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BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Collegebesluit houdende goedkeuring van het reglement ‘Kunstenaars in de Klas’
Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen
Artikel 1.De uitbraak van de COVID 19 pandemie in 2020 en volgende jaren veroorzaakt een crisis in de
kunsten- en de onderwijssector. Om kunstenaars extra perspectief te geven op werk- en
ontplooiingskansen en om innovatie in het onderwijs te ondersteunen lanceert de VGC dit
reglement voor subsidies voor kunstenaarswerk en projecten tijdens lesuren in het
leerplichtonderwijs in Brussel. Het College kan projecten ondersteunen van initiatiefnemers die
op grond van de bepalingen in dit reglement ontwikkeld worden.
Doelstellingen van dit reglement zijn :
• aanvullend op federale, gewestelijke en Vlaamse noodmaatregelen kunstenaars in hun
artistieke praktijk ondersteunen met een subsidie (relance);
• competenties/talenten vergroten of ontdekken van kunstenaars/leerkrachten en leerlingen
door kunst een plaats te geven op school;
• Ingebed in het schoolleven een kunstproject (een artistiek creatieproces of een cultureel
verdiepend parcours) aanreiken aan leerkrachten en leerlingen in het leerplichtonderwijs om hen
te laten proeven van de kracht van verbeelding, hen zo een andere manier van kijken aanbieden,
hen bijkomende mogelijkheden aanreiken tot het uiten van hun gevoelens en hun talenten laten
ontdekken;
Artikel 2 :
In dit reglement wordt verstaan onder :
1.

Initiatiefnemer: dit zijn natuurlijke personen en/of organisaties : kunstenaars,
kunstcollectieven en kunstinstellingen, officieel gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk
gewest, die een professionele werking in het gewest ontplooien of ambiëren.

