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I. ALGEMENE CONTEXT  
 

1) KINDEREN EN JONGEREN (OPNIEUW) OP DE 

SCHOOLBANKEN KRIJGEN - EEN NOODZAAK 
 

Schoolverzuim terugdringen is zowel op nationaal als op Europees niveau een van de prioriteiten en 

doelstellingen. Volgens een rapport van 2019 is dat belangrijk “omdat degenen die onderwijs en opleiding 

verlaten voordat ze een diploma hoger onderwijs hebben gehaald, zullen kampen met lagere 

arbeidsparticipatie en lagere deelname aan volwassenenonderwijs1”. 

 

Schoolverzuim vormt een grote uitdaging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 bedroeg het 

aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar die hoogstens een diploma lager secundair onderwijs hadden 

behaald en geen onderwijs of opleiding meer volgden, 11,8 %, tegenover 8,4 % voor heel België2. Meer 

dan 25 % van het totale aantal leerlingen in Brussel in het secundair onderwijs kijkt ook tegen twee jaar 

leerachterstand aan. Voor de eerste graad van het secundair onderwijs bedraagt dat percentage zelfs al 

9 %2. Dit zijn zorgwekkende cijfers. Bovendien heeft de coronacrisis de problemen op school nog 

versterkt (talrijke afwezigheden, leerachterstand, versterking van het gevoel van mislukking, demotivatie, 

afname van het welzijn enz.). Het schoolverzuim in Brussel is de afgelopen maanden daardoor nog 

toegenomen. 

 

2) ROL VAN HET BRUSSELS GEWEST  
 

Het Brussels Gewest heeft op meerdere vlakken een rol te spelen om deze evolutie tegen te gaan. De 

wijk waar de jongere leeft, de sociaaleconomische status van zijn gezin, de vrienden waarmee hij optrekt, 

zijn school en ten slotte zijn eigen karakter zijn allemaal risicofactoren met betrekking tot het 

schoolverzuim. Het beleid dat in dit verband moet worden uitgewerkt, behoort dus niet alleen tot de 

gemeenschaps-, maar ook tot de gewestelijke bevoegdheden. De strijd tegen schoolverzuim is een van 

de prioriteiten van de Brusselse Regering. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde op 26 april 2018 

een hervorming goed van het gewestelijke beleid op het vlak van de ‘strijd tegen het schoolverzuim’ en 

werkt daarom samen met zijn partners (de 19 gemeentelijke preventiediensten en de actoren op het 

terrein) aan een gemeenschappelijke strategie tegen het schoolverzuim die de ambitie heeft dat er “‘voor 

iedereen die opgroeit in het Brussels HoofdstedelijkGewest of er schoolloopt er een kwalitatieve leer- en 

leefomgeving gecreëerd wordt die het mogelijk maakt om een succesvolle3 schoolloopbaan te kunnen 

uitbouwen”. 

Meer informatie over de rol van het Gewest en de Gewestelijke Strategie vindt u op:  

http://schoolinschakeling.brussels/actoren/rol-van-het-brussels-gewest. 

                                                   
1 Europese Unie, Onderwijs- en opleidingsmonitor 2019. België, augustus 2019, pp. 19-20. 

2 Bron BISA 

3 In deze context bedoelt men met de leeromgeving niet alleen de school, maar ook het gezin en de wijk, die in de eerste plaats een informele leeromgeving vormen. Voor 

kinderen en jongeren is een degelijke leeromgeving zowel betekenisvol (de kinderen en de jongeren ervaren wat ze leren als re levant en dus ook als boeiend en inspirerend), 

als veilig en ruim (in die zin dat met de term leeromgeving zowel formele als informele vormen van leren wordt bedoeld). 

http://schoolinschakeling.brussels/actoren/rol-van-het-brussels-gewest
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3) OPDRACHTEN VAN DE DIENST SCHOLEN VAN 

PERSPECTIVE.BRUSSELS  
 

De Dienst Scholen van perspective.brussels werd door de Brusselse Regering bevestigd als 

referentiegesprekspartner voor de sturing van alle initiatieven die het Gewest uitwerkt ter ondersteuning 

van het onderwijs (Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang als onderdeel van de strategie 

Go4brussels 2030). De belangrijkste opdrachten van deze dienst op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest bestaan erin om acties te voeren in de strijd tegen het schoolverzuim, 

projectleiders te begeleiden om plaatsen in de scholen te creëren, de monitoring van het aanbod en de 

vraag van de scholen te verzekeren, de stedelijke integratie van de scholen via het Schoolcontract te 

versterken en de kwaliteit van de infrastructuren en de uitrustingen van de scholen te verbeteren. 

