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S I T U E R I N G

GelijkgeSTEMd is één van de 13 nieuwe
partnerschappen gesteund door VLAIO. Deze
partnerschappen krijgen steun om buitenschoolse
STEM-activiteiten te organiseren voor de Vlaamse
jeugd. De partnerschappen zijn verspreid over heel
Vlaanderen met ieder hun eigen accent en
eigenheid.

Voor gelijkgeSTEMd slaan HOGENT en Odisee de
handen in elkaar om in de regio Oost-Vlaanderen
alle jongeren met STEM-talent te stimuleren om hun
21e-eeuwse vaardigheden aan te scherpen én om
te kiezen voor een STEM-toekomst!
Een grote groep jongeren met STEM-talent blijft
momenteel onder de radar, zoals meisjes, jongeren
met een beperking een migratieachtergrond of uit
lagere SES, en/of jongeren uit TSO-BSO, etc. 
Dit project geeft ons de kans te focussen op
groepen van kinderen en jongeren die om
verschillende redenen moeilijk of geen toegang
vinden tot STEM. 

F O C U S  V A N  D E  O P R O E P

De superdiversiteit in onze samenleving is een feit
en brengt heel wat nieuwe kansen en uitdagingen
met zich mee. Binnen GelijkgeSTEMd hanteren we de
term ‘diversiteit’ ook in de brede zin van het woord.
Zo kan het verlagen van de participatiedrempel voor
meisjes ook voor meer diversiteit zorgen. 
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Diversiteit is een katalysator voor de talentenpool
en het out of the box denken. De meerwaarde van
diversiteit in STEM wordt in tal van publicaties
besproken. Hoe maak je het naschoolse 
STEM-aanbod aantrekkelijk en toegankelijk voor
verschillende doelgroepen? Dat is de hamvraag
waar we met GelijkgeSTEMd een antwoord op
proberen te formuleren.

De good will voor meer diversiteit is er meestal wel.
In de praktijk zie je echter dat het niet altijd even
gemakkelijk is om iedereen te bereiken. 
Door iedereen gelijk te behandelen (equality of
gelijkwaardigheid), krijgt niet iedereen gelijke
kansen. Niet iedereen vertrekt van dezelfde basis.
Kinderen en jongeren die met obstakels worden
geconfronteerd, geef je best een extra duwtje in de
rug. Equity garandeert op die manier gelijke kansen,
ongeacht het vertrekpunt.

Met deze achterliggende gedachte heeft
GelijkgeSTEMd een aantal praktische aanbevelingen
uitgeschreven gebaseerd op literatuuronderzoek,
expertise en praktijkervaring. De verkorte versie kan
je hier verder terugvinden.

D O E L  V A N  D E  O P R O E P

GelijkgeSTEMd wil STEM-aanbieders, die hun
activiteiten inclusief willen maken, ondersteunen
met inhoudelijke en materiële incentives. 
De pilootprojecten zijn er om aan de slag te gaan
met nieuwe activiteiten die bereikbaar, betaalbaar,
beschikbaar, bruikbaar en begrijpbaar worden
gemaakt voor de beoogde doelgroepen.
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W I E  K A N  E E N  P R O J E C T

A A N V R A G E N ?

Kan je op onderstaande vragen telkens ja
beantwoorden? Dan is deze oproep zeker iets voor
jou of je organisatie. 

Ben je lid van het GelijkgeSTEMd-netwerk?

Ben je bezig met STEM-activiteiten op maat van
kinderen en jongeren? 

Ben je actief met je werking binnen 
Oost-Vlaanderen?

Wil je aan de slag met buitenschoolse 
STEM-activiteiten met een informeel leerkarakter?

Ben je enthousiast om aan de slag te gaan met
diversiteit?

W A T  B I E D E N  W I J ?

GelijkgeSTEMd biedt een budget van 2000 euro per
project. 
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1 0  T I P S  

S A M E N  N A A R  I N C L U S I E V E

S T E M - A C T I V I T E I T E N .

Laat de STEM-activiteiten doorgaan op een vertrouwde en
veilige plaats (zowel fysiek als mentaal), denk maar aan
een vzw of school in de buurt. Probeer in eerste instantie
in te zetten op wijkniveau en partners uit de wijk.
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01 VERTROUWDE PLEK

Middenveldorganisaties kunnen het STEM-aanbod in de
kijker zetten bij kinderen en jongeren. Bij interesse kan de
middenveldorganisatie een samenwerking opstarten om
STEM-activiteiten op te nemen in hun aanbod. 

