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DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS 
DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 
 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft: Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde 
schoolspeelplaatsen 

1. INHOUDELIJK 

 
1 Situering en context:  

 

De Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs, Sport en Jeugd willen de idee van meer “actieve en 
gedeelde of open speelplaatsen” kracht bijzetten. Vanuit deze gedeelde bekommernis nemen de 
ministers een evenredig engagement op in de vorm van deze projectoproep.  
 
Sport- en spelterreinen van onderwijsinstellingen allerhande worden vaak onderbenut. Daarom bekeek 
de Vlaamse Regering in het kader van het Masterplan Scholenbouw hoe de schoolinfrastructuur 
optimaal gedeeld kan worden. De nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen moeten multifunctioneel 
zijn en ter beschikking staan van de lokale gemeenschap (kinderopvang, hobby-, amateur- en 
sportclubs, lokale verenigingen, …) en in de vakantieperiodes van speelplein-, jeugd- en sportwerking… 
Het Regeerakkoord stelde eveneens dat er verder werk zou gemaakt worden van het Open School-
concept (RA p.140). Dit houdt in dat de school(sport)infrastructuur ook buiten de schooluren 
efficiënter wordt gebruikt.  
 
In zijn Beleidsnota Sport bevestigt de Vlaamse minister van Sport dat, naast het ondersteunen van 
nieuwbouw en renovatie van sportinfrastructuur, er ook oplossingen moeten gezocht worden binnen 
het optimaler aanwenden van reeds bestaande infrastructuur. De oproepen voor het naschools 
openstellen van schoolsportinfrastructuur, in samenwerking met de minister bevoegd voor 
Onderwijs, kaderen hierin. Een tweede thema uit de beleidsnota en uit het Globaal 
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen is de bewegingsvriendelijke leefomgeving en publieke ruimte die 
iedereen aanzet tot een actieve en gezonde levensstijl. Middels een doordachte inrichting kan de 
openbare ruimte immers een sportieve en bewegingsvriendelijke ruimte worden. De 
schoolspeelplaatsen kunnen daarvan een voorbeeld zijn. 
 
In de Beleidsnota Onderwijs concretiseert de Vlaamse minister van Onderwijs deze visie op een 
multifunctionele schoolinfrastructuur. In het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan wordt bevestigd dat 
het multifunctioneel inzetten en het medegebruik van het schoolpatrimonium het uitgangspunt 
moeten worden in de toekomst (zie de acties 8.1.1. en 6.3.1). Vanuit Onderwijs, Welzijn en Sport werd 
anderzijds ook werk gemaakt van de nieuwe gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, 
met o.a. het project Health in all policies (HIAP). Het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ ter 
versterking van het gezondheidsbeleid van scholen, is hier een onderdeel van en vraagt aandacht 
voor beweging (inclusief sporten), een bewegingsvriendelijke (sport)infrastructuur, gezonde voeding 
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en eetgedrag, EHBO en reanimatie. ‘Hoog tijd voor Gezontijd” wil het Vlaamse onderwijs letterlijk en 
figuurlijk in beweging krijgen om te werken aan gezondheidsbevordering.  
 
In de Beleidsnota Jeugd vraagt de Vlaamse minister van Jeugd expliciet aandacht voor jeugdwerk: in 
steden, centra en zelfs op het platteland staat het jeugdwerk in toenemende mate voor uitdagingen 
inzake ruimte. Jongeren hebben ruimte nodig om te spelen, om te verkennen, te experimenteren, zelfs 
om gewoon rond te hangen. Het delen van ruimte kan een oplossing bieden voor de steeds moeilijkere 
zoektocht naar ruimte voor jeugdwerk. Ruimte kan bijvoorbeeld worden gewonnen door meer in te 
zetten op het gezamenlijk gebruik van school-, sport- en spelinfrastructuur. Met het project ‘ruimte 
delen is ruimte creëren’ van De Ambrassade wil de minister andere sectoren en actoren stimuleren 
om ruimte open te stellen voor kinderen, jongeren en hun organisaties. De Ambrassade verzamelde 
al heel wat kennis en expertise rond het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties, 
kreeg inzicht in de noden, knelpunten en mogelijkheden die er leven en formuleerde een aantal 
aanbevelingen voor de overheid, voor eigenaars van private ruimte, en voor kinderen, jongeren of 
hun organisaties op zoek naar ruimte. Zie het onderzoeksrapport en de handleiding ‘ruimte delen’ 1 .  
 