Op het vlak van de strijd tegen schoolverzuim is de Dienst Scholen verantwoordelijk voor het beheer van 

de drie gewestelijke programma's: het pSv (Preventieprogramma tegen Schoolverzuim, het pbSb 

(Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te 

begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen) en het gpS (gemeentelijk Preventieplan 

tegen Schoolverzuim (de voormalige prioriteit 4 ‘strijd tegen schoolverzuim’ van de Plaatselijke 

Preventie- en Buurtplannen). In het kader van die meerjarige programma’s worden subsidies 

toegekend aan de verenigingssector en de gemeenten ter ondersteuning van hun activiteiten in de strijd 

tegen schoolverzuim.  

De Dienst Scholen van perspective.brussels doet hiermee overigens nuttige ervaring op met betrekking 

tot de strijd tegen schoolverzuim, waarvan ook de verschillende autoriteiten en betrokken partijen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen profiteren in de vorm van nuttige en gecentraliseerde informatie. 

Op de website www.schoolinschakeling.brussels vindt u verschillende soorten informatie: definities, 

indicatoren, lijst van actoren, lijst van door het Gewest ondersteunde projecten, documentatie en 

pedagogische tools enz.   

De Dienst Scholen kreeg van de Brusselse Regering ook de opdracht om het project ‘sociale integratie 

en inclusie’ van de Jongerengarantie in het kader van Strategie 2030 te sturen4. Dit project beoogt de 

begeleiding en het aanbod van het onderwijs van de tweede kans met de bedoeling om meer jongeren 

aan een getuigschrift te helpen dat minstens gelijkwaardig is aan het niveau van het hoger secundair 

onderwijs, de preventie en de strijd tegen het schoolverzuim bij jongeren ouder dan 15 jaar en de 

ontwikkeling van gepersonaliseerde acties bestemd voor en samen met de jongeren in een kwetsbare 

situatie met de bedoeling om hen aan te sporen om een duurzaam professioneel levensproject uit te 

werken. In de praktijk betekent dit dat de Dienst Scholen de acties op dit vlak monitort en partners 

samenbrengt.  

Meer informatie over de opdrachten van de Dienst Scholen van perspective.brussels over 

schoolinschakeling vindt u op: https://be-ecole.brussels /www.schoolinschakeling.brussels 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Het regeerakkoord voor 2019-2024 legt de basis voor een Strategie 2030 in het verlengde van de Strategie GO4Brussels 2025: http://go4.brussels/. 

http://www.schoolinschakeling.brussels/


 

 

 

4 

GPS – 2022-2024: KADER  

 

 

 

II. GEWESTELIJK KADER VAN HET GPS 

 

1) RICHTINGGEVENDE BEGINSELEN 
 

Het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim, het zogeheten 'gpS', beoogt lokale plannen ter 
preventie van schoolverzuim te ontwikkelen binnen de 19 Brusselse gemeenten, projecten uit te voeren 
en maatregelen te ontwikkelen ter bevordering van de schoolinschakeling van kinderen en jonge 
Brusselaars op lokaal niveau.  

Daartoe zal het Gewest via het gpS voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 
gewestelijke financiële middelen ter beschikking stellen van de gemeentelijke preventiediensten. 

De gemeentelijke preventiediensten vormen het belangrijkste lokale ankerpunt voor het gewestelijke 
beleid ter bestrijding van schoolverzuim. Zij spelen een eersterangsrol als doorgeefluik door in goede 
verstandhouding samen te werken met andere actoren. Zij werken dus mee aan de ontwikkeling van een 
ondersteunende omgeving die erop gericht is het kind/de jongere en zijn/haar omgeving te begeleiden 
op een school- of levenstraject dat autonomie en emancipatie mogelijk maakt. 

In het kader van het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim, het zogeheten gpS, moeten de 

gemeentelijke preventiediensten een lokaal plan tegen schoolverzuim opstellen dat bestaat uit een 

intentienota en project-programmafiches. 

‒ De intentienota bevat een presentatie van de bevindingen op het vlak van schoolverzuim op 

gemeentelijk niveau, de verschillende lokale actoren van de strijd tegen schoolverzuim en hun 

interacties, en van de manier waarop de gemeente van plan is om aan te sluiten bij het gpS, 

gelet op de lokale uitdagingen. 

‒ De project-programmafiches verstrekken een uitgebreide beschrijving van het door de 

gemeente beoogde actieplan om te voldoen aan het doelstellingen van het gpS. Ze bevatten de 

organisatie van alle projecten-programma’s, de planning van de verschillende activiteiten, de 

vaststelling van de nodige hulpbronnen en de voorlopige begroting.  

