
 
Infomoment: werken aan een bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaats 
 
     9 januari 2019 
 



De oproep: doel 

• Onderwijsinstellingen ondersteunen in het werken aan een meer kwaliteitsvolle, 
groene en bewegingsvriendelijke schoolspeelplaats. 
 

• Openstellen van bestaande schoolspeelplaatsen voor kinderen en jongeren in de 
buurt van de onderwijsinstellingen. 

 
  -> hangt vast aan verschillende beleidsintenties van zowel minister van jeugd, sport als 
onderwijs 
 

 



De oproep: wie kan indienen? 

Alle door de Vlaamse overheid erkende instellingsbesturen (of hun vertegenwoordiger) in 
onderwijs  
 
• Van alle onderwijsniveaus  
• Van alle scholen in Vlaanderen en Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

 

 



De oproep: wanneer en hoe?  

Uiterlijk 22 februari 2019 indienen via KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
 
Zie https://cjsm.be/kiosk  
Voor de handleiding en de verschillende stappen die moeten worden doorlopen: zie website 
MOEV of 
website departement Cultuur, Jeugd en Media: https://cjsm.be/jeugd/themas/sociaal-
cultureel-werk-voor-jeugd/projectoproep-bewegingsvriendelijke-en-
gedeelde)  
 
! Let op: vooraf registreren als gebruiker en een vertegenwoordiger aanstellen die dossiers mag 
indienen. Code nodig. 
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De oproep: bedrag? 
• Bedrag:  

Min. 5000 euro per project.  
Max. 15.000 euro per project. 

 
• Kosten die hoger liggen:  

=>totaalplaatje van belang, eventueel in fasen werken. 

 
• Financiering door anderen: kan -> duidelijk maken in begroting. 

=> Inspiratie andere financieringsbronnen: springzaad.be. en 
http://www.pimpjespeelplaats.be/zoek-hulp-en-centjes.php 
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De oproep: bedrag? 
• Pimp je Speelplaats: combinatie kan  
      => enkel voor groenaanleg  
      => duidelijk maken in begroting. 

 
• Kosten die onderdeel zijn van de structurele werking van de school zijn niet 

subsidieerbaar. 
 
• Kosten moeten gemaakt zijn tussen 10/05/2019 en 31/12/2020. 
 
• Kosten die eerder werden gemaakt, komen niet in aanmerking. 

 
 

 

 

 



De oproep: waarvoor? 

Omgevings- en grondwerken, ontharding, groenaanleg (voor zover geen dubbele 
financiering), aanleg van sportterreinen, belijningen, verlichting, bergruimtes voor sport- 
en spelmateriaal, fietsenstallingen, deuren en poorten voor toegang (bv door derden), 
beveiligingssysteem, automatische toegangssystemen, ingrepen voor toegankelijkheid.  
 
Opgelet: 
Honorarium voor tuin- of landschapsarchitect of een adviseur van een gespecialiseerde 
organisatie: slechts voor 20% van de subsidie.  

 

 

 



De oproep: waarvoor niet? 

• Los sportmateriaal zoals ballen, netten, kegels, losse kasten, verplaatsbare 
muziekinstallatie, …. 

• Cafetariavoorzieningen 
• Aankoop van een perceel grond 
• Energie- en waterkosten 
• Rioleringswerken (werken om hemelwater bovengronds te kunnen opvangen kunnen 

wel) 
• Personeelskosten 
• Onderhoudskosten: bespreken van opties met het gemeentebestuur. 

 

 

 



De oproep: beoordelingscriteria 

Twee stadia: 
 
1/ Formele beoordeling: door departement Cultuur, Jeugd en Media 
 
2/ Inhoudelijke beoordeling: door een beoordelingscommissie, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de beleidssectoren sport, jeugd en onderwijs en externe 
deskundigen. 

 
Eerst voldoen aan formele voorwaarden. 
  
 

 

 

 

 



De oproep: formele beoordelingscriteria 

 
• Op tijd = uiterlijk 22 februari 2019 om 23u59.  
• Erkend door de Vlaamse overheid: instellingsnummer vermelden 
• Akkoord instellingenbestuur 
• Verklaring openstelling voor minstens jeugdwerk voor 3 jaar (+ eventueel andere 

verenigingen in de buurt)  
=> Openstelling niet alleen voor schoolvakanties, ook na de schooluren, weekends en/of 

weekavonden. 
• Overleg met het gemeentebestuur en andere belangrijke betrokkenen: o.a. de gebruikers 

 

 

 

 

 

 

 



De oproep: formele beoordelingscriteria 

 
• Verklaring overleg met ouders, leerlingen, schoolteam (inclusief preventieadviseur = +) 
• Verklaring bereidheid om mee te werken aan publicatie over praktijkvoorbeelden 
 
=> In aanvraag: uitleg daarover geven.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



De oproep: inhoudelijke beoordelingscriteria 

 
Bewegingsvriendelijkheid (op 30%)  
=> mate waarin de speelplaats aanzet tot kwaliteitsvol spelen en bewegen, inclusief sporten. 
           
