen door aan Onderwijscentrum Gent. 

m. Het initiatief sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af. 

n. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college 
van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en 
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op 
de aanwending van sommige toelagen. 

 Subsidiebedrag  Artikel 5.

a. Het basisbedrag van de subsidie bedraagt 1.200 euro. 

b. Het initiatief kan een extra subsidie ontvangen die berekend wordt op basis van het aantal 
deelnemers en vrijwilligers die het vorige schooljaar actief waren binnen het initiatief. Deze 
aantallen worden gehaald uit de evaluatie die het initiatief indient bij Onderwijscentrum 
Gent. 

1) Vanaf meer dan 10 deelnemers krijgt het het initiatief per 5 extra deelnemers 20 euro.  
2) Vanaf meer dan 10 vrijwilligers krijgt het het initiatief per 5 extra vrijwilligers 50 euro.  

Initiatieven die in het verleden al subsidies kregen op basis van het Stedelijke Reglement 
betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en 
studiecoaching goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 20 oktober 2008 
opgeheven op 20 november 2017, kunnen voor de periode van 1 september 2018 tot en met 
30 juni 2019 op basis van hun laatste evaluatie ingediend op basis van voorvernoemd 
reglement, deze extra subsidie ontvangen. Deze initiatieven kunnen ondersteuning krijgen 
bij eventuele aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden van het huidig 
subsidiereglement. 

 Procedure Artikel 6.

 Aanvraag § 1.

a. De aanvraag moet ingediend worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier. Dit 
formulier is te bekomen bij Onderwijscentrum Gent of via de website van Onderwijscentrum 
Gent.  

b. Het online aanvraagformulier moet jaarlijks uiterlijk voor 30 juni ingediend worden bij 
Onderwijscentrum Gent. 

c. De aanvrager wordt vrijgesteld van de verplichting haar balans en rekeningen alsook een 
verslag inzake beheer en financiële toestand voor te leggen.  

 Beoordeling § 2.

a. Onderwijscentrum Gent beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

b. De beoordeling vindt plaats binnen de 14 dagen na de aanvraag. 

c. Deze termijnen zijn enkel richtdata, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende 
informatie vanuit de Stad Gent kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien deze 
termijn te verlengen. 

 Beslissing § 3.
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a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekennen 
van de subsidie op basis van een advies van Onderwijscentrum Gent. 

b. De beslissing vindt plaats binnen 45 dagen na indiening van de aanvraag en wordt schriftelijk 
ter kennis gebracht aan de aanvrager.  

c. Deze termijnen zijn enkel richtdata. 

 Uitbetaling § 4.

a. De subsidies wordt uitbetaald in schijven: 

1) 90% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald in de loop van september 
2) Het saldo van 10% wordt uitbetaald na een positieve evaluatie  

b. De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van 
de aanvrager. 

c. De aanvrager verbindt zich ertoe Onderwijscentgrum Gent schriftelijk op de hoogte te 
brengen van iedere wijziging van post- of bankrekeningnummer. 

 Controle Artikel 7.

 De aanvrager dient het daartoe voorziene evaluatieformulier, te bekomen bij Onderwijscentum § 1.
Gent, uiterlijk op 30 juni in bij Onderwijscentrum Gent. 

 De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen § 2.
controleren. 

 In geval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is zij gehouden tot § 3.
terugbetaling van de subsidie.  

 Sancties (en strafbepalingen)  Artikel 8.

 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het § 1.
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. 

 In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent § 2.
beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer 
toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen. 

 In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of § 3.
gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie. 

 De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde. § 4.

 Non-discriminatieclausule  Artikel 9.

 De aanvrager verbindt er zich toe: § 1.

a. Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

b. Toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 



 Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieonersteuning bieden in Gent - pag 5 van 5 

d. De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. Indien men beroep doet op derden die onders non-discriminatieclausule vallen, hen de non-
disciminatieclausule ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de 
bijdrage die zij leveren in het kader van het reglement.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening § 2.
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

 Overgangsbepalingen  Artikel 10.

Voor de initiatieven die in het schooljaar 2017-2018 reeds subsidies kregen uit het reglement 
huiswerkbegleiding en studiecoaching dat werd opgeheven op 20 november 2017, is een 
overgangsperiode voorzien die loopt van 1 september 2018 tot 30 juni 2019. 

a. Deze initiatieven zullen op basis van hun evaluatie van het schooljaar 2017-2018, gedaan 
vanuit het opgeheven reglement, een extra toelage ontvangen. Ze zullen dus niet gezien 
worden als een startend initiatief. 

b. Deze intiatieven kunnen ondersteuning krijgen bij eventuele aanpassingen die nodig zijn om 
te voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement. 

 Inwerkingtreding (en duurtijd)  Artikel 11.

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2018 en loopt van schooljaar 2018-2019 tot en met 
schooljaar 2020-2021. 

 

(einde reglement) 

 

 

 