De projecten of regelingen die in het kader van het gpS worden uitgevoerd:  

‒ staan open voor alle kinderen en jongeren die in de gemeente wonen of naar een 

onderwijsinstelling in de gemeente gaan;  

‒ besteden bijzondere aandacht aan kinderen/jongeren in een bestaansonzekere situatie, die het 

grootste risico lopen de school niet af te maken; 

‒ moeten vallen binnen het toepassingsgebied van preventie, interventie en/of compensatie5; 

‒ moeten de mix en de diversiteit van de schoolpopulatie bevorderen;  

                                                   
5 Preventiemaatregelen: ze worden uitgevoerd voordat het probleem van schoolverzuim opduikt (bv. 
schoolachterstand en leerproblemen voorkomen of snel ongedaan maken, de leeromgeving thuis versterken, het 
klimaat op school verbeteren enz.) – type doelgroep: leerlingen in een situatie van passief verzuim;  

Interventiemaatregelen: zij worden in gang gezet wanneer het schoolverzuim en het spijbelgedrag problematisch 
worden (bv. bij conflicten tussen de school en de leerling of risico op uitsluiting) – type doelgroep: leerlingen in een 
situatie van relatief actief verzuim;  

Compensatiemaatregelen: zij bieden nieuwe opleidings-, tewerkstellings- en onderwijsmogelijkheden voor leerlingen 
die de school vroegtijdig hebben verlaten – type doelgroep: leerlingen in een situatie van actief verzuim: niet 
ingeschreven of vroegtijdig schoolverlaten. 
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‒ moeten de billijkheid op het vlak van scholing en de kansengelijkheid versterken, onder meer 

door elke Brusselse leerling gratis of tegen een lage prijs toegang te verlenen tot activiteiten voor 

schoolinschakeling;  

‒ moeten zich ontwikkelen in een coördinatie- en netwerkdynamiek tussen de verschillende lokale 

en supralokale actoren in de strijd tegen schoolverzuim in het Brusselse Gewest, met het oog op 

een grotere doeltreffendheid van het beleid en door een globale aanpak van het kind/de jongere 

in moeilijkheden te faciliteren;  

‒ streven naar betere synergieën en partnerschappen met de gezinnen, scholen en/of 

verenigingen, en naar een betere participatie van de kinderen/jongeren en ouders die bij de 

projecten-programma’s betrokken zijn. 



 

 

 

6 

GPS – 2022-2024: KADER  

 

 

  

2) 5 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: 
 

De projecten en/of regelingen die via het gpS worden gefinancierd, moeten aansluiten bij de volgende specifieke doelstellingen:  

‒ Doelstelling 1: Het Gemeentelijk Preventieplan tegen Schoolverzuim lokaal coördineren;  

‒ Doelstelling 2: Een eerstelijnsdienst verlenen op het vlak van de preventie van schoolverzuim;  

‒ Doelstelling 3: Meewerken aan het toezicht op de leerplicht;   

‒ Doelstelling 4: Individuele opvolging van schoolmoeë kinderen/jongeren;  

‒ Doelstelling 5: Collectieve acties ter bestrijding van schoolverzuim op touw zetten. 

Van deze doelstellingen zijn er drie verplicht ('basisopdrachten') en twee facultatief ('facultatieve opdrachten').  

De gemeentelijke preventiediensten moeten dus projecten-regelingen uitvoeren die voldoen aan de verplichte doelstellingen en kunnen ook, om zich aan 

te passen aan de specifieke behoeften en eisen van hun grondgebied, projecten-programma’s voorstellen die voldoen aan de facultatieve doelstellingen. 

Elke specifieke doelstelling draagt bij tot de uitvoering van het gpS. Om de evaluatie van het gpS mogelijk te maken, moet elke doelstelling gepaard gaan 

met indicatoren om de verwachte resultaten en de verwezenlijkingen te meten.  

In de onderstaande tabel vindt u een toelichting van de specifieke doelstellingen van het gpS en de verwachte resultaten voor deze doelstellingen. De 

globale outputindicatoren voor het gpS en de specifieke indicatoren voor elke gemeente zullen worden ontwikkeld door de begunstigde gemeentelijke 

preventiediensten in overleg met de Dienst Scholen. Dit overleg zal de ideale gelegenheid zijn om de behoeften en verwachtingen van iedereen te 

bespreken en te komen tot een gemeenschappelijke basis van outputindicatoren, waarbij elke gemeentelijke dienst zijn eigen output- en 

resultaatindicatoren kan inzetten.  

