TAALSTIMULERENDE
PROJECTEN

Laat je inspireren

Nederlands | Taalpromotie | Anderstaligen | Integratie

Voorwoord
In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een betere integratie in de lokale gemeenschap: een praatje slaan
met de buren, een drankje bestellen op een terras
of een activiteit in een gemeenschapscentrum bijwonen… Dit wordt allemaal heel wat gemakkelijker als
je kan communiceren in de taal van de gemeenschap
waar je woont. Bovendien is een goede beheersing
van het Nederlands onmisbaar voor het afeggen van
een succesvol traject op school en voor het vinden
van werk in het Vlaamse taalgebied.
De provincie Vlaams-Brabant wil via dit subsidiereglement organisaties ondersteunen die anderstaligen
begeleiden bij hun leerproces van het Nederlands als
vreemde taal. Er leeft heel wat rond dit thema binnen
de provincie, want anders- en meertaligheid is voor
steeds meer inwoners een realiteit. De provincie ziet
het dan ook als haar taak om waardevolle initiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen, te promoten
en waar mogelijk te versterken.
In deze brochure volgt een greep uit de vele interessante en fjne projecten. Sommige concepten
werden reeds getest en goedgekeurd door andere
gemeenten of organisaties, andere vertrekken vanuit
erg verfrissende ideeën. Allemaal hebben ze tot doel
meer mensen warm te maken voor het Nederlands
en te betrekken bij de samenleving in Vlaams-Brabant. Laat je inspireren!

Met vriendelijke groeten
Bart Nevens
gedeputeerde voor Vlaams karakter
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Nederlands onder de zon
2 Stad
Halle

Mundial
1 Cuisine
Gezinsbond Wezembeek-Oppem
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich
in voor alle gezinnen in Vlaanderen
en Brussel. In samenwerking met de
taalcentra Nederlands wordt gewerkt
aan een kookboek samengesteld door
cursisten Nederlands.

geïnteresseerde individuele deelnemers
worden betrokken bij het uitwerken van
het kookboek. De leerkrachten integreren
het thema in hun lessen en ondersteunen
de cursisten bij het uitschrijven van elkaars recepten. Het kookboek kan ook de
komende jaren geïntegreerd worden in
de lessen Nederlands.

Cuisine Mundial is een evenement waarbij
verschillende nationaliteiten van elkaars
gerechten proeven en de ontmoeting tussen Nederlandstaligen en anderstaligen
centraal staat. Naar aanleiding van de
vijfde editie van dit evenement werkt de
Gezinsbond uit Wezembeek-Oppem, samen met een aantal middenveldpartners
(Femma en Davidsfonds) aan een kookboek.
Dit creatief proces wordt geïntegreerd in
de lessen NT2 van CVO Crescendo in Wezembeek-Oppem en Kraainem. Ook de
conversatiegroepen van vzw ‘de Rand’ en

Het uitschrijven van elkaars favoriete recepten is voor de cursisten een leuke
manier om de Nederlandse taal onder de
knie te krijgen en werkt integratiebevorderend omdat de cursisten binnentreden
in elkaars leefwereld.
De Gezinsbond uit Wezembeek-Oppem
vroeg subsidie aan voor de lay-out en
druk van het kookboek en voor de organisatie van het slotevenement.

Gemeente:
Wezembeek-Oppem
en omstreken

De stad Halle speelt met dit project in
op een lacune in het NT2-aanbod, nl.
het ontbreken van taalstimulerende
activiteiten voor volwassenen tijdens
de zomermaanden.
Door de hele zomer lang wekelijks bijeenkomsten te organiseren waarop anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar ontmoeten, creëert de stad een bijkomend
aanbod. Daarmee wil de stad actief inzetten op het beperken van zomerverlies bij
anderstalige volwassenen.
Het project richt zich op zowel Nederlandstalige als anderstalige Hallenaren.
Er wordt verbinding gezocht met het reguliere vrijetijdsaanbod en de activiteiten
in het kader van dit project sluiten mooi
aan op reeds bestaande activiteiten van
de stad en haar partners.
Er worden vrijwilligers gerekruteerd met
een goede kennis van het Nederlands
en de stad Halle. Tussen half juni en half
september wordt een afwisselend programma ontwikkeld waar anderstaligen
en Nederlandstaligen samen, in het Nederlands, allerlei activiteiten doen zoals
koken, tuinieren, een stadwandeling enzoverder. Er worden extra inspanningen
gedaan om moeilijk te bereiken doelgroepen toe te leiden naar dit project.

