GOEDGEKEURD

Gemeenteraad
Besluit

15

Zitting van 29 juni 2015
BURGER EN SAMENLEVING

2015_GR_00019

Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst een
samenwerkingsovereenkomst op de starten tussen VIBO
vzw en de school - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; de heer Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; de
heer Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De
Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera
de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter
Roes; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Stef Breugelmans; de heer John Guedon; de heer Danny Vermeijen

Beschrijving
Aanleiding en context
De heer Joeri Meynen, directeur van VIBO BuSO Het Kasteelpark, Steenweg op Mol 154, 2360 OudTurnhout, richt zich tot de Stedelijke Handelsschool met de vraag een samenwerkingsovereenkomst af
te sluiten in het kader van de oprichting en organisatie van opleidingsvorm 4.
Danny Gladinez, directeur SHT, agendeerde voormelde vraag op de schoolraad van 31 maart 2015.
De schoolraad geeft gunstig advies met betrekking tot deze samenwerking.
De samenwerking situeert zich ondermeer op het vlak van:
-

inhoudelijke expertise-uitwisseling

-

gezamenlijke organisatie van studie-uitstappen
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-

uitwisseling studiemateriaal

-

ter beschikking stellen / samen gebruiken van accommodatie (bijvoorbeeld logistiek spel)

-

geregeld overleg op niveau van directie en/of coördinatoren

-

…

De samenwerking belast het lestijdenpakket van de SHT niet. Het heeft ook geen financiële
implicaties met betrekking tot de organisatie van het onderwijs in de Stedelijke Handelsschool
Turnhout.

Juridische grond
Besluit Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (art. 2 b) en art. 9, 7°)
Argumentatie
Los van de wettelijke verplichting voor VIBO is een echte samenwerking tussen scholen een verrijking
voor alle betrokkenen.
Zowel de SHT als Het Kasteelpark bieden de studierichtingen Handel en Kantoor aan, zij het voor een
andere doelgroep.
De SHT bezit uitgebreide expertise op het vlak van curriculumopbouw, studiematerialen, noodzakelijke
contacten met externe partners, …
Het Kasteelpark bezit een doorgedreven expertise in de begeleiding en het onderwijzen van jongeren
met autisme.
Deze complementariteit biedt ontegensprekelijk veel kansen tot wederzijdse versterking, zeker met de
introductie van het M-decreet per 1 september 2015.
Deze samenwerking staat in geen enkele relatie tot een eventuele toekomstige bestuurlijke
schaalvergroting.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van de SHT goed om een samenwerkingsovereenkomst op te
starten tussen de school en VIBO vzw Turnhout.
Het schoolbestuur van de Stedelijke Handelsschool Turnhout verklaart zich akkoord met de
samenwerkingsovereenkomst tussen VIBO vzw, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout en de
Stedelijke Handelsschool per 1 september 2015.
Het schoolbestuur ondertekent het bijgevoegde model van samenwerkingsovereenkomst en bezorgt
een exemplaar aan beide betrokken partijen.
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Bijlagen
1. MODEL SAMENWERK. VIBO EN SCHOOL.DOCX
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Model van samenwerkingsovereenkomst tussen scholen in het kader van de oprichting en organisatie van
opleidingsvorm 4
Tussen de hierna vermelde schoolbesturen
1 VIBO vzw, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout
2 Stadsbestuur Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Respectievelijk hier vertegenwoordigd door:
1 Jan Van den Brandt, Kastelein 13, 2300 Turnhout, jan.vandenbrandt@scarlet.be
2 Eric Vos, burgemeester

En de hierna vermelde scholen
1 VIBO BuSO Het Kasteelpark, Steenweg op Mol 154, 2360 Oud-Turnhout - Instellingsnummer 128975 - 014 63
85 27 - directie@hetkasteelpark.be
2 Stedelijke Handelsschool Turnhout, Parklaan 52, 2300 Turnhout
werd overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 - doel
Deze samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld ingevolge art. 2 b) en art. 9, 7° van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het
buitengewoon basisonderwijs, met een onderafdeling voor het buitengewoon secundair onderwijs.
Artikel 2 - duurtijd
Deze overeenkomst gaat in op 1 september 2015 voor onbepaalde duur. De overeenkomst kan te allen tijde in
onderling akkoord gewijzigd worden.
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Artikel 3 – Inhoud van de overeenkomst
Inhoudelijke expertise-uitwisseling
Gezamenlijke organisatie studie-uitstappen
Uitwisseling studiematerialen
Ter beschikking stellen / Samen gebruiken van accommodatie
Geregeld overleg op niveau van directie en/of coördinatie/opleidingsverantwoordelijken om info uit te wisselen
wat curriculum, Sticordi-maatregelen, handelingsplanning … betreft

Handtekeningen voor akkoord:

Namens schoolbestuur ………………….

Namens schoolbestuur ………………

de gemeentesecretaris

de burgemeester
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