 

Specifieke doelstelling 

van het gpS  

Uitleg van de doelstelling Verwacht(e) resulta(a)t(en) 

VERPLICHT 

SD1: Het Gemeentelijk 

preventieplan tegen 

Beheer (team, projecten, evaluatie):   

De dienst voor preventie van schoolverzuim doeltreffend beheren en organiseren om 

de verwachte doelstellingen te bereiken, waarbij men zich aanpast aan de behoeften 

Een coördinator voor het lokale plan voor preventie van 

schoolverzuim aanstellen binnen elke preventiedienst. Hij wordt de 

bevoorrechte gesprekspartner van de Dienst Scholen;  
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schoolverzuim lokaal 

coördineren. 

en verwachtingen verbonden aan de plaatselijke situatie op het gebied van 

schoolverzuim, die fluctuerend kan zijn. 

 

De projecten-programma’s van het lokale preventieplan tegen 

schoolverzuim ontwikkelen op doeltreffende wijze en ze evalueren in 

overeenstemming met de bepalingen van dit kader. 

Monitoring – Zorgen voor monitoring van het verschijnsel schoolverzuim op 

plaatselijk niveau.  

Deze monitoringdimensie moet worden geïntegreerd in alle projecten-programma’s 

die in het kader van het gpS worden voorgesteld.  

Beschikken over een gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim 

en ervoor zorgen dat het wordt bijgewerkt;  

Een lijst opstellen van de actoren en de maatregelen ter bestrijding 

van schoolverzuim op het gemeentelijke grondgebied.  

Input leveren voor de website www.schoolinschakeling.brussels.   

 

Netwerkintegratie – Een proactieve aanpak invoeren om tot uitwisselingen te komen 

en de samenwerking te versterken tussen de verschillende lokale actoren, zowel 

intern (PPS-actoren, buitenschoolse opvang, sociale cohesie, opvoeders ...) als extern 

aan de gemeente (jeugdcentra, huiswerkklassen, pbSb-actoren, OCMW's, lokale 

platformen voor opvang van jongeren ...).  

Dit begrip van netwerkintegratie moet worden opgenomen in alle projecten-

programma’s die in het kader van het gpS worden voorgesteld. 

Zorgen voor de samenhang, doeltreffendheid en efficiëntie van het 

gemeentelijke preventieplan tegen schoolverzuim, netwerken en 

partnerschappen ontwikkelen enz.;  

Adequaat reageren op situaties in verband met schoolverzuim en 

projecten-programma’s met een gemeenschappelijk doel 

ontwikkelen. 

 

 
Partnerschappen – Zich actief verenigen met verschillende belanghebbenden die 

ermee instemmen om hun inspanningen te bundelen om een gemeenschappelijke 

doelstelling te bereiken, gekoppeld aan een duidelijk omschreven probleem of 

behoefte.  

Dit begrip van partnerschap moet worden opgenomen in alle projecten-programma’s 

die in het kader van het gpS worden voorgesteld. 

SD2: Een 

eerstelijnsdienst 

verlenen op het vlak van 

de preventie van 

schoolverzuim.  

De burger die geconfronteerd wordt met vragen of problemen in verband met 

schoolinschakeling, onthalen en informeren;  

Onthaal:   

– De vragen die bij de Dienst aankomen, in ontvangst nemen en behandelen;   

– Zorgen voor individuele follow-up van de vragen door een geschikte actor, een 

gespecialiseerde dienstverlener of de vraag intern behandelen (cf. SD4);  

Informatie:   

Zorgen voor een ontvangstplaats voor alle jongeren en hun omgeving 

voor vragen in verband met schoolinschakeling; 

Zorgen voor toegang tot informatie voor alle jongeren en hun 

omgeving voor vragen in verband met schoolinschakeling;  

Zorgen voor een individuele interne follow-up van de verzoeken of 

voor een doorverwijzing naar een geschikte externe partner, rekening 

houdend met de vastgestelde behoeften;  

Deelnemen aan de verspreiding onder de bevolking van informatie 

over het schoolrecht, over de verschillende leertrajecten, over de 

http://www.schoolinschakeling.brussels/
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‒ Nuttige informatie over schoolinschakeling (inschrijving, schooloriëntatie, 

schoolrecht, pesterijen enz.) in het Brusselse Gewest verzamelen, behandelen 

en verspreiden bij het publiek.  

verschillende begeleidingsstructuren voor de schoolloopbaan die voor 

kinderen en jongeren beschikbaar zijn. 

SD3: Meewerken aan het 

toezicht op de leerplicht.  

Lokale coördinatie van het toezicht op de leerplicht – Medewerking verlenen aan 

de gemeenschappen inzake de naleving van de leerplicht (Samenwerkingsprotocol 

tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap & 

Verbintenisverklaring van het Gewest en de Brusselse gemeenten van 12.11.2008). 

