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PROJECTOPROEP 
 

 

 JONGEREN EN 
SCHOOLUITVAL 
Het duurzaam wijkcontract Kleine 
heuvel lanceert een projectoproep 
rond het thema "Jongeren en school-
uitval". 
Deze oproep wil lokale initiatieven van 
wijkactoren teweegbrengen als bege-
leiding en in samenhang met het pro-
gramma van het duurzaam wijkcon-
tract. 

 

VASTSTELLINGEN 

De perimeter van het duurzaam wijkcontract |DWC| Kleine 
Heuvel groepeert wijken die sterk verschillend zijn: Noord, 
Brabant, Lehon en Colignon. In het algemeen gaat het om een 
dichte, jonge en familiale bevolking.  

De perimeter die voor het merendeel arm is, en dit vooral in 
het zuidelijk deel, herbergt nieuwkomers, gezinnen met (veel 
en jonge) kinderen, soms zonder sociaal statuut, allen bijzon-
der kwetsbaar. De bevolking is ook van grote etnische diver-
siteit (Belg, Noord-Afrikaans en Sub-Saharisch Afrikaans, La-
tino, Oost-Europees, Turks en meer recentelijk ook Syrisch 
Irakees).  

Hierdoor leven tal van jongeren in een economisch en sociaal 
kwetsbaar gezin. Onder de problemen waarmee deze gezin-
nen te kampen hebben zien wij: de gebrekkige kennis van 
Frans en/of Nederlands, discriminatie bij het vinden van een 
job en/of een woning, slechte huisvesting, slechte gezond-
heid, enz. Dit betekent nog meer moeilijkheden op het vlak 
van de dagelijkse uitgaven (wonen, eten, zorg) en ontspan-
ning, maar ook op het gebied van onderwijs (studeren, sla-
pen, …).   

Op het vlak van schoolinfrastructuren omvat de perimeter en 
zijn naaste omgeving talrijke scholen: 5 kleuter en lagere 
scholen, 2 secundaire scholen, 4 hogescholen en 1 opleiding 
voor werk. In totaal bezoeken meer dan 5.000 leerlingen deze 
instellingen. 

Hoewel de studenten van de hogescholen vaak slechts tijde-
lijk aanwezig zijn wonen de andere leerlingen voor het me-
rendeel in de wijk. In deze leeftijdsgroep stellen wij spijtig ge-
noeg een hoog percentage aan vroegtijdige schoolverlaters 
vast, zowel in het secundair als het lager onderwijs. Dit heeft 
talrijke en samengestelde oorzaken: individuele factoren, ge-
zins-en/of schoolfactoren. 

Hoewel er veel scholen zijn, zijn er bijna geen ontmoetings- of 
begeleidingsruimten voor pre/tieners. 

 
PROJECTOPROEP 

Deze projectoproep kadert binnen het 
socioeconomisch luik, "Pijler 1 | Steun 
aan kwetsbare groepen" van het pro-
gramma DWC Kleine Heuvel. Een pro-
gramma dat daarenboven de creatie 
van sociale woningen, openbare uitrus-
tingen, inrichtingen van de openbare 
ruimtes, enz., omvat. 

Deze projectoproep wil een of meer-
dere projecten initiëren van verschil-
lende omvang die bijdragen aan het 
ondersteunen van de schoolplichtige 
pre/tieners in hun ontwikkeling en bij 
de moeilijkheden die zij dagelijks on-
dervinden. 

De opdracht bestaat uit het opzetten 
van nieuwe acties voor de jongeren in 
samenhang met de al bestaande initia-
tieven in de perimeter.  

In deze zin kan de projectoproep toela-
ten om nieuwe aanpakken en samen-
werkingen te testen en te identificeren 
wat kan herhaald worden op lange ter-
mijn. 

 

SLEUTELWOORDEN 

Jongeren  Scholen  Gezinnen 

Inclusie  Gendergelijkheid 

Vaardigheden  Flexibiliteit 

Valorisatie  Zelfvertrouwen 

     

2021 
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DOELPUBLIEK 

De pre/tieners 
(10 tot 18 jaar) 

De projectdragers zullen naar de 
kwetsbare bevolkingsgroepen 
gaan die moeilijk toegang heb-
ben tot de bestaande hulp- en 
zorgstructuren.  

