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Zitting van 22 juni 2021
Onderwijs & Gezin

Goedgekeurd

31 2021_GR_00188 Flankerend Onderwijsbeleid - Subsidiereglement 
huiswerkbegeleiding voor Hasselts 
basisonderwijs - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De 
Witte, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; 
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Reeds meerdere schooljaren wordt vastgesteld dat schoolse opdrachten (verder 
benoemd als 'huiswerk') bij heel wat ouders en kinderen frustraties geven binnen 
het gezin en dit zowel bij kort- als langgeschoolde ouders. Ook partners in het 
welzijnsveld en het Huis van het Kind worden met regelmaat geconfronteerd met 
deze complexe problematiek en krijgen omtrent het thema heel wat vragen. De 
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aanvragen tot huiswerkbegeleiding vanuit ouders naar deze welzijnspartners lopen 
de laatste jaren dan ook zodanig hoog op, met wachtlijsten tot gevolg. 

Omdat huiswerk geen oorzaak mag zijn van ongelijke onderwijskansen bij kinderen 
in het lager onderwijs in Hasselt, wil Stad Hasselt de basisscholen financieel 
ondersteunen in het organiseren van huiswerkklassen.

Argumentatie
Huiswerkbegeleiding kent in Hasselt reeds een lange traditie. Met ondersteuning 
van Stad Hasselt en in samenwerking met verschillende welzijns- en 
onderwijspartners werden er de voorbije jaren verschillende initiatieven uitgerold. 
Dit betrof zowel het opstarten van huiswerkklassen in wijken en scholen, als de 
ondersteuning van scholen in het opstellen van een huiswerkbeleid.  Bijkomend 
werd er geïnvesteerd in het organiseren van verschillende overlegstructuren 
waarbij welzijns- en onderwijspartners elkaar informeren en bestuiven rond het 
thema huiswerkbegeleiding. Hierbij neemt dienst Onderwijs/FOB de rol op als 
brugfiguur tussen het onderwijsveld en het welzijnsveld. 

Naast de bestaande Hasseltse initiatieven, wil Stad Hasselt tegemoetkomen aan 
de stijgende noden van leerlingen, ouders, scholen en welzijnspartners, en dit door 
middel van een subsidie(reglement). Dit subsidiereglement wil scholen stimuleren 
om kwaliteitsvolle naschoolse huiswerkklassen in te richten, binnen de eigen 
schoolomgeving. Op deze manier blijft de link met school behouden en is een 
actieve opvolging tussen kind en leerkracht voorzien.

Binnen de grenzen van het krediet, dat jaarlijks voorzien wordt in de begroting, wil 
het stadsbestuur tussenkomen in de kosten die de scholen maken voor de 
organisatie van de naschoolse huiswerkbegeleiding.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41 §1 23° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden 
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd: het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van 
nominatieve subsidies

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De nodige kredieten zijn voorzien op:

Volgnummer: MJP006133
ARK: 64960000
Actie: AC000597
PA: 5869
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Budget:

2021 2022 2023 2024 2025
2.400,00 EUR 5.700,00 EUR 5.700,00 EUR 5.700,00 EUR 5.700,00 EUR

 

Totaal budget voor de periode van 2021-2025:

25.200,00 EUR 

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement 'huiswerkbegeleiding gewoon lager 
onderwijs' goed.

Artikel 2
De kredieten worden voorzien via MJP 006133. (ARK 6496000)

Bijlagen
1. Subsidiereglement huiswerkbegeleiding.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

 
  

 

In het kader van dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:  

- lagere school voor basisonderwijs: elke vestigingsplaats van een instelling met 

een eigen instellingsnummer met een aanbod basisonderwijs die gevestigd is in 

Hasselt; 

- huiswerk: taken die de leerkracht aan de leerlingen geeft om buiten de vaste 
schooluren of thuis uit te voeren in een bepaalde tijd; 

- huiswerkklas: een groep leerlingen, die onder begeleiding van een leerkracht, in 

de school en na de lestijden leren op welke manier ze hun huiswerk het best 

aanpakken. De leerlingen krijgen geen bijles, maar worden volgens de ABC-

methodiek begeleid; 

- ABC-methode: deze methodiek wordt beschreven in bijlage 1 van dit reglement;  

- huiswerkbegeleiding: is de begeleiding van de huiswerkklassen volgens de ABC-

methode met vermelding van de rol van betrokkenen. Het betreft het geheel van 

acties om ervoor te zorgen dat kinderen zelfstandig leren werken/leren, maar ook 

om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. De nadruk ligt hierbij op 

huiswerkattitude en leren leren; 

- bijles: het opnieuw uitleggen van de leerstof, het huiswerk verbeteren, extra 

oefeningen geven. Hiervoor wordt geen toelage voorzien. 

