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VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
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Subsidies AGION - Tweede oproep naschools openstellen sportinfrastructuur
Net zoals in 2021 kunnen er ook dit jaar vanuit Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs (AGION) in samenwerking met Sport Vlaanderen subsidies toegekend worden
aan de inrichtende machten uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs indien zij wensen te
investeren in het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur of het
vergroenen van de buitenspeelruimtes.
De inrichtende machten hadden tussen 11 maart en 30 juni 2022 de kans om een
projectvoorstel in te dienen. In totaal wordt er in 2022 ongeveer 3 miljoen euro aan
subsidies vrijgemaakt voor de financiering van deze projectoproep in het gesubsidieerd
leerplichtonderwijs.
1.

Hoeveel aanvragen werden ingediend voor die tweede oproep? Graag een overzicht
van de scholen die een aanvraag indienden met vermelding van het bedrag en een
opsplitsing volgens gemeente, provincie, onderwijsverstrekker, onderwijsniveau en of
de school al dan niet buitengewoon of gewoon onderwijs aanbiedt.

2.

Welke aanvragen werden goedgekeurd? Graag een overzicht met de goedgekeurde
aanvragen en het toegekende budget, opgesplitst volgens gemeente, provincie,
onderwijsverstrekker, onderwijsniveau en of de school al dan niet buitengewoon of
gewoon onderwijs aanbiedt.

3.

In totaal is er voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro beschikbaar, gespreid over
2021 en 2022.
Geraakt dat budget volledig besteed? De conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0
spreekt over projectoproepen in 2021 en 2022, maar kunnen er nog oproepen volgen?
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1.

AGION ontving 40 aanvragen voor de tweede oproep naschools openstellen van sporten bewegingsinfrastructuur. Het betreffen negen aanvragen van scholen uit de
provincie Antwerpen, vier uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zes uit Limburg,
twaalf uit Oost-Vlaanderen, twee uit Vlaams-Brabant en zeven uit West Vlaanderen.
Een overzicht van de ontvangen aanvragen kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger
in bijlage terugvinden. Het betreft louter een overzicht van de aanvragen die tijdig en
volledig werden ingediend, maar nog niet werden goedgekeurd. Het vermelde bedrag
is de netto kostprijs. Het finale subsidiebedrag kan pas worden meegedeeld nadat de
aanvragen zijn goedgekeurd.

2.

Binnenkort worden de aanvragen ter goedkeuring voorgelegd op de Raad van Bestuur
van AGION. Ik verwacht hierover nog dit najaar te kunnen communiceren.

3.

Het is de betrachting om het voorziene budget volledig toe te wijzen als er voldoende
aanvragen gunstig gerangschikt kunnen worden. Een aanvraag moet een minimale
score van 65/100 behalen om in aanmerking te komen voor goedkeuring.
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Overzicht

