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Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
1° administratie: het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
2° beurs: een subsidie aan een meester en één of meerdere leerlingen, om inspanningen
mogelijk te maken op het vlak van het doorgeven van vakmanschap. Een beurs wordt
belangeloos toegekend en zonder enige compensatie ten voordele van de subsidieverstrekker.
3° vakmanschap: een specifieke combinatie van kennis, houding en vaardigheden die nodig is om
een bepaald vak met succes te kunnen uitoefenen.
4° meester: een persoon wiens vakmanschap kan gezien worden als een vorm van immaterieel
cultureel erfgoed, d.i. als kennis en praktijken die een gemeenschap, groep of, in sommige
gevallen, een individu, heeft overgeërfd gekregen en die zij belangrijk achten om door te geven
aan toekomstige generaties.
5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden.

Art. 2. De minister kan een beurs toekennen voor het doorgeven van vakmanschap in een
meester-leerling-traject.

Art. 3. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet een aanvraag voldoen aan de volgende
ontvankelijkheidsvoorwaarden:
1° tijdig worden ingediend bij de administratie;
2° ingediend worden door een partnerschap tussen natuurlijke personen of rechtspersonen die in
een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven, waarbij alle partners de aanvraag
ondertekenen;
3° een raming bevatten van de te maken kosten van zowel meester als leerling(en).
Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 15 maart 2019.

Art. 4. De administratie toetst de aanvraag aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en meldt de
ontvankelijkheid binnen een termijn van 15 dagen na de uiterlijke indiendatum.

Art. 5. Een beurs kan niet gecumuleerd worden met een beurs voor hetzelfde traject verkregen
binnen het Kunstendecreet.

Art. 6. De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het
bedrag van een beurs:
1° Het belang en de kwaliteit van het vakmanschap van de meester
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2° De mate waarin het vakmanschap kan gezien worden als een vorm van immaterieel cultureel
erfgoed
3° De maatschappelijke relevantie van het vakmanschap
4° De kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking van het traject, waarbij
volgende aspecten zullen worden beoordeeld:
a. De afbakening en de uitwerking van het traject is duidelijk. De uitwerking is
voldoende helder, realistisch en uitvoerbaar op deze termijn.
b. De motivatie van de aanvragers
c. De vooropgestelde leermethode
d. De duurzaamheid van het traject: de manier waarop de aanvragers het leerproces
zien in de verdere loopbaan
5° De mate waarin dit traject inspirerend kan zijn voor het vakgebied en de (immaterieel-)
cultureel-erfgoedsector.
Voor de onderlinge afweging van de ingediende aanvragen wordt er rekening gehouden met de
diversiteit inzake soorten trajecten.

Art. 7. Een beurs kan maximaal voor 24 maanden worden toegekend. Het traject waarvoor de
beurs wordt toegekend start ten vroegste op 1 juli 2019 en uiterlijk op 1 januari 2020.
Het maximale toegekende bedrag per traject bedraagt 2.000 euro per maand. De aanvragers
bepalen onderling zelf hoe de beurs wordt verdeeld.

Art. 8. De administratie toetst de aanvraag aan de criteria en stelt een ontwerp van beslissing
op. De administratie kan zich daarbij laten bijstaan door externe experten.

Art. 9. De minister beslist over de toekenning en het bedrag van de beurs.

Art. 10. Een voorschot van 80% wordt uitbetaald bij de start van het traject en een saldo van
20% wordt uitbetaald na het insturen van een inhoudelijk verslag.
Het inhoudelijk verslag wordt bij de administratie ingediend drie maanden na het einde van het
traject.

Art. 11. De administratie oefent het toezicht uit op de aanwending van de beurs.
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Art. 12. Elke wijziging aan het traject moet schriftelijk worden meegedeeld aan de administratie.

Art. 13. Het reglement van 15 mei 2018 betreffende de beurzen voor het doorgeven van
vakmanschap in een meester-leerling-traject wordt opgeheven.

Art. 14. In afwijking van Art.13. blijven de bepalingen met betrekking tot de uitbetaling, de
verantwoording en het toezicht van beurzen toegekend voor 1 januari 2019 van het reglement
van 15 mei 2018 betreffende de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meesterleerling-traject van kracht.

Art. 15. Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening.

Sven GATZ

Vlaams minister bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Media en Brussel
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