 
DOELSTELLINGEN 

Het gaat erom de sociale verankering en/of re-integratie van jongeren 
in de school-, sociale en familiale en zelfs therapeutische circuits te ont-
wikkelen om een betekenisvol levensdoel (terug) te vinden. 

Het vroegtijdig schoolverlaten is een complex, multidimensionaal en 
multifactorieel fenomeen. Individuele factoren (depressie, geweldda-
dig gedrag, leermoeilijkheden, enz.), familiale problemen (kwetsbaar-
heid, gebrek aan interesse, …) en schoolfactoren (relatie met de leer-
krachten, oriëntatie, pesten, …) kunnen een rol spelen. De sanitaire cri-
sis heeft dit fenomeen nog verergerd. 

Het is dus belangrijk dat dit fenomeen wordt aangepakt door een sys-
temisch project dat rekening houdt met het volledig netwerk van de 
jongeren en zich niet concentreert op één enkele oorzaak. De sensibili-
sering en de betrokkenheid van de ouders maken deel uit van het pro-
ject. Hetzelfde geldt voor de scholen die de jongeren verondersteld 
worden te bezoeken. De omkadering door deskundige pedopsychiaters 
en/of psychologen past in deze dynamiek van complementariteit. 

Wat de jongeren betreft, deze worden op een innoverende wijze be-
trokken, in een reële co-constructie van projecten en stappen die be-
antwoorden aan hun behoeften en waarin zij zich kunnen vinden. Aan 
de jongeren een langzame ontwikkelingskans aanbieden: ontdekken, 
experimenteren, doorgaan op eigen ritme, zijn talenten ontdekken, zijn 
intellectuele, fysieke en sociale vaardigheden ontwikkelen om opnieuw 
zelfvertrouwen te krijgen. Hiervoor moeten verschillende culturele, 
sportieve of ludieke zowel als bezigheidsacties op touw worden gezet. 
Dit vereist een proactieve aanpak die straathoekwerk inhoudt, vooral 
naar de jonge schoolverlaters gedesocialiseerde jongeren.  

Een individuele en/of collectieve begeleiding volgt in een plek om te 
praten en uit te wisselen die vragen verwelkomt in verband met de tie-
nertijd en die aan dit kwetsbare publiek de kans geeft om zich in alle 
vertrouwen uit te drukken over zijn specifieke problematiek en pro-
jecten geïntegreerd in de lokale dynamieken te ontwerpen.  

  

PROJECTDRAGERS 

De verenigingen zonder winst-
oogmerk, de stichtingen van 
openbaar nut en de vennoot-
schappen met sociaal oogmerk. 

Om een financiering te bekomen 
moeten de partnerschappen be-
staan uit minstens twee struc-
turen per project, waarvan een 
lokaal is. 

 

  

PARTNERS 

● Verenigingen en actoren uit de 
wijk (scholen, medische hui-
zen, culturele ruimtes, enz.) 

● RenovaS (antenne Lehon) 
● Gemeente Schaarbeek en an-

dere openbare instellingen 

 

   

LOCALISATIE 

Perimeter van het DWC 

BUDGET  

295 000 € 

UITVOERING 

Mei 2022 tot maart 2026 

 
VOORWAARDEN OM TE SLAGEN 

● Actief deelnemen aan een multidisciplinair platform ter ondersteu-
ning van het project en dat bestaat uit actoren op het vlak van 
huisvesting, gezondheid, schoolbezoek, juridisch, artistiek, enz. 

● Op proactieve wijze naar de meest kwetsbare publieken toe-
gaan. 

● Passen in de complementariteit en coherentie met de struc-
turen en actoren die actief zijn in de perimeter en de samen-
werkingen op het terrein versterken. 