Lokaal het toezicht op de leerplicht coördineren (link met de 

gemeentelijke cel, de politiezone enz.).  

 

 

 

Specifieke doelstelling 

van het gpS 

Uitleg van de doelstelling Verwacht(e) resulta(a)t(en) 

FACULTATIEF 

SD4:  Individuele 

opvolging van 

schoolmoeë 

kinderen/jongeren. 

Follow-up/begeleiding (kind/jonger) – Instaan voor de individuele follow-up (raad 

geven, begeleiden) van de kinderen/jongeren die de school willen verlaten, met 

bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen/jongeren, om zoveel mogelijk 

bij te dragen tot een goede oriëntatie van hun ontwikkeling;  

 

Kinderen/jongeren mobiliseren en stimuleren om naar school te gaan;   

Passende oplossingen vinden met kinderen/jongeren die de school 

willen verlaten, om hen weer op weg te helpen naar een positieve 

schoolloopbaan of naar een project voor hun toekomst;  

 

Follow-up/begeleiding (gezin, school) – Ouders en onderwijsteams betrekken bij 

de follow-up van kinderen/jongeren in kwetsbare situaties;   

Bijvoorbeeld:  

‒ tijd voor 'schoolbemiddeling', (een) gesprek(ken) inplannen om de relatie tussen 

kind-gezin-school te herstellen; 

‒ de ouders begeleiden, gesprek(ken) voeren om het gezin/de omgeving te 

begeleiden bij de schoolloopbaan van hun kind(eren). 

 

Een veilig kader creëren dat het mogelijk maakt kinderen/jongeren en 

hun omgeving in de best mogelijke omstandigheden te begeleiden.  

SD5: Collectieve acties 

ter bestrijding van 

schoolverzuim op touw 

zetten. 

Collectieve actie – Activiteiten gericht op een groep (kinderen/jongeren, gezinnen, 

ouders, professionals enz.) om te informeren, bewust te maken, te ondersteunen, 

moeilijkheden te voorkomen, vragen te beantwoorden enz. 

 

Bijvoorbeeld:  

Kinderen/jongeren mobiliseren en stimuleren om naar school te gaan;    

Zorgen voor wederzijds vertrouwen tussen kinderen/jongeren 

onderling en tussen kinderen/jongeren en volwassenen;  

Alle kinderen/jongeren de kans geven hun capaciteiten te 

ontwikkelen: knowhow en gedragsvaardigheden;  
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‒ kinderen/jongeren die de school willen verlaten, ondersteunen in hun 

schoolloopbaan: begeleiding bij huistaken/werkjes/examens/toetsen, 

werkmethode, remediëring, tutoring, stressbestendigheid enz.;  

‒ banden smeden tussen de leerling, de school en het gezin: 

schoolbemiddelingsprojecten;  

‒ activiteiten organiseren binnen en buiten scholen over thema's die te maken 

hebben met schooluitval, zoals schoolklimaat, welzijn, (cyber)pesten enz.;  

‒ de organisatie van sportieve en/of socioculturele activiteiten aanmoedigen;  

‒ de doelgroep (kinderen/jongeren, gezinnen, professionals) bewust maken van 

schoolse aangelegenheden (rechten en verplichtingen inzake de 

schoolloopbaan, inschrijving, oriëntatie, pesterijen enz.) met bijzondere aandacht 

voor de overgangsperiodes in het schooltraject. 

Bijdragen tot het recht op toegang tot informatie door te zorgen voor 

het opstellen en verspreiden van informatie over schoolse zaken.  
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3) CRITERIA  
 

1. Begunstigden 

De begunstigden van de subsidies van het gpS 2022-2024 zijn de gemeenten, meer bepaald de 

gemeentelijke preventiediensten.  

De via het gpS gefinancierde projecten-programma’s zullen worden uitgevoerd door de gemeentelijke 

preventiediensten en meer bepaald de lokale preventiediensten tegen schoolverzuim of door 

dienstverleners die door deze diensten zijn gemachtigd.  

De gemeentelijke diensten ter preventie van schoolverzuim vallen onder het preventiebeleid.  De 

koppeling tussen de verschillende opdrachten van de preventiediensten (zichtbare aanwezigheid in de 

openbare ruimte, bestrijding van verslaving enz.) en de verschillende actoren (straathoekwerkers, 

gemeenschapswachten, schoolbemiddelaars enz.) van de preventie op het grondgebied van de 

gemeente is dus gewaarborgd. 

