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Wetenschapscheques 

Reglement 
 

DOELSTELLING 
Deze financiële steun past in het kader van de maatregelen die worden genomen om onderzoek en 
innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen. 

Het initiatief ‘Wetenschapscheques’ heeft als doel activiteiten van bewustmaking voor 
wetenschappen en nieuwe technologieën bij jongeren in de Brusselse scholen te financieren; de 
activiteiten kunnen worden uitgevoerd door bewustmakingsactoren voor wetenschappen (vzw's, 
ondernemingen, onderzoekscentra …) in het Brussels gewest.  

 

WETTELIJK KADER  

De Wetenschapscheques worden toegekend op basis van artikel 28 van de ordonnantie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-
profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen. 

  

 

 

IN AANMERKING KOMENDE SCHOLEN 
 
Het initiatief richt zich tot de Brusselse scholen die worden erkend door de Federatie Wallonië-
Brussel en de Vlaamse Gemeenschap (lager, secundair en technisch onderwijs) en die financiële 
steun wensen te verkrijgen voor de verwezenlijking van een welbepaalde activiteit van 
bewustmaking voor wetenschappen en/of nieuwe technologieën, zonder dat ze 
noodzakelijkerwijze beschikken over het personeel of de installaties die nodig zijn om die activiteit 
uit te voeren.  
 
In totaal zijn 3 partijen betrokken bij het initiatief ‘Wetenschapscheques’: 
 
1) Innoviris: het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie dat handelt als subsidiërende 

overheid onder het gezag van de minister voor Wetenschapsbeleid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

2) De opdrachtgever: de school op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
de aanvraag tot steun indient.  

3) De eventuele dienstverlener: de bewustmakingsactor voor wetenschappen (onderaannemer). 
Een enkele dienstverlener per cheque.  

 
Deze 3 partijen moeten geïdentificeerd zijn op het ogenblik van indiening van de aanvraag. 
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BEDRAG VAN DE FINANCIERING  
 
De financiële steun bedraagt maximaal:  

- € 5.000 per schooljaar en per school binnen een zone voor stedelijke herwaardering (ZSH – 
wijken in moeilijkheden waar de overheid de levenskwaliteit en de sociaaleconomische 
integratie van de bewoners wenst te verbeteren – Besluit van 10 november 2016)1; 

- € 3.000 per schooljaar en per school buiten de zones voor stedelijke herwaardering. 
 

Dit bedrag dekt de kosten van de activiteit zoals die in de aanvraag wordt beschreven. Volgende 
kosten komen in aanmerking:  

 

• De personeelskosten, uitgedrukt in halve werkdagen voor een animator-leerkracht of een 
technicus; dit bedrag omvat het loon van het personeel, de gewone uitgaven eigen aan de 
activiteit evenals de werkingskosten. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld, bij overleg 
tussen Innoviris en de dienstverlener, binnen de grenzen van een maximaal bedrag van € 
200 per halve werkdag.  

• De eventuele verplaatsingskosten, voor zover Innoviris ze heeft aanvaard. 

• De kosten van klein materieel voor het verloop van de activiteit. 

• Desgevallend de kosten van onderaanneming, voor zover Innoviris ze heeft goedgekeurd. 

 

De onderaannemingskosten en de eventuele kosten van materieel moeten verantwoord worden 
aan hand van prijsoffertes.  

 

De financiële steun die kan worden verkregen, beslaat een variabele periode van maximaal één jaar. 
Alle prestaties moeten worden uitgevoerd tijdens het schooljaar van de aanvraag. 

 

 
IN AANMERKING KOMENDE PRESTATIES 
Niet-exhaustieve lijst van de in aanmerking komende prestaties: 

 

• Wetenschappelijke workshops 

• Experimenteerpraktijken in de klas 

• Experimenteerpraktijken in het laboratorium 

• Wetenschappelijke bezoeken 

• Wetenschappelijke lezingen 

• Wetenschappelijke animaties 

• Interactieve opleidingen in verband met de nieuwe technologieën 

• Eender welke activiteit van bewustmaking voor wetenschappen en/of nieuwe 
technologieën bij de doelgroep 

 

 
1 Voor meer informatie over de ZSH, zie de website van perspective.brussels  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016111001&table_name=wet
http://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/interventieperimeters/zone-voor-stedelijke-herwaardering-zsh
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PROCEDURE 
 
Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag worden ingediend vóór aanvang van de prestatie.  

 

Het aanvraagformulier wordt geleverd door Innoviris en wordt door de opdrachtgever en de 
dienstverlener samen ingevuld. De opdrachtgever dient de aanvraag bij Innoviris in op elektronische 
wijze (funding-request@innoviris.brussels met mpascualroca@innoviris.brussels in cc) of via het 
regionale portaal IrisBox. Om een optimale behandeling van de aanvraag te verzekeren, moet het 
onderwerp van het bericht beantwoorden aan onderstaand model:  

‘[SCV] [Naam van de dienstverlener] Aanvraagformulier - NAAM VAN DE SCHOOL’. 
Bv.: ‘[SCV] [Experimentarium] Aanvraagformulier – School Trois Tournesols’. 

 

De aanvraag is enkel ontvankelijk indien het formulier wordt ingediend nadat het naar behoren 
werd ingevuld en voor zover het is vergezeld van de vereiste bijlagen. De aanvraag wordt 
beoordeeld op basis van verschillende criteria zoals:  

- De overeenstemming tussen prestatie en budget;  
- Het innoverend karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project of de 

overeenstemming ten opzichte van het schoolprogramma;  
- Het creatief en ludiek karakter van de voorgestelde activiteiten (indien toepasselijk);  
- De kwaliteit en de beroepservaring van het personeel dat aan dit project wordt toegewezen, 

evenals de kwaliteit van de wetenschappelijke, technische en functionele omkadering van 
het project;  

- De kwaliteit van een eventueel partnerschap met een wetenschappelijke actor;  
- De kwalitatieve en kwantitatieve impact op de doelgroep; 
- De valorisatieperspectieven voor de school;  
- De economische en/of sociale impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Deze analyse wordt bij Innoviris gemaakt binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de ontvangst 
van de aanvraag.  

 

Na afloop van de actie is de opdrachtgever gehouden aan Innoviris het activiteitenverslag te 
bezorgen met een samenvatting van de behaalde resultaten evenals de stukken tot staving van de 
uitgaven. Na analyse van deze stukken wordt de subsidie uitbetaald.  

 

 

INFORMATIE EN FORMULIEREN  
 
Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot: 
 
Innoviris, Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie 
Monserrate Pascual Roca 
Charleroise Steenweg 110  
1060 Brussel 
Tel.: 02/600 50 65 - E-mail: mpascualroca@innoviris.brussels 
 
Het formulier en het reglement zijn beschikbaar op de website www.innoviris.brussels 
 

mailto:funding-request@innoviris.brussels
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