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Oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract 

 1e reeks (2020-2024) en 2e reeks (2021-2025) 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

De BHR lanceert een oproep tot kandidaatstelling aan de inrichtende machten van 

onderwijsinstellingen of van instanties die voldoen aan de schoolplicht, gevestigd in het 

SVG1, met het oog op de selectie van scholen die in aanmerking komen voor een 

Schoolcontract-programma in het kader van de 1e reeks (2020-2024) en de 2e reeks 

(2021-2025). 

 

KADER VAN DE OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING  

 

Het Schoolcontract heeft een drieledig doel: 

 

- stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren;  

 

- aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk te verhogen via 

het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de 

sportinfrastructuur, tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.; 

 

- school open te stellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en 

operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte 

 

 

Concreet beoogt een Schoolcontract-programma de financiering door het Gewest van: 

- investeringsacties die gericht zijn op de bouw, de renovatie, het onderhoud, de 

rehabilitatie, de uitbreiding, de sanering of de optimalisering van de schoolinstelling en 

de onmiddellijke omgeving van de school, om deze ter beschikking te stellen van de 

buurtbewoners en het schoolpubliek; 

- ingrepen om de openbare ruimte te herontwikkelen door middel van 

verfraaiingen in de omgeving of functionele verbeteringen aan de toegangswegen tot 

scholen; 

- sociaaleconomische acties ter bevordering van de sociale cohesie, onder meer 

door openbare voorzieningen aan te bieden en de buurtbewoners aan te moedigen om 

deel te nemen aan activiteiten; 

                                                           

1 SVG = Zone voor Stedelijke Herwaarding. U kunt nagaan of uw instelling deel uitmaakt van het SVG via de 

wijkmonitoring : https://monitoringdesquartiers.brussels 
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- coördinatieacties via de aanstelling van een coördinator van een buurtschool. 

� concrete voorbeelden met betrekking tot de pilootfase zijn beschikbaar op de website  

http://perspective.brussels/nl/schoolcontract 

 

Het Schoolcontract wordt georganiseerd in twee fasen: een studiefase en een operationele 

fase.  

 

- De studiefase bestaat uit het analyseren van de omgeving in en rond de school. Hierbij 

gaat het om het in kaart brengen van de relatie tussen de school en haar wijk, de bestaande 

openbare ruimten, de mogelijkheden voor de wijk om gebruik te maken van de 

schoolinfrastructuur, de kwaliteit van de stadsontwikkeling enz.  

Aan het einde van de studiefase wordt een ‘Schoolcontract’-programma opgesteld, waarin 

de mogelijkheden voor verbetering voor elke school en haar directe omgeving worden 

beschreven, evenals een concreet actie- en investeringsplan.  Deze studie wordt geleid 

door de Dienst Scholen van perspective.brussels, die wordt bijgestaan door een 

ontwerpbureau in samenwerking met de school zelf en de lokale stakeholders. 

 

- Daarna kan de operationele fase beginnen met de concrete uitvoering van de projecten 

in partnerschap met alle begunstigden. In het budget van elk ‘Schoolcontract’-programma 

is de functie van buurtschoolcoördinator ingecalculeerd om de tenuitvoerlegging ervan 

en de samenwerking met de buurtschool te ondersteunen. 

 

Participatie is essentieel in elke fase van het proces. De schoolactoren (inrichtende macht, 

directie, leerkrachten, leerlingen, ouders) en de buurtactoren (inwoners, gemeente, 

verenigingen, handelaars enz.) moeten bij deze denkoefening worden betrokken.  

 

Selectie van kandidaturen en tenuitvoerlegging van de Schoolcontracten:  

Het kandidatuurdossier wordt ingediend door de inrichtende macht van de betrokken 

onderwijsinstelling. 

Na analyse van de kandidatuurdossiers door de Dienst Scholen van perspective.brussels 

en het organiseren van een selectiecomité zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de 

onderwijsinstellingen selecteren die in aanmerking komen voor gewestelijke steun. 

Zoals hierboven uiteengezet, zullen de geselecteerde onderwijsinstellingen en hun 

omgeving in eerste instantie worden geanalyseerd/bestudeerd om het ‘Schoolcontract’-

programma op te stellen.   

In een tweede fase, na goedkeuring van het ‘Schoolcontract’-programma door de 

onderwijsinstelling, de lokale actoren en het Gewest, zal het Gewest een budget van 

maximaal 2,5 miljoen euro ter beschikking stellen voor de operationele uitwerking van 

het ‘Schoolcontract’. 
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Het Schoolcontract-programma wordt uitgevoerd door verschillende begunstigden, 

waaronder eventueel ook de onderwijsinstelling, met de steun van de Dienst Scholen van 

perspective.brussels. 

Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden binnen 4 jaar na de goedkeuring van het 

Schoolcontract door de BHR worden afgerond. 

 

TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

Er zijn 2 soorten criteria op basis waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de 

scholen kan selecteren: 

Ontvankelijkheidscriteria: alleen dossiers die aan deze criteria voldoen, worden 

geanalyseerd. 

Beoordelingscriteria: de ontvankelijke kandidatuurdossiers worden geanalyseerd op 

basis van deze criteria. 

 

Ontvankelijkheidscriteria:  

1. Het kandidatuurdossier wordt binnen de vooropgestelde termijn ingediend. 

2. Het kandidatuurdossier is volledig (behoorlijk ingevuld kandidatuurformulier) en 

voldoet aan de voorwaarden van de oproep voor kandidaturen. 

3. Een Schoolcontract-perimeter die reeds tijdens de pilootfase 2017-2022 wordt 

gefinancierd, komt niet in aanmerking (zie kaart van de betrokken perimeters 

http://perspective.brussels/sites/default/files/poles/perimeter_schoolcontract_

contractecole_2017.pdf ).   

4. Territoriaal criterium: de onderwijsinstelling of schoolinstelling moet gevestigd 

zijn in de Zone voor Stedelijke Herwaardering 

(https://monitoringdesquartiers.brussels) 

5. Sociaaleconomisch criterium: de voorgedragen school vangt een kwetsbare 

schoolpopulatie op: het begrip kwetsbare schoolpopulatie wordt gedefinieerd op 

basis van de door de Gemeenschappen vastgelegde criteria, namelijk de ISE-index 

aan Franstalige zijde en de GOK-index aan Nederlandstalige zijde. 

 

 

Evaluatiecriteria  

De gegevens die in de online kandidatuurformulier zijn ingevuld, worden door de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering in aanmerking genomen bij de selectie van de 

onderwijsinstellingen.  
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Selectie van de projecten 

Alleen ontvankelijke dossiers worden geanalyseerd door het Selectiecomité. 

De voorselectie van de projecten gebeurt door de Dienst Scholen van perspective.brussels 

in overleg met de bevoegde communautaire instanties, in overeenstemming met hun 

bevoegdheden, alsook met overige instanties (Urban, ...). 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de onderwijsinstellingen die in aanmerking 

komen voor het Schoolcontract van de 1e reeks (2020-2024) en de 2e reeks (2021-2025) 

selecteren op basis van de begrotingsmiddelen en de criteria van deze oproep tot 

kandidaatstelling. 

De voorgeselecteerde projecten moeten de diversiteit inzake taal en filosofie van de 

Brusselse scholen weerspiegelen.  

Er zal voorrang worden gegeven aan projecten die via het ‘Schoolcontract’ de 

bezettingsgraad van de instelling kunnen verhogen, onder meer door de ruimten te 

herinrichten. 

Binnen het SVG wordt de voorkeur gegeven aan een benadering die gericht is op een 

evenwichtige geografische spreiding van de Schoolcontracten. 

 

BEDRAG VAN DE TUSSENKOMST  

Het beschikbare budget voor de oproep voor kandidaturen bedraagt € 5.000.000 per 

reeks. 

De financiële steun bedraagt maximaal € 2.500.000 per Schoolcontract. De gewestelijke 

regering zal de uitvoering van maximaal 7 ‘Schoolcontracten’ in de 1e reeks (2020-2024) 

en 2e reeks (2021-2025) ondersteunen. 
 

Het aantal voorgestelde onderwijsinstellingen per inrichtende macht is beperkt tot twee.  

 

PROCEDURE  

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 15 juli 2019 worden ingediend via : 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/perspective/kandidatuurformulier-

schoolcontract 

 

 