2. De administratie : de Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de administratie van
het College.
3. De curator-coach : een procesbegeleider en inspirator, aangesteld door de administratie
die deelnemende kunstenaars en scholen ondersteunt en begeleidt;
4. Kunstproject : creatie of parcours waarbij artistieke middelen op het domein van
beeldende kunst, literatuur, theater, dans, muziek, muziektheater, film, fotografie,
architectuur, design, video en elektronische media worden ingezet gedurende een
meerdaags traject tijdens het schooljaar.
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Artikel 3.§1. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het initiatief voldoen aan volgende
cumulatieve voorwaarden :
• De initiatiefnemer is officieel gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
• De aanvraag gebeurt in het Nederlands.
• De initiatiefnemer dient een dossier in voor een kunstproject in samenwerking met een
Nederlandstalige secundaire school in Brussel – ASO, TSO, BSO, DBSO, Okanklassen en KSO komen
in aanmerking. Aan de school wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor deelname aan het
project ‘kunstenaars in de klas’.
• Het kunstproject wordt uitgevoerd tijdens het schooljaar 2021-2022 of tijdens het schooljaar
2022-2023;
• Het kunstproject loopt tijdens de lesuren. Eventuele uitstappen of/en toonmomenten kunnen
buiten het lesrooster geprogrammeerd worden. De kosten voor deze uitstappen en/of
toonmomenten vallen binnen de toegekende subsidie. Een engagementsverklaring van de
onderwijsinstelling wordt bij de aanvraag bijgevoegd.
§2. Het initiatief wordt inhoudelijk afgetoetst op volgende criteria :
• De wijze waarop de kunstenaar de leerlingen zal engageren en zal helpen in hun begrip van de
aangereikte kunstvormen.
• Het cv van de initiatiefnemer met beschrijving van zijn affiniteit met educatie;
 De correcte verloning van de kunstenaar. De duurtijd van de aanwezigheid van de kunstenaar
op de school, d.i. het voorziene urenpakket. Minstens 80 % van het aangevraagde
subsidiebedrag wordt besteed aan de verloning van de kunstenaar.
• De beschrijving van de mogelijke meerwaarde van de kunstenaarsbenadering om de
leermogelijkheden te versterken. De wijze waarop het project de verbeelding , het creatief en
oplossend vermogen van de leerling en zijn kritisch denkvermogen kan stimuleren.
• De beschrijving van het engagement van de school om de leerkrachten en leerlingen te
motiveren om het project mee te realiseren d.m.v. vorming, participatiemethodes en
documentatietechnieken e.a.. De onderwijsinstellingen zijn vrij om te kiezen binnen welke lessen
het kunstproject wordt geïntegreerd.
Hoofdstuk 2 : Ondersteuning
Artikel 4.-:
§1. Een initiatiefnemer kan meerdere initiatieven opzetten.
§2. Per kunstproject kan er een subsidie van maximaal 10.000 EUR worden toegekend. De
subsidies worden toegekend binnen de perken van de middelen die vanuit het beleidsdomein CJS
ingeschreven zijn in de begroting.
§3. Ondersteunde initiatieven mogen geen winst nastreven noch genereren. Enkel kosten die
rechtstreeks gelieerd zijn aan het kunstproject worden aanvaard.
§4. Het project ‘Kunstenaar in de klas’ wordt omkaderd door een stuurgroep bestaande uit:
vertegenwoordigers van de administratie AD Cultuur, Jeugd en Sport en AD Onderwijs en
Vorming, vzw Lasso en de curator-coach.
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Hoofdstuk 5 : Procedure
Artikel 5.§1. Per initiatief kan slechts één aanvraag worden ingediend bij de administratie.
De administratie bepaalt de administratieve modaliteiten voor de aanvraag in de projectoproep.
Het project wordt ingediend, uiterlijk 3 maanden voor de start van het project. De vroegste
startdatum voor een kunstproject is 15 september 2021. De einddatum van alle kunstprojecten is
15 juni 2023.
De aanvragen worden behandeld in de volgorde van indiening.
De administratie kan ingediende projecten die niet aan de voorwaarden van artikel 3 §1 van dit
reglement voldoen, onontvankelijk verklaren.
Een jury adviseert de projecten op basis van de criteria van dit reglement. De jury bestaat uit
een afvaardiging van de stuurgroep, aangevuld met deskundigen uit de beleidsvelden Kunsten en
Onderwijs.
§2. Het bevoegde college(lid) cultuur, jeugd en sport kent op basis van het gemotiveerde advies
en binnen de perken van de begroting, de subsidie toe. De toekenningen gebeuren tot de
uitputting van het voorziene krediet op de begroting.
Indien het College(lid) afwijkt van het gemotiveerde advies, wordt deze beslissing gemotiveerd
toegelicht aan de aanvrager.
Hoofdstuk 4.- Administratieve bepalingen
Artikel 6.De toegekende subsidie wordt in één schijf uitbetaald op de bankrekening van de initiatiefnemer.
Artikel 7.Het inhoudelijk en financieel verslagdossier wordt ingediend bij de administratie uiterlijk 3
maanden na afloop van het project.
Artikel 8.§1. Alle gevraagde documenten en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de
berekening van de subsidie en /of de financiële controle moeten aan de administratie van het
College verstrekt worden.
§2 Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet vervuld zijn,
kan het College(lid) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen en de initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring
uitsluiten, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van de
onjuiste verklaringen.
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Artikel 9.In alle vormen van communicatie wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid, conform de
richtlijnen van de huisstijl van de VGC zoals beschreven in de huisstijlgids op
www.vgc.be/huisstijlgids.
Artikel 10.Dit reglement treedt in werking vanaf 15 maart 2021. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt een
eerste projectoproep gelanceerd nog tijdens het schooljaar 2020-2021, na goedkeuring van dit
reglement.
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het
reglement ‘kunstenaars in de klas’ nr. 20202021-0547 van 04-03-2021

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT
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