● De uurroosters aanpassen om een grotere toegankelijkheid aan 
te moedigen: ’s avonds en in het weekend, in de schoolperio-
des. 

● Een gepaste plek vinden voor de activiteit waar intimiteit en 
toe-eigening mogelijk zijn. 

 

 
AANTAL PROJECTEN  

1 of meerdere projecten 

NEERLEGGING 

14 februari 2022 ‘s middags 
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Colignonplein 

Lehonplein 

Koninginneplein 
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PROJECTOPROEP 2021 
JONGEREN EN SCHOOLUITVAL 

 

 1 - BUDGET EN KALENDER  

 

Deze projectoproep kadert binnen de 1ste pijler van het socioeconomische luik "Steun aan kwetsbare groe-

pen", van het programma van het duurzaam wijkcontract (DWC) Kleine heuvel. De budgettaire enveloppe 

bedraagt 295.000 € BTWI en is geldig tot maart 2026. Deze enveloppe laat toe om één project of meer-

dere projecten, gedragen door minstens twee verenigingen, waarvan ten minste een verankerd is in de 

perimeter van het DWC Kleine heuvel, te financieren.  De doelstelling is het opzetten van zichtbare acties 

die aansluiten bij het programma van het DWC Kleine heuvel. Dit bedrag dekt de kosten voor ontwerp, 

de uitvoering, sensibilisering van het publiek, de productie en de promotie van het project. Indien deze 

enveloppe niet volledig wordt toegewezen in de loop van deze projectoproep kan het saldo het voorwerp 

uitmaken van een nieuwe projectoproep of een wijziging van het programma. 

 

► ELEMENTEN INBEGREPEN IN HET BUDGET  

De kandidaten worden eraan gehouden in hun offertes alle hoofdkosten en bijlagen op te nemen die 

nodig zijn voor de verwezenlijking van hun project. Enkel de uitgaven aangegaan voor de verwezenlijking 

van de acties worden gesubsidieerd.  

Uitgaven die in aanmerking komen zijn:  

 de administratieve en secretariaatskosten 

 de coördinatie- en voorbereidingskosten, de kosten voor uitvoering en evaluatie van het project 

 de deelname aan voorbereidende vergaderingen en vergaderingen van het lokale verenigingenplat-

form, met inbegrip van de vergaderingen op uitdrukkelijke en unilaterale verzoek van de opdrachtgever 

 de afbraak-, opruim en reparatiekosten om de gebruikte ruimtes in hun originele toestand te herstellen 

 de kosten voor verplaatsing, transport, verpakking  

 de kosten voor kopieën, promotie en communicatie 

 de kosten voor de documentatie met betrekking tot de dienst 

 de kosten verbonden aan de sensibilisering van het doelpubliek, voor, tijdens en na de realisatie  

 het afleveren  van documenten of stukken met betrekking tot de uitvoering van de diensten 

 de opleveringskosten 

 de kosten voor de installatie en realisatie van een evenement en/of bewegwijzering 

 de vertaalkosten van alle documenten naar het Frans of het Nederlands, over de hele periode van 

de opdracht 

 Indien nodig, de verzekeringskosten 

 

! Investeringskosten moeten voorafgaand het voorwerp uitmaken van een beoordeling door de geweste-

lijke administratie en RenovaS. Hoger dan 5.000 € zijn ze ook onderworpen aan een geschreven en voor-

afgaand akkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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► KALENDER VAN DE PROJECTENOPROEP 
 01.12.2021 | Lancering van de projectoproep 

 14.02.2022 ten laatste ‘s middags | Neerlegging van de dossiers 

 Maart-april 022 | Voorstelling van de voorgeselecteerde projecten aan de bewoners en wijkactoren 

 April 2022 | Mondelinge presentatie van de voorgeselecteerde dossiers voor de wijkcommissie 

 Mei 2022 | Validering van de voorgeselecteerde projecten door het College van Burgemeester en 

Schepenen van Schaarbeek 

 Midden mei 2022 (*) | Start van het project of, ten laatste, begin september 2022 

 

(*) Het voorschot wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald wanneer het administratieve dossier volledig is 

(ondertekening van de driepartijenovereenkomst/goedkeuring van de schuldvordering). 