De stad Halle vroeg subsidie aan voor de
promotie en omkadering van de activiteiten (materiaal en catering) en voor het
inzetten van jobstudenten en personeel.

Gemeente: Halle

Toegekend
subsidiebedrag:
5.040 euro
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Toegekend subsidiebedrag:
12.000 euro
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Nederlands via kinderliedjes
3 Taalstimulering
Vzw ‘t Smiske
Vzw ’t Smiske brengt graag muziek
in een kleinschalig kader (folk, jazz,
kleinkunst, …) en wil met dit project
aan Nederlandse taalstimulering doen
bij jonge kinderen via het aanleren
van kinderliedjes.

4 Theatervoorstelling
PISO

Aan het einde van het schooljaar vindt
een gezamenlijk scholenzangfeest plaats
in het cultuurcentrum om tijdens een
concertje onder begeleiding van vzw ’t
Smiske samen de ingeoefende liedjes te
zingen. In een latere fase wordt ook toegewerkt naar een gemeenschappelijk kinderzangfeest in de vrije tijd voor ouders
en kinderen.

Vzw ’t Smiske gaat voor dit project een
samenwerking aan met de gemeente
Asse en de 11 lagere en kleuterscholen
uit deze gemeente. Met dit project willen de vzw en de scholen de Nederlandse
taalverwerving van kinderen en ouders
stimuleren door hen te laten kennismaken met traditionele kinderliedjes. Professionele muzikanten van vzw ’t Smiske komen meermaals op bezoek in de betrokken klassen en leren de kinderen traditionele kinderliedjes aan. De scholen krijgen
ook een zangbundel om nadien mee aan
de slag te gaan.

Via dit traject rond kinderliedjes kan de
vzw op een leuke manier en gedurende
een langere periode werken aan taalstimulering. Het is een speelse en uitdagende manier voor jonge kinderen om
Nederlands te leren.
Vzw ’t Smiske vroeg subsidie aan voor de
workshops van de muzikanten, de organisatie van het scholenzangfeest en het
aanmaken van de zangbundels.

Gemeente: Asse
Toegekend
subsidiebedrag:
13.700 euro
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Het provinciaal instituut voor
secundair onderwijs uit Tienen is een
school met onthaalklassen voor anderstalige leerlingen (OKAN). Zij worden ondersteund en begeleid om zelf
een theatervoorstelling uit te werken.

ken bij de praktische organisatie van deze
theatervoorstelling. Ook de ouders, de
andere leerlingen van het PISO én de leerlingen van naburige OKAN-scholen worden bereikt met dit project.
Anderstalige nieuwkomers zijn een specifeke doelgroep die zo snel mogelijk het
Nederlands onder de knie moeten krijgen, zodat ze bij het reguliere onderwijs
kunnen aansluiten. Het PISO wil hen hierbij extra op weg helpen.

Binnen dit project wordt er samengewerkt met anderstalige nieuwkomers
om tot een eigen theatervoorstelling te
komen op het einde van het schooljaar.
Het concrete scenario van de theatervoorstelling ligt op voorhand niet vast, maar
wordt uitgewerkt door de leerlingen zelf.
Zij krijgen hiervoor de hulp van een professionele regisseur, die zowel de leerlingen als het schoolteam ondersteunt
bij de begeleiding en uitwerking van dit
initiatief.
Naast het artistieke aspect worden de
anderstalige leerlingen ook actief betrok-

Het PISO vroeg subsidie voor de begeleiding door een regisseur, de promotie en
de organisatie van de theatervoorstelling.

Gemeente: Tienen
Toegekend subsidiebedrag:
2.000 euro
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5 Creataal
Vormingplus Oost-Brabant

6 Werkbabbels
Groep Intro

Vormingplus Oost-Brabant is één
van de dertien volkshogescholen in
Vlaanderen en organiseert educatieve
activiteiten in de vrije tijd rond uiteenlopende thema’s. Met het project
‘Creataal’ wil Vormingplus OostBrabant de brug slaan tussen het
reguliere NT2-onderwijs en het lokale
aanbod aan kunsteducatie.

Groep Intro is een organisatie die
werkt aan persoonlijke groei in
een inclusieve samenleving.
Hun werkbabbels richten zich op
anderstalige werkzoekenden in en
rond Leuven. OCMW en VDAB ondersteunen hen bij het werven van de
deelnemers voor het project.

Vormingplus initieert met heel wat partners (betrokken taalcentra, kunsteducatieve partners, integratiediensten en
lokale overheden) het netwerk creataal
‘partnership NT2 en kunstededucatie’,
waarbinnen gewerkt wordt met een aanbod op maat van de doelgroep anderstalige volwassenen die Nederlands leren. Er
wordt gewerkt aan een veilige educatieve
omgeving waar cursisten Nederlands de
Nederlandse taal ongedwongen kunnen
oefenen en fouten mogen maken.
De doelgroep komt eerst in contact met
de activiteit in NT2-klasverband en volgt
daarna een workshop met de klas op locatie. De workshops gaan over improviseren, theaterspelen, schilderen enzoverder.
Na het aanbod in klasverband worden de
cursisten aangespoord om zelf deel te nemen aan workshops in eenvoudig Nederlands in de vrije tijd om zo in een laatste
fase de stap te zetten naar het reguliere
vrijetijdsaanbod.

Vormingplus vroeg subsidie aan voor de
kosten van de begeleidingen, voor de
huur van lokalen en voor promotie- en
gebruiksmateriaal.

Gemeente: Oost-Brabant
Toegekend subsidiebedrag:
14.685 euro
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bij voor een goede omkadering: vooraf
krijgen de vrijwilligers een korte opleiding
rond het begeleiden van de conversatietafels en over de specifeke inhoud die
aan bod kan komen. Ook tijdens de sessies kunnen de vrijwilligers beroep doen
op coaching.

Met ‘Werkbabbels’ wil Groep Intro een
sollicitatietraining aanbieden aan anderstalige werkzoekenden en zo hun kansen
op de arbeidsmarkt vergroten. Gedurende zes sessies van telkens twee uur
worden allerlei aspecten van het sollicitatiegesprek behandeld. De sessies staan
open voor alle anderstalige werkzoekenden met een basisniveau 1.2 en vinden
meermaals per jaar plaats. Tijdens informele babbels in groepjes van acht leren
de deelnemers over zichzelf, hun werkervaring en hun competenties spreken. Er is
steeds ruimte voor eigen inbreng en vragen. Aan het eind van het project krijgt
elke deelnemer als oefening een individueel sollicitatiegesprek met aansluitende
feedback.
De conversatiemomenten creëren tegelijkertijd een brede ontmoetingsplaats die
ondersteuning biedt in de zoektocht naar
werk en ook bij verdere integratie.

Groep Intro vroeg subsidie aan bij de
provincie voor de loonkost van een projectmedewerker die de voorbereiding,
uitwerking en organisatie van het project
voor zijn rekening neemt.

Gemeente: Leuven en omstreken
Toegekend subsidiebedrag:
13.168 euro

De sessies worden telkens begeleid door
twee vrijwilligers. Groep Intro zorgt hier-
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vakantie
7 Taalstimulerende
vzw Kanak
Vzw Kanak is een organisatie
uit Wemmel die met haar
activiteiten wil inzetten op
taalstimulering en op het recht op
vakantie voor jonge kinderen.

Voor dit project vroeg vzw Kanak subsidie
aan voor de kosten van de vormingen,
voor de onkosten van de begeleiders,
voor een infoavond voor ouders en voor
materialen en educatieve uitstappen tijdens de vakantieweek.