 

2. Administratieve ontvankelijkheid  

Het bij het Gewest in te dienen dossier bevat de volgende documenten op basis van de door de Dienst 

Scholen opgestelde modellen:  

‒ intentienota;  

‒ project-programmafiche(s); 

‒ voorlopig budget voor het project-programma of de projecten-programma’s voor 2022, 

2023 en 2024;  

De projecten-programma’s die in het kader van het gpS worden ingediend, moeten gebaseerd zijn op 

een looptijd van drie jaar. Elk project-programma moet de activiteiten specificeren die per jaar worden 

georganiseerd – en dan meer bepaald voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Aangezien verplicht moet 

worden voldaan aan de SD1, SD2 en SD3, moet(en) de project-programmafiche(s) verplicht worden 

ingediend.  

De gemeente zendt het naar behoren ingevulde en ondertekende dossier toe overeenkomstig de in punt 

4 van deze kaderregeling omschreven verzendings- en redactiewijze. 

 

3. Analyse 

De Dienst Scholen zal de intentienota, de project-programmafiches en de voorlopige begroting die door 

elke gemeente worden ingediend, analyseren. 

De analyse van de Dienst Scholen zal erop gericht zijn na te gaan of de intentienota en de project-

programmafiches coherent zijn en in overeenstemming met de leidende beginselen en de specifieke 

doelstellingen van het gpS.  
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 De Dienst Scholen zal met name nagaan of de door de gemeenten ontwikkelde visie en projecten-
programma’s: 

‒ bijzondere aandacht te besteden aan de verschillende risicofactoren die bij de aanpak van 
schooluitval zijn vastgesteld (individu, gezin, leeftijdgenoten, wijk);  

‒ het netwerk rond het kind/de jongere erbij betrekken en scholen en/of lokale partners uit sectoren 
als onderwijs, jeugd, cultuur, sociale zaken, sport, enz. inschakelen.  
 

Wat met name de projecten-programma’s betreft, zal de analyse worden toegespitst op: 

‒ de doelgroep;  

‒ de identificatie van de risico's en de voorgestelde mechanismen voor risicobeheer;  

‒ de haalbaarheid van de activiteiten. 

Er zal een vergadering tussen de Dienst Scholen en de betrokken gemeente worden belegd om het 

ingediende dossier te bespreken. Het goedgekeurde en gevalideerde voorstel zal vervolgens ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR). 

Dit voorstel moet in overeenstemming zijn met de aan elke gemeente toegekende begroting en zal 

minstens de verplichte doelstellingen van het gpS bestrijken.  

 

4) ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE 
PROCEDURES 

   

Het dossier – de documenten die moeten worden gedownload, ingevuld en verzonden – is beschikbaar 

op de website 'schoolinschakeling' onder de rubriek 'Gewestelijke projecten – Oproepen' 

https://schoolinschakeling.brussels/gewestelijke-projecten/oproepen-tot-projecten. 

Het dossier moet uiterlijk op 17.09.2021 per e-mail worden verzonden naar de Dienst Scholen van 

perspective.brussels. De contactpersonen staan vermeld aan het eind van deze kaderregeling onder 

'Inlichtingen en contactpersonen'. Het dossier moet worden toegezonden aan de projectbeheerder van 

uw dossier, met een kopie aan de tweede projectbeheerder en de administratief en financieel beheerder. 

De gemeente dient haar aanvraag in het Nederlands en/of het Frans in. 

Elk schriftelijk verzoek om bijkomende informatie (via e-mail of per post) vanwege de Dienst Scholen van 

perspective.brussels moet binnen tien werkdagen worden beantwoord.  

De gemeente verbindt zich ertoe om de Dienst Scholen van perspective.brussels onmiddellijk op de 

hoogte te brengen als wordt afgezien van een of meer ingediende projecten-programma’s. De projecten-

programma’s kunnen immers tijdens de periode in onderling overleg tussen de Dienst Scholen en de 

betrokken gemeente worden aangepast opdat ze zo goed mogelijk zouden aansluiten bij de lokale 

werkelijkheid. De gemeenten kunnen dus een wijziging vragen van de subsidieverdeling binnen hun 

budget tijdens de driejarige periode. 

 

 

 

 

https://schoolinschakeling.brussels/gewestelijke-projecten/oproepen-tot-projecten
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1. Beoogd tijdschema  

 

Opstarten van het gpS  Juli 2021 

Deadline van indiening van de dossiers  17 september 2021 

Fase van de analyse van de dossiers door de 

Dienst Scholen en organisatie van ontmoetingen 

met de gemeenten 

Midden september – midden november 2021 

Goedkeuring van de gpS-dossiers door de BHR December 2021 

Uitvoeringsfase van de projecten-programma’s van 01.01.2022 tot 31.12.2024 

Evaluatiemomenten van de gpS's Jaarlijks en na de afsluiting van de periode 

waarop het gpS 2022-2024 betrekking heeft. 