2 Samenvatting van het reglement 
 
Het reglement is de juridisch afdwingbare versie van de visietekst die werd overeengekomen met 
de drie betrokken ministers.  
  
Artikel 1 bevat een aantal nodige definities.  
 

Artikel 2 bakent het toepassingsgebied af. Alleen onderwijsinstellingen kunnen een projectaanvraag 
doen.  
  
Artikel 3 bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag (tussen 5.000 euro en 15.000 euro). 
 
Artikel 4 legt de periode vast waarbinnen het project moet worden uitgevoerd (tussen 10 mei 2019 en 
31 december 2020). 
 
Artikel 5 specifieert de kosten waarvoor de subsidies (niet) kunnen aangewend worden. 
 
Artikel 6 geeft de administratie de bevoegdheid om de modaliteiten voor verdere praktische 
uitvoering van de oproep te bepalen (binnen de contouren van het reglement). 
 
Artikel 7 stipuleert de elementen van de subsidieaanvraag en de manier van indienen. 
 
Artikel 8 bepaalt de ontvankelijkheidsvoorwaarden. De projectaanvragen moeten uiterlijk op 22 
februari 2019 worden ingediend.   
 

Artikel 9 stipuleert de inhoudelijke beoordelingscriteria waarop de aanvragen worden beoordeeld. Elk 
criterium telt mee voor een bepaald percentage van de totale beoordeling. 
 

1. de mate waarin de speelplaats bewegingsvriendelijker wordt (30%);  
2. het gedeelde of open karakter (30%);  
3. De kwaliteit van het projectplan (30%);  
4. Het participatietraject (10%)  

 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet een project voor elk criterium minstens de helft 
van de punten halen.  
  

                                              
1 https://ambrassade.be/nl/kennis/ruimte-delen 

https://ambrassade.be/nl/kennis/ruimte-delen
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Artikel 10 legt de verdere beoordelingsprocedure vast. Na de ontvankelijkheidscheck, zal de procedure 
in twee fases verlopen. In de eerste fase beoordeelt de jury de beschrijving en de begroting van het 
project op basis van de vier beoordelingscriteria. Elk dossier wordt door twee commissieleden 
beoordeeld. De verdeling gebeurt willekeurig.  Vervolgens wordt op basis van de behaalde 
totaalscores een rangschikking opgemaakt.  
 
In de tweede fase formuleert een delegatie van de beoordelingscommissie in een slotvergadering op 
basis hiervan het advies aan de Vlaamse ministers bevoegd voor Sport, Jeugd en Onderwijs. De 
definitieve beslissing wordt uiterlijk op 10 mei 2019 op de Vlaamse Regering geagendeerd. 
  
Artikel 11 bepaalt de samenstelling van de beoordelingscommissie. Deze bestaat uit afgevaardigden 
van de beleidssectoren sport, jeugd en onderwijs, aangevuld met externe deskundigen. 
 
Artikel 12 bepaalt dat na de definitieve beslissing tot het toekennen van de projectsubsidie door de 
Vlaamse Regering,  een voorschot van 80% wordt uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald op 
basis van het projectverslag.  
 
Artikel 13 stipuleert de modaliteiten rond het toezicht op de aanwending van de subsidie, en het 
feit dat de administratie steeds bijkomende informatie kan vragen aan de subsidiënt.  
 
Artikel 14 geeft richtlijnen rond de indiening, samenstelling en inhoud van het inhoudelijke en 
financiële projectverslag dat na oplevering van de werken moet worden ingediend.  
 
Artikel 15 geeft aan dat de gesubsidieerde projecten worden opgevolgd in het kader van een 
begeleidingsopdracht. Deze begeleidingsopdracht wordt gecoördineerd door De Ambrassade. De 
begeleidingsopdracht maakt geen onderdeel uit van deze projectoproep.  
 

3 Advies SARC 
 
Het advies van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media was niet vereist. Deze 
projectoproep kadert in de uitvoering van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (OD 
6.1.: “De Vlaamse overheid blijft open en ruime leerzones op het vlak van onderwijs, jeugd, welzijn 
en sport, stimuleren in samenwerking met het lokale niveau”), dat reeds positief werd geadviseerd 
door deze adviesraad. 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

 
Voor de financiële uitvoering van deze regelgeving, dragen de 3 ministers elk  350.000 euro bij tot 
het totale subsidiebedrag. Dat maakt dat er een totaalbudget van 1.050.000 euro beschikbaar is.  
 