Om deze doelstelling concreet te maken,
brengt de vzw kinderen van 5 tot 10 jaar
met een maatschappelijk kwetsbare en
taalarme achtergrond samen om te genieten van een educatief sterke, gezonde
en taalactieve vakantie aan zee. Tijdens
deze residentiële vakantie worden de kinderen 24 uur op 24 uur ondergedompeld
in de Nederlandse taal. Er wordt vooral ingezet op actief en functioneel taalgebruik
en op het gebruik van het Nederlands als
omgangstaal. Via zorgvuldig uitgekozen
workshops en een mix van intensieve
en ontspannende activiteiten worden de
kinderen voorbereid op de start van het
nieuwe schooljaar. De begeleiding gebeurt door professionele begeleiders uit
het onderwijs die dit op vrijwillige basis
willen doen en door vrijwillige animatoren.

8 Talig
vzw Wigwam
Vzw Wigwam is een sociale
organisatie uit Kessel-Lo die
inclusieve kinderopvang en brede
preventieve gezinsondersteuning
aanbiedt. Aan de hand van spel en
ontmoeting brengt Wigwam gezinnen
met jonge kinderen op verschillende
manieren met elkaar in contact.

De groepsmomenten worden afwisselend begeleid door 2 vaste vrijwilligers:
een leerkracht Nederlands bij CBE Open
School en een pedagoge. Vaak sluit ook
een medewerker gezinsondersteuning
van Wigwam aan om expertise rond bepaalde thema’s aan te brengen. Om de
groepsmomenten laagdrempelig te houden, kan iedereen onafhankelijk van zijn
niveau Nederlands meedoen en zijn er
geen vaste instapmomenten. Om de ouders toe te leiden kan Wigwam beroep
doen op de eigen werking, maar ook op
de hulp van Kind en Gezin en andere sociale organisaties uit de buurt.

Specifek voor het project Talig (Traject
voor Anderstaligen op een Laagdrempelige wijze voor Integratie en Groei) richt
Wigwam zicht op anderstalige ouders met
jonge kinderen die reeds een opleiding Nederlands hebben gevolgd, maar nog meer
oefenkansen willen in een vertrouwde
omgeving. Via vaste groepsmomenten
één keer per week wil de vzw deze ouders
meer zelfzeker maken in het gebruik van
de Nederlandse taal. Daarbij wil Wigwam
ook helpen bij integratie door de ouders
de kans te geven om hun netwerk uit te
breiden en kennis te maken met organisaties uit de buurt. Zo zijn onderwijs, vrije
tijd, thuistaal, voorlezen, vrouwenrechten
en sociale zekerheid thema’s die tijdens de
samenkomsten aan bod komen.

De taalactieve vakantie wordt aangeboden
aan een lage prijs die, wanneer deze een
drempel vormt, verlaagd kan worden in
samenspraak met de deelnemer en het netwerk Iedereen verdient vakantie. De toeleiding van de deelnemende kinderen gebeurt
via scholen en OCMW’s in Wemmel en andere gemeentes van de Brusselse Rand.

Vzw Wigwam kreeg subsidie voor personeel- en werkingskosten (promotie- en
educatief materiaal) en de vergoeding
van de vrijwilligers.

Gemeente: Kessel-Lo
Toegekend subsidiebedrag: 11.533 euro

Gemeente: Wemmel
Toegekend subsidiebedrag:
5.065 euro
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lezen met Kiki en Olaf
9 Interactief
Theater van A tot Z
Theater van A tot Z maakt participatief theater voor scholen en culturele
centra, met een bijzondere focus op
jongeren en sociocultureel kwetsbare
doelgroepen, zoals anderstaligen.

zodat ouders ook samen met hun kinderen het verhaal kunnen beluisteren. Via
dit project wil de organisatie niet enkel
leesplezier en het gebruik van de Nederlandse taal stimuleren, maar ook de band
tussen ouder en kind versterken.
Om ervoor te zorgen dat
de beoogde doelgroep
wordt bereikt, geeft Sara
Pieters, die de aanstekelijke teksten en liedjes van
‘Kiki en Olaf’ schreef, interactieve voorleessessies
in 20 Vlaams-Brabantse
bibliotheken. Kinderen
van 3 tot 7 jaar kunnen
samen met hun ouders
of grootouders gratis komen luisteren.