 

2 - SELECTIE   

 

► GUNNINGSCRITERIA 

 Kwaliteit van de inhoud | 60% 

- Relevantie project: afstemming van het project op de doelstellingen vermeld in de projectop-

roep en het vastgelegde thema (is inbegrepen: het partnerschap met minstens een actor uit de 

wijk, reeds betrokken bij het ontwerp van het project) 

- Lokale verankering: het vermogen van de drager om de plaatselijke actoren (verenigingen, be-

woners, enz.) te mobiliseren en kennis van de perimeter en van de doelpublieken 

- Meetbare resultaten: de potentiële gevolgen op het doelpubliek van de projectoproep 

- Duurzaamheid van de voorgestelde activiteit: het vermogen van het project om in de loop van 

de tijd te blijven bestaan, en/of reproduceerbaar en overdraagbaar te zijn  

- Originaliteit van het voorstel 

- Haalbaarheid: menselijke, technische en financiële middelen, realistische kalender en samen-

hangend budget 

 Communicatie | 10% 

- De kwaliteit van de informatie en proactieve communicatie naar de bewoners toe 

- Gebruik maken van de institutionele communicatie (RenovaS, Gemeente, lokale actoren …) 

 Troeven | 30% 

- De ervaring/referenties van een of meerdere projectdragers   

- De toegankelijkheid van de opgezette acties voor alle kwetsbare bevolkingsgroepen 

- De kwaliteit van het geplande participatieproces met de bewoners: de relevante betrokkenheid en 

participatie van de bewoners en gebruikers, zowel in het proces als de uitvoering van het project 

- De federatie van de buurtverenigingen voor het voorgestelde project 

- De kwaliteit van de communicatie: een duidelijk ontwerp, een titel voor het project 

- De verslaggeving van de acties en het project in de vorm van een fotoverslag, video, audio, web-

site of publicaties (intellectuele eigendom overgedragen aan de Gemeente) 

- Een duurzaam beheer van de acties en het project (materialen, afvalbeheer, enz.) 

- De verspreiding van het project naar andere steden 

- De haalbaarheid van het project in verband met de andere operaties van het DWC Kleine heuvel 

rekening houdend met zijn kalender 
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► SELECTIECOMITÉ 

1| Voorselectie van de projecten tijdens een interne evaluatie (RenovaS, gemeentediensten en ge-

westdiensten) op basis van de uitsluitingsvoorwaarden. 

2| De voorgeselecteerde projecten zullen: 

‒ onderzocht en geëvalueerd worden door de leden van het burgerpanel  

‒ gedurende een maand worden tentoongesteld voor de bewoners van de wijk 

‒ worden voorgesteld aan de wijkcommissie (bestaande uit bewoners, gemeentediensten en 

verenigingen uit de wijk). De deelname van de projectdragers aan de wijkcommissie is ver-

plicht. 

3| Het advies van de bewoners, het burgerpanel en de wijkcommissie zal worden overgemaakt aan 

het College van Burgemeester en Schepenen en de eindselectie zal door deze laatste worden ge-

maakt en gevalideerd. 

► UITSLUITINGSCRITERIA 

 Elke actie die de geldende wetten en gemeentelijke reglementen niet naleeft 

 Elk project dat geen partnerschap voorziet 

 Elk project dat niet antwoord op de doelstellingen van de projectoproep 

 Elke project dat discriminerende, gewelddadige, racistische of xenofobische uitspraken inhoudt 

 Elk project dat sterk gelijkt op een project dat al ingeschreven is in het programma 

 Elk project waarvan de referenties niet garanderen dat de objectieven kunnen behaald worden 

 Een onvolledig dossier 

 Een niet-nageleefd budget 

 Een niet-nageleefde kalender 

 Een projectdrager die niet is voorzien bij de begunstigden van hulp door de duurzame wijkcontrac-

ten (art. 22 van de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 06 ok-

tober 2016, zie hierna).  