Waarin vertaalt zich dit? 
• opdeling in hoekjes en zones 
• verschillende hoogtes 
• verschillende prikkelingen en aanleidingen om te spelen en te bewegen 
• gebruik van groen als speelelement 
 

 

 

 

 

 



De oproep: inhoudelijke beoordelingscriteria 
 
Open en gedeeld karakter (30%) 
=> mate waarin de speelplaats naschools wordt opengesteld voor jeugdwerk, eventueel andere 
verenigingen in de buurt en bij uitbreiding de brede gemeenschap 
 
Waarin vertaalt zich dit? 
• uren/dagen waarop er openstelling is 
• frequentie: kan mengeling zijn van een eenmalige openstelling voor een activiteit van een 

jeugdvereniging, wekelijks gebruik door de atletiekvereniging op woensdagnamiddag, 
continu medegebruik door de kinderopvang of de volledige buurt… 

 

 

 

 

 

 



De oproep: inhoudelijke beoordelingscriteria 
 
 

Open en gedeeld karakter (30%) 
• Doeleinden: een extra speelterrein voor de jeugdverenigingen, een plaats voor 

verjaardagsfeestjes, een plek waar buurtbewoners mee de schoolmoestuin onderhouden…  
• Aantal gebruikers: jeugdverenigingen, sportclubs, kinderopvang, buurtbewoners…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De oproep: inhoudelijke beoordelingscriteria 

Kwaliteit van het projectplan (30%) 
=> beeld van het gelopen proces en de verdere opvolging. 
 
Waarin vertaalt zich dit? 
• Visie waarop werd gewerkt 
• Verkenning van noden en behoeften. 
• Meerwaarde voor de onderwijsinstelling, de buurt, het jeugdwerk. 
• Rekening houdend met verschillende verwachtingen (preventieadviseur). 
• Langetermijndenken. 
• Afspraken voor beheer, opvolging, onderhoud 
• Ruimte voor innovatie, creativiteit, sociale economie, duurzaamheid. 
 

 

 

 

 

 



De oproep: inhoudelijke beoordelingscriteria 

Participatietraject (10%) 
=>betrokkenheid van verschillende actoren bij het uitdenken en de uitvoering van het project 
 
Waarin vertaalt zich dit? 
• Overleg met gemeentebestuur, (verenigingen in) de buurt, leerlingen, ouders, schoolteam, 

preventieadviseur, lokale sportdiensten en jeugdverenigingen.  
• De wijze waarop dit overleg tot stand kwam en de mate van betrokkenheid. 
 
    Heel erg van belang: mening kinderen en jongeren! 
    Participatie: niet alleen informeren! 

 

 

 

 

 



De oproep: beoordeling 

• Voor elk criterium: minstens de helft van de punten. 
• Rangschikking wordt gemaakt. 
• Gelijke scores: diegene die hoogst scoorde op bewegingsvriendelijkheid. 
• Daarna nog gelijke score: diegene die hoogst scoorde op het gedeeld of open karakter 

enz… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drie documenten opladen 

• Het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief de begroting met overzicht 
inkomsten en uitgaven. 

• Een situatieschets van de bestaande situatie met foto’s in het gevraagde formaat.  
• Een voorlopige schets van de gewenste toekomstige situatie (hoeft nog niet 

uitgewerkt te zijn door een architect). 

 



De beslissing 

• Elk dossier wordt door 2 commissieleden beoordeeld o.b.v. objectieve 
beoordelingsschaal 

• Beoordelingscommissie komt samen op 28 maart 2019 en hakt knopen door. 
• Op basis van beoordeling: advies aan de Vlaamse ministers voor Jeugd, Sport en 

Onderwijs. 
• Agendering VLAREG na beslissing ministers uiterlijk op 10 mei 2019. 
• Nadien: onderwijsinstellingen krijgen een brief met de beslissing of hun aanvraag 

werd weerhouden en voor welk bedrag. 
 



De uitbetaling 

• Subsidie wordt betaald door departement Cultuur, Media en Jeugd 
• Twee schijven 

• Een voorschot van 80% na goedkeuring. 
• Een saldo van 20% na indiening verantwoording. 
• Verantwoording tegen 1 maart 2021. 
• Foto’s van situatie na de werken. 
• Financieel verslag: subsidie kan niet hoger zijn dan aangetoonde kosten. 

• Wanneer werken niet gerealiseerd: terugbetalen.  
 



Vragen? 
• Inhoudelijke vragen en begeleiding: 

 https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen  
 

• Onderwijsspecifieke vragen: 
 rita.vandurme@ond.vlaanderen.be; tel: 02 553 96 12 
• Administratieve, juridische en beleidsvragen:  

Departement Cultuur, Jeugd en Media 
o afdeling Subsidiëren en Erkennen, bart.vanput@cjsm.vlaanderen.be ; tel: 02 553 

42 24 ,  
o afdeling Kennis en Beleid, gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be; tel: 02 553 41 41 
o Over je dossier: kiosk@vlaanderen.be  
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