Voor dit project bracht Theater van A tot
Z twee bestaande theaterproducties voor
kinderen samen in een interactief prentenboek. In ‘Kiki en Olaf’ wil het hoofdpersonage Kiki kinderen en hun ouders
enthousiast maken voor letters, boeken
en de bibliotheek. Het prentenboek is
geschreven in eenvoudige taal en geeft
taalprikkers aan jonge kinderen van 3 tot
7 jaar, zelfs als ze nog niet zo goed Nederlands kennen. Bij het boek horen liedjes,
spelmaterialen en eenvoudige instructies
om anderstalige ouders te helpen met
voorlezen. VRT-presentator Thomas Vanderveken sprak bovendien het verhaal in,

10 Boekenstoet
Stad Diest - Dienst Diversiteit
Deze ‘Boekenstoet’ richt zich op
anderstalige en/of taalzwakke
kinderen van 5 tot 9 jaar uit Diest.

Door het aanbieden van deze activiteiten
wordt het vrijetijdsaanbod in de gemeente
toegankelijker voor de gezinnen en wordt
integratie bevorderd. Het project wordt
afgesloten met een eindfeest waarbij alle
gezinnen en vrijwilligers samenkomen.

Tijdens het project lezen vrijwilligers bij 20
kinderen gedurende 10 sessies telkens één
uur voor aan huis. Op die manier helpen
ze de Nederlandse taalontwikkeling van
de kinderen spelenderwijs vooruit. Leesplezier in de vertrouwde context van de
huiskamer, onder begeleiding van een
Nederlandstalige vrijwilliger, is een nuttige
aanvulling op de inspanning die de anderstalige kinderen binnen de schoolmuren leveren en stimuleert zowel henzelf als
hun ouders om Nederlands te leren én te
spreken. De voorleessessies aan huis worden gecombineerd met een bezoek aan
de openbare bibliotheek en tweemaal een
deelname aan socio-culturele initiatieven
in de gemeente.

Voor dit project kan de stad rekenen op
de hulp van verschillende partners, zoals
de bibliotheek, de verschillende scholen
van Diest, het OCMW, Kind en Gezin, de
lerarenopleiding en het JAC.
Voor dit project ontving Stad Diest een
subsidie voor de vrijwilligersvergoedingen,
het promotie- en communicatiemateriaal,
knutsel- en voorleesmateriaal, de vorming
van de vrijwilligers en de organisatie van
een eindfeest.
Gemeente: Diest
Toegekend subsidiebedrag: 3.000 euro

Het prentenboek kwam tot stand in samenwerking met vzw ‘de Rand’, de Taalunie, VRT Taal en vzw Fast Forward. Van
de provincie Vlaams-Brabant ontving Theater van A tot Z subsidie voor de realisatie
van het prentenboek en de 20 voorleessessies in Vlaams-Brabant.

Gemeente: alle gemeentes van
Vlaams-Brabant
Toegekend subsidiebedrag:
9.500 euro
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REGLEMENT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal reglement betreffende subsidiëring
van projecten Nederlandse taalstimulering
Artikel 1 - Doel

4° Het project bevordert het gebruik
en de kennis van het Nederlands
door anderstalige inwoners van de
provincie door het bieden van extra
taalleer- of oefenkansen.

De deputatie kan overeenkomstig dit
reglement een subsidie geven voor projecten die het Nederlands van anderstalige inwoners van de provincie VlaamsBrabant stimuleren. Dit kan binnen de
perken van het voorziene budget en in
overeenstemming met de beleidsopties
van de deputatie.

§2. Wanneer het provinciebestuur hierom vraagt, deelt de begunstigde
informatie over het project, bijvoorbeeld via deelname aan uitwisselingsmomenten.

Artikel 2 – Begunstigden

Artikel 4 - Aanvraagprocedure

De subsidie kan toegekend worden aan:
1° Openbare besturen;
2° Feitelijke verenigingen;
3° Vzw’s;
4° Scholen.