 Elke project dat in een andere taal dan het Nederlands of het Frans is ingediend. 

 

3 – VOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

 

De projectdragers (minimum twee per project) verplichten zich ertoe hun project uit te voeren vanaf ten 

laatste begin september 2022 en ten laatste in maart 2026 het project af te ronden.  

 

De projectdragers overhandigen een activiteitenrapport en een financieel rapport opgesteld volgens het 

model van de gewestelijke openbare administratie. De projecten moeten alle regels vermeld in de "Prak-

tische gids voor de acties: voor maatschappelijke en economische herwaardering en steun aan participa-

tieve acties (cf. ORU art.21, 5° et 6°)" naleven. 

 

De dragers stellen hun activiteitenrapport een maal per jaar voor aan de algemene vergadering en de 

wijkcommissie. De presentatievorm wordt bepaald door RenovaS zodat het grootst mogelijk aantal kan 

deelnemen (opendeur, video’s, …). 
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Een doorlopende evaluatie met de ploeg van RenovaS is voorzien via: 

 Maand +1 | 1 opstartvergadering na de selectie van het project 

 Maand +1 à +6 | 1 of 2 vergaderingen voorafgaand aan de evenementen/activiteiten om zich te 

verzekeren van de context van de wijk maar ook van de administratieve formaliteiten 

 Maand +12 en +24 | 1 evaluatiegesprek respectievelijk na 12 en 24 maanden. Indien het project 

een negatieve evaluatie krijgt na deze 24 maanden, wordt het project beëindigd (in overeenkomst 

tussen de gemeente en het gewest). Niet-deelnemen aan deze evaluatieontmoetingen wordt even-

eens beschouwd als een negatieve evaluatie. 

 Einde van het project | 1 evaluatievergadering in de maand waarin het project wordt afgerond 

 

De projectdragers verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de komende vergaderingen van de actoren-

platformen. Deze groeperen verenigingen, scholen, culturele centra, bibliotheken, … en zijn momenten 

waarom ervaringen worden uitgewisseld alsook aan de evenementen georganiseerd door RenovaS (wijk-

feest, activiteitensalon). 

De projectdragers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de vergissingen of gebreken in de uit-

gevoerde diensten en hun ontwerp op zich. 

 

4 – NEERLEGGING VAN DE OFFERTES  

 
Om deel te nemen moeten de kandidaten hun kandidatuurdossier(s) indienen via het onderstaande for-

mulier en dit ten laatste op 14 februari 2022 ‘s middags met de vermelding:  

DWCKH_4.2_Jongeren en schooluitval via e-mail in PDF-formaat naar mderijcke@renovas.be, de datum 

van de e-mail is rechtskrachtig. 

 

Voor alle bijkomende informatie:  Merlijn DE RIJCKE 

 mderijcke@renovas.be 

 +32 (0)2 790 24 92 

 

Verplicht af te leveren documenten 

Het dossier bevat volgende documenten:  
 Het kandidatuursdossier 

 Referentieprojecten uitgevoerd door de kandidaten (of door derden) die relevant worden geacht 

voor de projectoproep 

 Een samenvatting van het project omvat minstens: 

○ de titel van het project ○ de projectdragers ○ het doelpubliek 

○ de plaats ○ de acties en hun frequentie ○ het budget BTWI 

○ 3 foto’s ○ samenvatting van het project (max. 450 tekens) 

 

Referentiedocumenten 

 Diagnose van het duurzame wijkcontract Kleine heuvel 

 Programma van het duurzame wijkcontract Kleine heuvel 

 Reglement: Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6/10/2016 en 

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de duurzame wijkcontracten 

van 24/11/2016. 

mailto:mderijcke@renovas.be
mailto:mderijcke@renovas.be
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_diag_2021_01_14_b_-_web?fr=sYTRlMjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_diag_2021_01_14_b_-_web?fr=sYTRlMjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_programme-programma_2021_01_14_?fr=sYTUzNjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_programme-programma_2021_01_14_?fr=sYTUzNjI3MTY0Mjg
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie

