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R E G L E M E N T  

 

 

De Raad van Bestuur van de Stichting Koningin Paola, 

gelet op de wens van Hare Majesteit Koningin Paola, dat de 
Stichting Koningin Paola de integratie van maatschappelijk 
kwetsbare jongeren zou bevorderen, 

overwegende dat het belangrijk is extra aandacht te 
besteden aan scholen met een kansarmoedeproblematiek,  

overwegende dat het nuttig is deze scholen te ondersteunen, 
en dat het wenselijk is dat onze medeburgers de 
kansarmoedeproblematiek van deze scholen leren kennen, 

het wenselijk achtende innoverende projecten uit die 
scholen of hun naaste omgeving aan te moedigen die tegelijk 
de verbetering van het schoolklimaat, de behaalde 
pedagogische resultaten en de integratiekansen van 
jongeren en van hun familie in hun sociale omgeving beogen, 

heeft het hiernavolgende organieke reglement vastgesteld. 

 

Artikel 1 

De Stichting Koningin Paola reserveert een jaarlijks bedrag 
voor de concrete verwezenlijking van vernieuwende 
pedagogische projecten in scholen van het gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs en in scholen van het gewoon 
en buitengewoon secundair onderwijs, met inbegrip van de 
Centra voor Deeltijds Beroepsonderwijs, en dit ongeacht het 
net waar de scholen deel van uitmaken.  

Dit initiatief is in de eerste plaats op nieuwe projecten 
gericht. Een succesvol project dat bijkomende geldmiddelen 
nodig heeft, kan echter in het kader van dit reglement als 
kandidaat worden voorgedragen. 

 

Artikel 2 

Het toepassingsgebied van dit reglement betreft scholen die 
SES-lestijden of extra middelen ontvangen in het kader van 
het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% 
doelgroepleerlingen tellen. Ook Centra voor Deeltijds 
beroepsonderwijs komen in aanmerking. 

 

 

Artikel 3 

De projecten die in het kader van dit reglement gesteund 
worden, moeten tot doel hebben de slaagkansen en de 
integratie van de leerlingen en van hun familie te vergroten. 

Niet alleen schoolse maar ook buitenschoolse projecten 
kunnen in aanmerking komen, voor zover zij nauw 
verbonden zijn met de school en haar omgeving: 
ouderverenigingen, buurtbewoners, CLB… 

De initiatiefnemers van de projecten kunnen daarom, 
behoudens de lesgevers zelf, afkomstig zijn uit verscheidene 
leefwerelden, zoals de scholengemeenschap in de ruime zin, 

ouders- of leerlingengroep, de buurtbewoners…. 

 

Artikel 4 

De projecten, die in het kader van het huidige reglement 
gekozen kunnen worden, worden aan een jury voorgelegd.  

De Raad van Bestuur van de Stichting Koningin Paola 
benoemt de voorzitter en de leden van de jury.  

De jury bestaat uit minimum acht en maximum veertien 
leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 

De jury werkt onafhankelijk en autonoom. Zij gebruikt de 
informatie- en evaluatiemethodes die zij geschikt acht om de 
kwaliteit van de voorgedragen kandidaturen te beoordelen. 

Zij bepaalt volledig onafhankelijk en met inachtneming van 
dit reglement aan wie de subsidie wordt toegekend. 

Het algemeen secretariaat van de Stichting Koningin Paola 
neemt het secretariaat van de jury waar. 

De juryleden worden voor één jaar benoemd maar hun 
mandaten zijn hernieuwbaar. 
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Artikel 5 

Voor de keuze van de projecten die door de Stichting 
Koningin Paola gesteund kunnen worden, houdt de jury met 
de vier hierna gedetailleerde basiscriteria rekening: 

• de mate waarin het project tegemoet komt aan 
behoeften voor integratie van kansarme jongeren en/of 
hun ouders; 

• de originaliteit en vernieuwingskracht van het initiatief; 

• de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van 
het project; 

• de mogelijkheden om het project in andere scholen te 
reproduceren.  