02 MIDDENVELDORGANISATIE

Probeer de kostprijs van de activiteiten te drukken, maak
ze eventueel gratis. Overtuig partners van de aanwezigheid
van wetenschap en techniek in hun stad of gemeente en
voorzie in samenspraak kortingen of een aantal gratis
plaatsen exclusief voor de middenveldorganisatie.

03 BETAALBAARHEID
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Het uitwerken van ideeën die het resultaat zijn van een co-
creatietraject tussen deelnemer en organisator biedt een
mooie meerwaarde aan het project. Dit kan gaan rond het
vastleggen van de inhoud van de activiteiten, afspraken en
planning.
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04 CO-CREATIE

Het “omgaan met diversiteit” is niet vanzelfsprekend.
Maak kennis met de leefwereld van de doelgroep. Wees
niet bang voor de uitdaging.

05 TRAIN DE BEGELEIDER

Sluit je project/activiteiten af met een toonmoment. Zo
geef je meer inkijk in wat STEM allemaal inhoudt naar
de ouders en familie toe.

06 TOONMOMENT

Laat gerust een activiteit aansluiten bij een andere
activiteit dicht in de buurt. Dit kan na school zijn, voor of
na sport- of andere vrijetijdsactiviteiten.

07 AANSLUITEND NA ACTIVITEIT

Wees kort en krachtig in jouw taalgebruik. Hanteer
eenvoudige en toegankelijke schrijftaal, ondersteun met
pictogrammen en afbeeldingen. Zorg voor voldoende
diversiteit in het beeldmateriaal, zodat alle
bevolkingsgroepen zich aangesproken voelen.

08 BEGRIJPBAARHEID
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In een kortstondig proefmoment is het belangrijk om
kinderen en jongeren warm te maken en hen te laten
ontdekken of STEM iets voor hen is. Eens het engagement
aanwezig is, zet je opnieuw in op procesgericht werken.
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09 PRODUCTGERICHT WERKEN

Laat niet enkel de kinderen en jongeren proeven van alle
STEM mogelijkheden. Probeer zoveel mogelijk de ouders
mee te nemen in dit verhaal.

10 PARTNERSCHAP BIJ OUDERS
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T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N

Aan welke voorwaarde moet jouw project voldoen
om in aanmerking te komen als pilootproject voor
GelijkgeSTEMd?

Een STEM-traject bestaat uit een reeks van
activiteiten die een geheel vormen.

Hebben een informeel leerkarakter         

Spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren. 

Versterken naast STEM-competentie ook de 
21ste-eeuwse vaardigheden

volgen een geïntegreerde STEM aanpak.

Geven inzichten in de relevantie van STEM op zich
en voor de maatschappij.

Het STEM-traject bestaat uit min. 6 contacturen en
min. 15 deelnemers (90 kinduren).

De aanvrager zal samenwerken met min. 1 bedrijf
(kan ook een kleine onderneming in de buurt zijn). 

Het project zet zich in voor kinderen en jongeren 
(5-18 jaar) waarbij een lage participatiegraad wordt
vastgesteld wat betreft deelname aan
buitenschoolse STEM-activiteiten (vb. meisjes,
jongeren uit TSO-BSO onderwijs, etnische-culturele
minderheden, kinderen en jongeren die niet in
centrumsteden wonen, etc.)

Het project implementeert de aanbevelingen van
GelijkgeSTEMd (verkorte versie 10 tips) in het
traject gedurende het project.
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H O E  K A N  J E  I N D I E N E N ?

Als je op alle bovenstaande vragen ja hebt
beantwoord, komt het project in aanmerking voor
een pilootproject van GelijkgeSTEMd. 

Om in aanmerking te komen, moet
je gebruik maken van het aanvraagformulier te
vinden op de website www.gelijkgestemd.info. Ook
de begrotingstemplate dat door GelijkgeSTEMd ter
beschikking wordt gesteld, is verplicht.  

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen,
moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld zijn
en voorzien van een (gescande) handtekening. Deze
documenten, samen met de kostenraming en
eventuele bijlagen, worden per e-mail opgestuurd
naar fien.nelis@hogent.be en
fatima.diouani@odisee.be.

De uiterlijke indieningsdatum is 30 oktober 2020
om 12 uur, ‘s middags. Een ontvangstbevestiging
verstuurd vanuit fien.nelis@hogent.be of
fatima.diouani@odisee.be, verzekert de goede
ontvangst en geldt al indieningsbewijs.
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S E L E C T I E  E N  E V A L U A T I E

ONTVANKELIJKHEIDSANALYSE

De ingediende projecten zullen eerst door GelijkgeSTEMd
beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid door
onderstaande criteria. GelijkgeSTEMd kan contact
opnemen met de aanvrager tijdens de
ontvankelijkheidsanalyse om de aanvraag te vervolledigen. 