§1. De subsidie kan worden aangevraagd door de begunstigden
bedoeld in artikel 2.
§2. Het aanvraagdossier bevat deze
documenten:

Artikel 3 – Voorwaarden

1° Een volledig en correct ingevuld
aanvraagformulier
(www.vlaamsbrabant.be/subsidies);
2° Een begroting met:
a. een gedetailleerde beschrijving
van alle inkomsten en uitgaven.
De aanvrager moet hierbij duidelijk beschrijven voor welke uitgaven hij/zij de subsidie gebruikt;
b. het totale gevraagde subsidiebedrag.
3° Bewijs van volmacht of een beslissing van het bevoegde orgaan voor
het indienen van de subsidieaanvraag;
4° In geval van een feitelijke vereniging: volmachten van de leden
waarbij toestemming wordt gegeven om het subsidiebedrag te storten op de post- of bankrekening van
de persoon die de aanvraag indient.
Een onvolledige aanvraag kan vervolledigd worden binnen de 3 weken na de datum van ontvangst.

§1. De deputatie kan projecten die het
Nederlands van anderstalige inwoners van de provincie Vlaams-Brabant stimuleren, subsidiëren die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° Het project is inhoudelijk, fnancieel
en in tijd afgebakend.
2° In het project staat het afgelegde
traject centraal, eerder dan een
(slot)evenement, indien aanwezig.
Dit traject voldoet aan volgende
voorwaarden:
a. het kent een begin- en
eindmoment;
b. het verloopt in meerdere fases;
c. het creëert herhaaldelijke
oefenkansen Nederlands;
d. het kan tussentijds bijgestuurd
worden indien nodig.
3° Als het project deel uitmaakt van
een groter geheel, moet het project
op zichzelf getuigen van een grote
organisatorische en fnanciële herkenbaarheid en zelfstandigheid.
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§3. De aanvrager dient de aanvraag op
straffe van verval in ten laatste 3
maanden voor de start van het project.
§4. De aanvrager dient de aanvraag online in via www.vlaamsbrabant.be/
subsidies. De datum van ontvangst is
de datum van registratie in het provinciaal systeem.

subsidie krijgen via dit nieuwe reglement.
Artikel 8 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig betaald bij
toekenning.
Als de aanvrager 1 of meer vorige subsidieaanvragen binnen dit reglement nog
niet verantwoord heeft, dan wordt een
voorschot van 50% betaald. Het resterende bedrag wordt betaald wanneer
alle vorige aanvragen verantwoord zijn.

Artikel 5 – Beoordelingsprocedure
§1. De deputatie evalueert de aanvragen overeenkomstig de volgende
criteria:
1° Het vernieuwende karakter van
het project;
2° De fnanciële inschatting;
3° De voorbeeldfunctie van het project
voor andere organisaties;
4° Het duurzame karakter van het
project;
5° De samenwerking en/of
afstemming met partners.

De subsidie wordt overgeschreven op
het rekeningnummer dat de aanvrager
vermeldt.
Artikel 9 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van
14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§2. Het provinciebestuur kan extra informatie vragen of het project bezoeken.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:

Artikel 6 – Subsidiabele kosten

1° wordt de subsidie aangewend voor
het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot
de infrastructuur en inzage in alle
relevante stukken om ter plaatse
de correcte aanwending van de
toegekende subsidie te kunnen
controleren;
3° worden volgende bewijsstukken
bezorgd aan het provinciebestuur:

Enkel werkings- en personeelskosten
komen in aanmerking voor subsidie op
voorwaarde dat zij:
1° niet reeds door een andere
overheid gesubsidieerd zijn;
2° niet behoren tot de reguliere
werking van de begunstigde.
Artikel 7 – Subsidiebedrag
Het provinciebestuur subsidieert:
1° Maximaal 80 % van de
projectuitgaven;
2° Maximaal 15 000 euro;
3° Maximaal 2 keer hetzelfde
project per begunstigde.

a. Een inhoudelijk verslag;
b. Een gedetailleerde afrekening
van de totale projectuitgaven en
-inkomsten;
c. Facturen of bewijzen voor
minstens het bedrag van de
gekregen subsidie;
d. Als het provinciebestuur dit
expliciet vraagt: bewijzen of

Projecten die al 1 of meerdere keren
subsidie kregen via het reglement van
11 oktober 2016 ‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie Vlaams- Brabant’, kunnen nog maximaal 1 keer
17

§ 4. Als het gegeven subsidiebedrag in
realiteit meer dan 80% van de totale projectkost bedraagt, dan wordt
de subsidie verminderd tot 80% van
de totale projectkost. De ontvanger
betaalt het te veel ontvangen subsidiebedrag op schriftelijke vraag
terug aan de provincie.

facturen voor alle uitgaven en
inkomsten van het project;
e. Bewijsstukken die niet in dit
reglement vermeld worden, maar
wel in het toekenningsbesluit.
§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk
op 31 augustus van het jaar dat
volgt op de einddatum van het project ingediend worden via de wijze
beschreven in artikel 4 § 4.

Projecten taalstimulering Nederlands
AANVRAAG
Tot uiterlijk 3 maanden voor de start van het project kan u uw dossier indienen.
Dit formulier invullen en opladen in subsidiesysteem.

Artikel 12 – Staatssteun
De subsidie die in het kader van dit reglement wordt toegekend, is conform
de artikelen 107, 108 en 109 van het
Verdrag betreffende de Werking van
de Europese Unie (VWEU). Deze subsidie kan niet worden gekwalifceerd als
staatssteun aangezien in de handel tussen de lidstaten niet wordt verstoord.

§ 4. Als het project wordt geannuleerd,
moet de aanvrager dit vooraf aan
de provincie signaleren.
Artikel 10 - Algemene bepalingen
Om de herkenbaarheid van het provinciebestuur als subsidiërende instantie te
verhogen, maakt de begunstigde bij elke
communicatie over de opdracht en op
elke informatiedrager gebruik van het
logo (www.vlaamsbrabant.be/logo) van
de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 13 - Overgangsbepalingen
Op subsidieaanvragen die worden aangevraagd voor 31 december 2019, is het
reglement van 11 oktober 2016 ‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie
Vlaams-Brabant’, van toepassing.

Artikel 11 - Sancties
§ 1. De deputatie geeft de subsidies
voorwaardelijk.
§ 2. De deputatie kan de sancties uit § 3
opleggen als de begunstigde:

TITEL VAN HET PROJECT
Startdatum
Einddatum

(dd-mm-jjjj)
(dd-mm-jjjj)

DEEL 1: GEGEVENS OVER HET PROJECT
A. Verantwoording projectaanvraag
1. Beschrijf kort
a.Doelgroep
b.Locatie(s) van de activiteiten

2. Geef een duidelijke omschrijving van het project. Verduidelijk hierbij op welke wijze het
project het gebruik en de kennis van het Nederlands van anderstalige inwoners van de
provincie bevordert.

Art. 14 - Opheffingsbepalingen
Het reglement van 11 oktober 2016
‘Subsidies voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie
Vlaams-Brabant’ wordt opgeheven.

1° de voorwaarden van dit reglement
niet respecteert;
2° de provincie foute of onvolledige
informatie geeft;
3° de periode voor het indienen
van de bewijzen uit artikel 9 niet
respecteert.

Art. 15 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

§ 3. De deputatie kan 1 of meerdere van
deze sancties opleggen:

Contact
Cel Vlaams Karakter, tel. 016 26 76 78,
vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

1° de betaalde subsidie geheel of voor
een deel terugeisen;
2° de volgende betalingen van de
toegekende subsidies stoppen;
3° de aanvrager geen subsidies meer
geven binnen dit reglement voor een
periode van 3 jaar.

Datum van goedkeuring van het reglement:
17-09-2019
Datum van inwerkingtreding van het reglement:
01-01-2020
Datum van publicatie: 27-09-2019

Deze periode start op de datum van de
schriftelijke betekening van deze sanctie.
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3. Geef een algemene voorstelling van de taakverdeling tussen alle partners binnen dit
project.

