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Samenwerkingsovereenkomst met JA-YE Europe en Fosen
Upper Secondary 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
1)
De SHT ontving de vraag van Vlajo om deel te nemen aan het reeds goedgekeurde Europese
project ICEE. Het driejarig project (feb. 2015 – jan. 2018) heeft als doel de impact van
ondernemerschapsonderwijs te onderzoeken door middel van een 27-maanden durende veldproef met
behulp van mini-ondernemingen in 20 scholen in 5 landen. Elk onderwijsnet in Vlaanderen vaardigt
één school af. OVSG heeft de SHT weerhouden.
De SHT heeft geen ‘dragende rol’ in dit project. Het project wordt gestuurd door Vlajo (Voka – Kamer
van Koophandel en het Agentschap Ondernemen. De SHT moet zorgen dat 50% van de leerlingen van
het zesde jaar betrokken zijn in een mini-onderneming. Er zal een vergelijkbare controlegroep zijn met
leerlingen die niet deelnemen aan een mini.
In principe zijn beide voorwaarden reeds vervuld los van de doelstellingen van het project.
Naast een aantal verplichtingen voor de SHT (aanstellen contactpersoon, informatieverstrekking aan
ouders en leerlingen, behalen 50% penetratiegraad, …) ontvangt de SHT € 5,000 /jaar gedurende 3
jaar.
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Een vertegenwoordiger van de school zal deelnemen aan drie rondetafelconferenties (Brussel, Riga,
Tallinn) in de loop van dit project.
2)
De SHT heeft zich tesamen met de preventiedienst ingeschreven voor het Erasmus+ project
“Addiction Prevention in Schools”.
De SHT neemt deel aan dit project met een partner uit Noorwegen (= coördinator Fosen Upper
Secondary School) en Italië. Het betreft telkens een onderwijsinstelling en een publieke partner actief
op het terrein van verslaving in de brede zin (gok-, drug-, alcoholverslaving).
Het is de doelstelling instrumenten te onwikkelen voor de preventie van verslaving en het tegengaan
van schooluitval ten gevolge van deze problematiek. Het project richt zich naar het ‘oudere’
secundaire publiek. Deze instrumenten staan ter beschikking van alle mogelijke gebruikers uit het
onderwijsveld.
Het project werd op 31 maart 2015 ingediend door de Noorse partner die het project draagt.
Tijdens het 2de of 3de jaar van het project zal de SHT, samen met de preventiedienst als host moeten
fungeren.
Binnen het projectvoorstel werden voldoende middelen voorzien om deze rol los van de Stad Turnhout
op te nemen.
Uiteraard moeten wij afwachten of het project weerhouden wordt en welke middelen ultiem zullen
worden toegekend.
Argumentatie
De directie van de SHT is overtuigd dat beide projecten bijdragen tot het versterken van het imago
van de Handelsschool naar de buitenwereld.
Bovendien bieden deze projecten de gelegenheid aan een aantal collega’s kennis te maken met
onderwijsinstellingen en onderwijsmensen in Europa.
De SHT als ‘lerende organisatie’ kan hier enkel wel bij varen.
Beide projecten werden gunstig geadviseerd op de schoolraad van 31 maart 2015.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel van de Stedelijke Handelsschool Turnhout om
een samenwerkingsoveeenkomst met JA-YE Europe en Fosen Upper Secondary School af te sluiten.
Het schoolbestuur verklaart zich akkoord met de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de :

1. SHT en JA-YE Europe in het kader van het onderzoeksproject (ICEE)
2. SHT en de Fosen Upper Secondary School
Bijlagen
1. Memorandum of Understanding.pdf
2. Agreement.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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de gemeentesecretaris

de burgemeester
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