Dit bedrag moet worden opgesplitst in voorzieningen voor de eigenlijke projectoproep en voor de 
geplande begeleidingsopdracht. Voor deze begeleidingsopdracht wordt een maximumbudget van 
50.000 euro voorzien. Dit bedrag wordt aangerekend op de werkingsmiddelen voor jeugd van het 
departement CJM code HB0-1HGI2AA-WT. 
 
Een netwerk van ervaren organisaties wordt geëngageerd om ideeën en tips te delen via een 
studiedag, workshops en dies meer. De projectoproep wordt uitgewerkt, ondersteund en begeleid 
door een samenwerkingsverband van ervaren organisaties, gecoördineerd door De Ambrassade en 
MOEV. Het samenwerkingsverband heeft als taak om onderwijsinstellingen te informeren en te 
adviseren over de projectoproep en hen te ondersteunen bij het indienen van subsidieaanvragen, om 
op te volgen of de uitvoering goed loopt en om na afloop de goede praktijken te delen via een 
publicatie.  
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De bijdrage van elke minister wordt doorgestort naar een nieuw begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-
WT, beheerd door het departement CJM. Op het nieuwe begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-WT is in 2019 
1.000.000 euro ter beschikking voor de projectoproep. 
 
Onderstaande tabel toont een overzicht van zowel de herkomst als de bestemming van het 
subsidiebedrag voor projecten 2019. 
 

Stand van het krediet 2019:  

begrotingsartikel  HB0-1HDI2GB-WT  

in euro  

Overgeschreven van HB0-1HFG5NY-IS, “Het voeren van een planmatig 
sportinfrastructuurbeleid”  

350.000  

Overgeschreven van FB0-1FGE5BA-IS, “Investeringen in infrastructuur 
onderwijs” (over te schrijven door onderwijs in 2019 via herverdelingsbesluit1) 

350.000  

Overgeschreven van HB0-1HDI2GA-WT , “Jeugdprojecten stimuleren – 
landelijk” 

175.000  

Overgeschreven van HB0-1HBI2AE-WT, “Beleidswerking en internationaal 
beleid ondersteunen” 

125.000  

    
Totaal beschikbaar budget HB0-1HDI2GB-WT  1.000.000  

Voorziene subsidie voor projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde 
schoolspeelplaatsen. 

1.000.000  

1. In het uitgavendecreet bij de begrotingsopmaak 2019 wordt hiervoor door Departement Onderwijs een bepaling 
voorzien. 

 
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 22 oktober 2018 
 
Het begrotingsakkoord werd verleend op 5 november 2018. 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Deze projectoproep heeft geen rechtstreekse budgettaire weerslag op de lokale besturen. Mogelijk 
positief gevolg is wel de vergroting van de openbare ruimte die kan gebruikt worden voor sport en 
spel binnen lokale gemeenschappen, wat een impact kan hebben op het vrijetijdsbeleid van lokale 
besturen. 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Deze projectoproep heeft geen weerslag op de personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid. De 
medewerkers van de departementen die zullen meewerken aan de inhoudelijke beoordeling van de 
dossiers, ontvangen hiervoor geen bijkomende vergoeding.  

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan deze projectoproep voor bewegingsvriendelijke en 

gedeelde schoolspeelplaatsen; 
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2. de budgetten die worden vrijgemaakt door de ministers van Jeugd, Sport en Onderwijs toe te 
wijzen aan begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-WT, dat wordt beheerd door het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media; 

 
3. de bevoegdheid voor het uitvoerend kader van deze projectoproep toe te wijzen aan de Vlaamse 

minister bevoegd voor jeugd; 
 

4. de bevoegdheid te geven aan de ministers van Jeugd, Sport en Onderwijs om te oordelen over de 
ingediende projecten en de beslissing te nemen via ministerieel besluit. 

 
 
 
 
 

De viceminister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Onderwijs, 
 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 
 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 
 
 
 
 
 
 

Philippe MUYTERS 
 
 

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, 
 
 
 
 
 
 

Sven GATZ 
 
 

 
 
Bijlagen: 
 

1. Het reglement van de projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde 
schoolspeelplaatsen. 

2. De bijhorende visienota (Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde 
schoolspeelplaatsen)  

3. Het advies van de Inspectie van Financiën 
4. Het begrotingsakkoord 