4. Evaluatie
a.Op welke wijze wordt het project geëvalueerd?
b.Indien het project eerder ook al werd georganiseerd: op welke manier werd er rekening
gehouden met de evaluatie van de vorige editie bij de huidige organisatie?
Indien u dat wenst, kan u een evaluatieverslag toevoegen als bijlage.

5. Op welke manier is dit project vernieuwend?

6. Op welke manier is dit project overdraagbaar naar andere gemeenten of organisaties?

7. Licht kort toe op welke wijze u tijdens dit project aandacht heeft voor toegankelijkheid
voor personen met een handicap.

1

B. Financiële gegevens
VOORWAARDEN
 Maximum 80% van de projectuitgaven kan gesubsidieerd worden.
 De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning, tenzij de vorige subsidieaanvra(a)g(en) in het
kader van dit reglement nog niet of onvoldoende verantwoord is/zijn. In dat geval wordt een
voorschot van 50% vereffend en wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande
subsidieaanvra(a)g(en) verantwoord is/zijn.
Totale projectkost
Totaal eigen middelen van de aanvrager (en eventuele partners) in het project
Gevraagd subsidiebedrag

Feitelijke vereniging
VERKLARING OP EER

euro
euro
euro

Ondergetekende in de hoedanigheid van subsidieaanvrager,

Waaraan wenst u de eventuele subsidie te besteden?

Naam feitelijke vereniging
Naam vertegenwoordiger
Rechtsvorm

Geef een korte beschrijving van de mogelijke return aan de provincie Vlaams-Brabant.

VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

Adres
Straat en nummer

VOLLEDIGE BEGROTING
 Verplicht toe te voegen als bijlage of te uploaden in het online subsidiesysteem.

Postcode en gemeente
Verklaart de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend en geeft de
provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante stukken om ter
plaatse de correcte aanwending van de subsidie te kunnen controleren.
Verklaart hierbij dat de betaling gebeurt op een financiële rekening op naam van de vereniging.

DEEL 2: DEFINITIES
Project: initiatief dat inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend is. In een project staat het afgelegde
traject centraal, eerder dan een (slot)evenement, indien aanwezig. Als het project deel uitmaakt van een
groter geheel, moet het ingediende project getuigen van een grote organisatorische en financiële
herkenbaarheid en zelfstandigheid.

Te storten op rekeningnummer
Volmachthouder rekeningnummer

Traject: het traject creëert herhaaldelijke oefenkansen Nederlands, kent een begin- en eindmoment,
verloopt in meerdere fases en kan tussentijds bijgestuurd worden indien nodig.
BIJLAGEN (opladen in het online subsidiesysteem)

Datum

Verplichte bijlagen

Handtekening

Bijlage 1
Bijlage 2

Handtekening niet nodig in geval van online opladen in het Provinciaal SubsidieSysteem.

Begroting: geef een volledig en gedetailleerd overzicht van alle voorziene inkomsten en
uitgaven.
Verklaring op eer (feitelijke vereniging) of bewijs van volmacht.

Niet-verplichte bijlagen
Bijlage 3

Promotiemateriaal

Bijlage 4

Evaluatie(s) vorige editie(s)

Bijlage 5

Toezegging subsidies andere overheden

Andere bijlagen
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10

2

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy
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Het subsidiereglement en het aanvraag- en
verantwoordings-formulier kan je ook vinden
op www.vlaamsbrabant.be/subsidies
Wil je graag nog meer informatie over de
subsidies of zit je nog met vragen rond het
opzetten van een project?
Laat het ons weten via
vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Meer inspiratie rond oefenkansen
Nederlands vind je op
www.nederlandsoefenen.be
Via deze website kunnen mensen die Nederlands
willen oefenen een activiteit zoeken op basis
van hun interesse, hun regio of hun taalkennis.
Organisaties die anderstaligen een oefenkans
willen bieden, vinden er tips voor hun eigen project
of product. Ze kunnen via deze website ook hun
eigen taaloefenkansen bekendmaken.

Provincie Vlaams-Brabant, cel Vlaams karakter
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke
Bart Nevens
Gedeputeerde voor Vlaams karakter
016 26 70 52 - kabinet.nevens@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

MEER INFO