De aanvraag werd tijdig ingediend.

De aanvraag en de kostenraming zijn volledig en
ondertekend.

Het project heeft een duurtijd van maximaal 5 maanden.

1 0
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EVALUATIECRITERIA

Mate dat het pilootproject inspeelt op de focus van de
oproep.
 
Mate dat het pilootproject inspeelt op de aanbevelingen/10
tips van GelijkgeSTEMd.

De relevantie en de haalbaarheid van het voorstel.

De competentie en expertise van de uitvoerders die zullen
bijdragen aan het welslagen van het project en de kwaliteit
van de samenwerking.

De kwaliteit en de mate van betrokkenheid van
middenveldorganisaties en bedrijven.
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R A P P O R T E R I N G  E N

U I T B E T A L I N G

PROJECTDUUR

De subsidie wordt maximaal toegekend voor een periode
van 5 maanden.

De subsidieperiode, de periode waarin subsidieerbare
kosten gemaakt kunnen worden, kan ten vroegste
van start gaan vanaf de dag van indiening. De projecten
zelf moeten ten laatste binnen de 1 maand na de beslissing
tot subsidiëring van start gaan.

De subsidie wordt maximaal toegekend voor een periode
van 5 maanden.
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RAPPORTERING EN UITBETALING

De steun zal worden uitbetaald in 2 schijven. 

Een eerste schijf van 75% kan schriftelijk worden
aangevraagd na de beslissing tot toekenning van de
subsidie en op voorwaarde dat de indiener verklaart dat
het project is gestart.
 
Een tweede schijf van 25% kan schriftelijk worden
aangevraagd op voorwaarde dat de indiener een
eindverslag indient en alle bewijsstukken van gerealiseerde
ontvangsten en gemaakte kosten overmaakt aan het
GelijkgeSTEMd-team.
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1 2

PUBLICATIEVERPLICHTINGEN

Er wordt verwacht dat op geregelde tijdstippen op publieke
evenementen en in publicaties, die relevant zijn in het
kader van het projectonderwerp, over het project
gerapporteerd wordt. 

Daarbij worden doelstellingen, huidige status en
toekomstplannen gepresenteerd aan het GelijkgeSTEMd-
team. Daardoor kunnen deze betrokken worden bij het
project.

EIGENDOMS- EN GEBRUIKSRECHT

 Binnen het project GelijkgeSTEMd willen  we de resultaten
en concepten van de geselecteerde projecten gebruiken
voor de ontwikkeling van  beleid. 

Door een project in te dienen, ga je akkoord dat HOGENT
en Odisee een onbeperkt en gratis gebruiksrecht krijgen op
de resultaten (met inbegrip van maar niet beperkt tot film,
publicaties, methodieken, IT-applicaties, documentatie
over workshops,  ….) van de projecten. HOGENT en Odisee
zullen hierbij geen afbreuk doen aan het geldend
auteursrecht. 
 
Eveneens ga je akkoord een kopie van alle resultaten te
bezorgen aan de verantwoordelijken van het
GelijkgeSTEMd project.
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P L A N N I N G

P I L O O T P R O J E C T

Eerste netwerkevenement van GelijkgeSTEMd.
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6 oktober 2020

Uiterlijke indiendatum om deel te nemen aan een
pilootproject van GelijkgeSTEMd.

30 oktober 2020

Goedkeuring en bekendmaking van de gekozen
pilootprojecten.

13 november 2020

Gesprek met de GelijkgeSTEMd coördinatoren. Hierbij
wordt aandacht besteeds aan het samenwerkings-
overeenkomst, afspraken.

16 - 27 november 2020

Start van de pilootprojecten.

30 november 2020

Eind van de pilootprojecten.

18 april 2020

Indienen van het eindverslag.

3 mei 2020
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M E E R  I N F O ?

Op www.gelijkgestemd.info vindt u naast deze handleiding
ook het aanvraagformulier en het sjabloon
voor de kostenraming.

Voor meer inlichtingen over deze oproep kunt u terecht bij
het GelijkgeSTEMd-team. U kunt hiervoor mailen naar
fien.nelis@hogent.be of fatima.diouani@odisee.be  of
contact opnemen met Fien Nelis (0486 80 22 16) of Fatima
Diouani (0484 87 29 62).

Op 6 oktober organiseert GelijkgeSTEMd een online
netwerkevenement waarbij ook een infosessie rond deze
oproep wordt ingepland. Op deze sessie kunnen
verschillende elementen uit de handleiding toegelicht
worden en is er mogelijkheid om vragen te stellen. Meer
info over deze infosessie vindt u op onze website
www.gelijkgestemd.info.
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