 

 

Artikel 1: doel van de subsidie 

Met dit reglement wil het stadsbestuur scholen stimuleren om na school 

huiswerkbegeleiding te organiseren voor de leerlingen met extra noden in functie van 

het bereiken van gelijke onderwijskansen.  

Het geven van bijles valt niet onder deze doelstelling en is dus uitgesloten van huidig 

reglement. 

  

Artikel 2: waaruit bestaat de subsidie  

De subsidie voor een huiswerkklas bedraagt 15 euro per samenkomst. 

 

Artikel 3: wie kan de subsidie aanvragen 

Elke lagere school voor basisonderwijs in Hasselt kan per schooljaar een aanvraag 

indienen. Men dient hiertoe eerst een aanvraag te doen bij Stad Hasselt, t.a.v. dienst 

Flankerend Onderwijsbeleid, via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit 

aanvraagformulier kan men terug vinden op de website van stad hasselt.  

 

Elke lagere school voor basisonderwijs kan maximaal onderstaand aantal 

huiswerkklassen aanvragen: 

- lagere school voor basisonderwijs met minder dan 100 leerlingen: 1 huiswerkklas; 

- lagere school voor basisonderwijs van 100 tot 199 leerlingen: 2 huiswerkklassen; 

- lagere school voor basisonderwijs van 200 tot 299 leerlingen: 3 huiswerkklassen; 

- lagere school voor basisonderwijs vanaf 300 leerlingen: 4 huiswerkklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIEREGLEMENT NASCHOOLSE 

HUISWERKBEGELEIDING LAGER ONDERWIJS 
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Artikel 4: voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie 

Communicatie huiswerkklassen: 

1.  De school organiseert de communicatie rond de huiswerkklassen op maat van de  
     ouders. Deze communicatie gaat minstens over: 

- hoe de school omgaat met huiswerk (vb. via website, schoolreglement); 
- de organisatie van de huiswerkklassen. 

2.  De school communiceert hoe zij omgaat met huiswerk naar alle relevante   
     partners (ouders, leerkrachten, andere organisaties waar scholen mee samen  
     werken, vrijwilligers, ....) 
 

Organisatie huiswerkklassen: 
 

1. De huiswerkklassen worden gratis aangeboden. De school mag hiervoor in  
      geen enkel geval aan de ouders een vergoeding vragen.   
2. Er is steeds minstens 1 schoolinterne leerkracht per huiswerkklas aanwezig, bij  

voorkeur een vast teamlid. Er wordt best een reserveleerkracht aangesteld bij 
ziekte of afwezigheid van het vast teamlid. De huiswerkklas kan aangevuld 
worden met andere leerkrachten of vrijwilligers.  
De scholen staan zelf in voor de werving van deze leerkrachten en vrijwilligers. 

3. De huiswerkbegeleiders stemmen hun handelen af op het huiswerkbeleid van  
      de school en voeren dit uit volgens de ABC-methode. 
4. De huiswerkbegeleiders engageren zich om zich verder te professionaliseren in  
      het thema huiswerk.  
5. De huiswerkklassen worden ingericht voor een minimum van 4 leerlingen per 

huiswerkklas en een maximum van 15 leerlingen per huiswerkklas en dit 
minimum 1 keer per week en maximum 2 keer per week. De samenkomst van 
1 huiswerkklas bedraagt 1 uur.  

6. De school zorgt zelf voor de praktische organisatie van de huiswerkklassen. 
7. De selectie van de leerlingen voor de huiswerkklassen gebeurt door de school.  
8. De school engageert zich om de toeleiding van deze leerlingen optimaal te  
      laten verlopen. 
9.   De organisatie van de huiswerkklassen wordt afgestemd met de  

naschoolse opvang en de huiswerkbegeleiders. 
10. De school staat open voor overleg met externe partners die hun leerlingen thuis  
      begeleiden bij het maken van huiswerk.  
11. De huistaakbegeleiding wordt in het Nederlands gegeven. 
12. De school geeft de huiswerkklassen onmiddellijk na schooltijd. De scholen   
      behouden hun reguliere werkuren. 
13. Er vinden geen huiswerkklassen plaats in de schoolvakanties en tijdens de   
      schooluren.  
  

 

Artikel 5: indiening van de aanvraag 

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk op 30 april voorafgaand 

aan het nieuwe schooljaar ingediend worden per e-mail op volgend adres: 

onderwijs@hasselt.be. 

 

Voor het schooljaar 2021-2022 dient de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie 

uiterlijk 15 oktober 2021 ingediend te worden  

 

Voor iedere aanvraag moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 

(bijlage 2 bij dit reglement), ingescand met de handtekening van de bevoegde persoon, 

ingediend worden per mail. 

 

De aanvraag moet tijdig ingediend, volledig en ondertekend zijn om ontvankelijk 

verklaard te worden.  

 

De ontvangstdatum van de mail geldt als toetsing om na te gaan of de aanvraag 

tijdig is ingediend. 
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Na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd per e-mail en wordt het 

verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager. 

 

Voor extra ondersteuning bij de indiening van deze aanvraag kan de aanvrager contact 

opnemen met de dienst Flankerend Onderwijsbeleid, via onderwijs@hasselt.be of 

011/23 90 62. 

 

 

Artikel 6: toekenning van de middelen en kennisgeving 

De dienst Flankerend Onderwijsbeleid beoordeelt of de aanvraag inhoudelijk en 

vormelijk voldoet aan de voorwaarden en formuleert een advies. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van dit advies, over de 

aanvraag en bepaalt het subsidiebedrag dat wordt toegekend.  

 

De subsidie zal toegekend worden binnen de grenzen van het budget dat jaarlijks 

voorzien wordt in de begroting. 

 

Indien het totaal aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, zal voorrang 

gegeven worden aan de aanvragen van scholen met het hoogst aantal leerlingen met 

leerlingkenmerken (indicatorleerlingen).  

 

De aanvrager zal schriftelijk per mail in kennis gesteld worden van de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenenen en dit voor 30 juni van hetzelfde 

kalenderjaar dan de aanvraag. 

 

De toegekende huiswerkklassen kunnen starten vanaf 1 september van hetzelfde 

kalenderjaar. 

 

 

Artikel 7: wijze van betaling 

Het toegekende subsidiebedrag wordt in 2 schijven betaald aan de school: 

- een eerste schijf van 70 % wordt betaald bij de start van het schooljaar waarop de  

  aanvraag van toepassing is  

- het resterende saldo wordt betaald na het indienen van het eindverslag (juni) en na  

  controle door de dienst Flankerend Onderwijsbeleid van de stad Hasselt. 

 

 

Het eindverslag moet ten laatste op 30 juni ingediend worden (bijlage 3 bij dit 

reglement).  

 

 

Artikel 8: vermelding logo Stad Hasselt 

Op elke publicatie van de scholen rond het project huiswerkklassen wordt vermeld “met 

steun van de stad Hasselt” en wordt het logo van de stad Hasselt opgenomen. 

 

Artikel 9: controle op de aanwending van de toegekende subsidie 

De stad Hasselt heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de 

subsidieaanvrager van dit subsidiereglement. De subsidieaanvrager verbindt er zich toe 

de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de stad Hasselt te 

aanvaarden. De stad Hasselt behoudt zich het recht voor om in de betrokken scholen 

een niet aangekondigd bezoek te brengen aan de huiswerkklassen. 

 

 

 

Artikel 10: sancties 
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Indien de subsidieaanvrager één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement 

niet nakomt, kan de stad Hasselt het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of 

gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet uitbetalen of 

het gedeeltelijk niet uitbetalen van de toegekende subsidie. 

 

 

 

 

Artikel 11: inwerkingtreding en geldigheidsduur 

Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring door de gemeenteraad. De subsidie 

zal toegekend kunnen worden voor uitvoering gedurende de volgende schooljaren: 

- Schooljaar 2021-2022 

- Schooljaar 2022-2023 

- Schooljaar 2023-2024 

- Schooljaar 2024-2025 

- Schooljaar 2025-2026 

 

 

 

Bijlagen  

 

Bijlage 1: ABC-methode  

Bijlage 2: aanvraagformulier 

Bijlage 3: eindverslag 
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