Extra aandacht wordt besteed aan projecten die: 

• de leerlingen ertoe brengen regelmatig en op een min of 
meer gestructureerde wijze deel te nemen aan sport- en 
vrijetijdsactiviteiten, culturele activiteiten,  
vrijwilligerswerk…; 

• leerlingen de kans geven om hun eigen visie op hun 
levenssituatie te uiten en in constructieve dialoog te 
treden met hun omgeving (onderwijsinstelling, buurt, 
politie, lokale besturen…); 

• vernieuwend zijn voor de lerarenopleidingen en -
navorming; 

• in samenwerking met de ouders, constructieve 
oplossingen zoeken voor een betere werking van de 
school; 

• het afhaken van school en de marginalisering die daaruit 
kan voortvloeien, beperken; 

• de betrokkenheid van de leerlingen en van hun 
gezinsomgeving bij de school bevorderen; 

• de jongeren een positief toekomstperspectief bieden en 
de relatie tussen de school en de arbeidswereld 
verbeteren; 

• tot het handhaven of herstellen van de kwaliteit van de 
schoolomgeving bijdragen; 

• ontwikkeld zijn in samenwerking met actoren buiten de 
school. 

Artikel 6 

Om door de jury geselecteerd te worden, moeten de 
kandidaturen ten laatste tegen 31 maart 2021 bij de Stichting 
Koningin Paola ingediend worden. De projecten moeten 
omschreven worden in het bijgevoegd kandidaatsdossier. 

Artikel 7 

In de maand juni brengt de Stichting Koningin Paola de 
initiatiefnemers van de door de jury geselecteerde projecten 
op de hoogte van de uitslag van haar beraadslagingen. 

Ieder project krijgt voor het volgende schooljaar een 
tegemoetkoming die door de jury wordt vastgelegd. Deze 
tegemoetkoming bedraagt maximum 15.000 € per jaar. 

Artikel 8 

De door de jury uitgekozen projecten worden tijdens het 
laatste kwartaal van het schooljaar waarvoor de financiële 
tegemoetkoming werd toegekend geëvalueerd. 

Voor de projecten die positief beoordeeld worden kan de 
tegemoetkoming van maximum 15.000 € hernieuwd  
worden.  

De totale duur van de steun van de Stichting aan de 
geselecteerde projecten bedraagt, mits jaarlijkse evaluatie, 
maximum 5 schooljaren.  

Artikel 9 

Als de initiatiefnemer(s) van een door de jury geselecteerd 
project de tegemoetkoming van de Stichting Koningin Paola 
weiger(en)t, blijft het bedrag van deze tegemoetkoming 
eigendom van de Stichting. 

Artikel 10 

De Raad van Bestuur van de Stichting Koningin Paola doet 
een oproep tot kandidatuurstelling en gebruikt hiervoor de 
procedure die hij het meest geschikt acht. 

Hij bezorgt alle ingediende en naar het huidige reglement 
ontvankelijk beoordeelde kandidaturen aan de voorzitter 
van de jury en dit binnen twee weken die volgen op de datum 
waarop de kandidaturen bij de raad moeten zijn ingediend, 
zoals in artikel 6 van het huidige reglement bepaald is. 

De Stichting Koningin Paola meldt ontvangst van elke 
kandidatuur. 

Artikel 11 

De Raad van Bestuur van de Stichting Koningin Paola beslist 
totaal onafhankelijk over elk probleem, van welke aard ook, 
met betrekking tot het huidige reglement en de toepassing 
ervan. 

Artikel 12 

De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Koningin 
Paola, alsook de leden van de jury mogen hun eigen 
kandidatuur niet voordragen. 

Artikel 13 

Een kandidatuur die niet weerhouden werd, kan opnieuw 
ingediend worden. 

Artikel 14 

De Raad van Bestuur en de jury maken de kandidaturen voor 
de tegemoetkoming en de processen-verbaal van de 
beraadslagingen van de jury niet openbaar. Deze processen-
verbaal vermelden de meningen van de verschillende leden 
niet. 

Artikel 15 

De laureaten verbinden zich ertoe om, op verzoek van de 
Stichting, alle vragen van de pers te beantwoorden die 
betrekking hebben op het gesteunde project. De Stichting 
kan aan de laureaten ook vragen om deel te nemen aan een 
openbaar debat met betrekking tot het project en om mee 
te helpen bij de eventuele implementatie van de 
vernieuwing. 
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