 

2. Budget  

 

1. Beschikbare kredieten en budgetta ire uitsplitsing  

Het totale bedrag van de subsidie voor de 19 Brusselse gemeenten voor de driejarige periode van 1 

januari 2022 tot 31 december 2024 is 16.944.332 €. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat in 2021 

door perspective.brussels aan de Brusselse gemeenten is toegekend in het kader van hun projecten-

programma’s ter preventie van schooluitval, vermenigvuldigd met 3 en jaarlijks geïndexeerd met 2%. 

In afwachting enerzijds van de beschikbaarheid van gewestelijke statistische gegevens over schooluitval, 

uitgesplitst per gemeente en per wijk, en anderzijds van de beschikbaarheid van aanvullende 

begrotingskredieten om te voorkomen dat een van de 19 begunstigde gemeenten zijn 

begrotingstoewijzing verlaagd ziet, is de verdeelsleutel voor het jaarlijkse subsidiebedrag over de 19 

gemeenten identiek aan de verdeling die in het verleden is toegepast (in het kader van de oproep tot het 

indienen van voorstellen voor het PPBP 2016-2019). 

Dit behoud van de 'historische' enveloppes per gemeente weerspiegelt de keuzes van de gemeenten om 

meer of minder middelen uit te trekken voor de strijd tegen het schoolverzuim in het kader van de PPBP's. 

De door elke gemeente ontvangen middelen zullen het mogelijk maken om de verplichte doelstellingen 

van het gpS te verwezenlijken. 

De budgettaire verdeling van subsidies voor 2022, 2023 en 2024 – uitgedrukt in euro – per gemeente is 

dus als volgt: 

Gemeente Bedragen 2022  Bedragen 2023  Bedragen 2024  Totaal 2022-2024 

Anderlecht 822.239 € 834.573 € 847.091 € 2.503.903 € 

Oudergem 197.640 € 200.604 € 203.613 € 601.857 € 

Sint-Agatha-Berchem 146.690 € 148.891 € 151.124 € 446.705 € 
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 Brussel-Stad  519.927 € 527.726 € 535.641 € 1.583.294 € 

Etterbeek 251.027 € 254.792 € 258.614 € 764.434 € 

Evere 244.102 € 247.764 € 251.480 € 743.347 € 

Vorst 244.127 € 247.789 € 251.505 € 743.421 € 

Ganshoren 129.678 € 131.623 € 133.598 € 394.899 € 

Elsene 296.797 € 301.249 € 305.767 € 903.812 € 

Jette 82.716 € 83.957 € 85.216 € 251.888 € 

Koekelberg 243.517 € 247.170 € 250.877 € 741.563 € 

Sint-Jans-Molenbeek 505.697 € 513.282 € 520.982 € 1.539.961 € 

Sint-Gillis 260.800 € 264.712 € 268.682 € 794.194 € 

Sint-Joost-ten-Node 255.037 € 258.863 € 262.746 € 776.646 € 

Schaarbeek 657.756 € 667.622 € 677.636 € 2.003.014 € 

Ukkel 190.724 € 193.585 € 196.489 € 580.798 € 

Watermaal-Bosvoorde 214.372 € 217.588 € 220.852 € 652.811 € 

Sint-Lambrechts-Woluwe 121.197 € 123.015 € 124.861 € 369.074 € 

Sint-Pieters-Woluwe 180.188 € 182.891 € 185.634 € 548.713 € 

TOTALEN 5.564.230 € 5.647.693 € 5.732.409 € 16.944.332 € 

 

2. Toelaatbare uitgaven  

Toelaatbare uitgaven zijn personeelskosten en werkingskosten die verband houden met de uitvoering 

van het project-programma, met name:  

- personeelskosten;  

- animatiekosten; 

- promotie- en publicatiekosten; 

- administratiekosten; 

- uitrustingskosten; 

- kosten voor voertuigen en verplaatsingen (exclusief reiskosten); 

- betaling van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel; 

- informaticamateriaal. 

De personeelskosten kunnen door Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en perspective.brussels samen 

worden gesubsidieerd wanneer een personeelslid (bv. preventiemedewerker, administratief coördinator, 

interne beoordelaar) wordt toegewezen aan zowel één of meer project(en)-programma(‘s) in verband 

met de strijd tegen schoolverzuim als aan één of meer project(en)-programma(‘s) in verband met andere 

prioriteiten van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPS). 
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 3. Uitkering van de subsidie  

Onder voorbehoud van wijziging vindt de vereffening van de subsidie (16.944.332 €) op basis van het 
volgende schema in 4 gedeelten plaats: 
 

2022 2023 2024 2025 

Gedeelte 1: 30%  Gedeelte 2: 30% Gedeelte 3: 30% Gedeelte 4: 10% 

 

Gedeelte 1 van de subsidie wordt op basis van een schuldvordering uitbetaald. 

 

De uitbetaling van de gedeelten 2 en 3 is afhankelijk van de goedkeuring van het jaarlijkse follow-

upverslag (project en financiën) en van het versturen van een schuldvordering. 

 

De uitbetaling van gedeelte 4 van de subsidie is afhankelijk van de goedkeuring van het definitieve 

evaluatieverslag (project en financiën) en van het versturen van een schuldvordering. 

 

 

3. Evaluatie  

 

De projecten-programma’s die zijn opgenomen in het door de Brusselse Gewestregering goedgekeurde 

gpS zullen door de gemeentelijke preventiediensten worden geëvalueerd op basis van een door de 

Dienst Scholen opgesteld model. Wat de indicatoren betreft, bevat het modelverslag minstens de 

verwachte resultaten zoals vermeld in deze kaderregeling. Bepaalde indicatoren worden besproken met 

de gemeentelijke preventiediensten. Zij zullen als gemeenschappelijke basis dienen voor de evaluatie 

van de projecten-programma’s 2022-2024 die door de verschillende diensten worden uitgevoerd. Elke 

gemeentelijke preventiedienst zal ook de mogelijkheid hebben om per project-programma eigen 

indicatoren vast te stellen.  

Van de gemeentelijke preventiediensten wordt verwacht dat zij via de evaluatie van hun projecten-

programma’s een beter lokaal inzicht kunnen geven in het fenomeen 'schoolverzuim' en in de mogelijke 

antwoorden erop. De evaluatie zal het dus mogelijk maken de uitvoering van de projecten-programma’s 

voor schoolinschakeling en hun bijdrage tot het terugdringen van schoolverval in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te beoordelen, en de gewestelijke strategie zo nodig aan te passen.  

De evaluaties van de projecten-programma’s zullen als volgt verlopen:  

1e kwartaal 2023 – jaarlijks follow-upverslag en vergadering met de Dienst Scholen + financieel 

verslag (bewijssstukken en afrekening);  

1e kwartaal 2024 – jaarlijks follow-upverslag en vergadering met de Dienst Scholen + financieel 

verslag (bewijsstukken en afrekening);  

1e kwartaal 2025 – eindverslag en vergadering met de Dienst Scholen + financieel verslag 

(bewijsstukken en eindafrekening). 

Ter herinnering: de projecten-programma’s kunnen tijdens de periode worden aangepast, met name 

tijdens de besprekingen over de jaarlijkse evaluaties, opdat ze zo goed mogelijk zouden aansluiten bij de 

lokale werkelijkheid.  

Teneinde ook het woord te geven aan de deelnemers (kinderen/jongeren, ouders, vrijwilligers enz.) 

inzake de projecten-programma’s in het kader van dit gpS en rekening te houden met hun mening, moet 
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 elk jaar ook een tevredenheidsenquête worden ingevuld. Die zal later door de Dienst Scholen aan de 

begunstigden van de subsidies worden bezorgd. De vragenlijst moet in overeenstemming zijn met de 

beginselen van eenvoud in het gebruik en soberheid van de informatie. 

De gesubsidieerde dienst stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de Dienst Scholen van 

perspective.brussels langskomt en het project-programma controleert. 

 

5) INLICHTINGEN EN CONTACTPERSONEN 
 

Catherine Dauvister – projecten (Anderlecht, Oudergem, Brussel-Stad, Etterbeek, Vorst, Sint-Gillis, 

Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe): 02/435.42.35 • 

cdauvister@perspective.brussels  

Marie-Eve Joret – projecten (Sint-Agatha-Berchem, Evere, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-

Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek): 02/435.42.94 • mejoret@perspective.brussels 

Nadia El Moussati – administratie en financiën: 02/435.43.18 • nelmoussati@perspective.brussels 

Julie Lumen – directrice van de dienst: 02/435.42.93 • jlumen@perspective.brussels 

 

perspective.brussels  

Naamsestraat 59 Rue de Namur - 1000 Brussel 

 

6) BIJLAGEN 
 

Schema – intentienota + bijlage HR 

Schema – project-programmafiche + provisioneel budget  

Voorbelden – partnerschap: verdrag en intentieverklaring  

Woordenlijst 

 

 


