SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
KARUS EN DE STAD GENT
BETREFFENDE DE INRICHTING VAN ZIEKENHUISONDERRICHT

Tussen de ondergetekenden,
Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden mevrouw Elke Decruynaere, Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur Stad en OCMW
Gent en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ...
hierna genoemd “Stad Gent”
En
KARUS, met maatschappelijke zetel Caritasstraat 76, 9090 Melle, vertegenwoordigd door
Herman Roose, algemeen directeur
hierna “Karus” genoemd;
wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1 - voorwerp
Tussen Karus en de Ziekenhuisschool Stad Gent bestaat een samenwerkingsverband waarbij de
Ziekenhuisschool Stad Gent ziekenhuisonderricht inricht voor Karus, Campus Melle, op het niveau
van zowel basis- als secundair onderwijs.
De Campus Melle, gelegen in de Caritasstraat 76 te 9090 Melle, maakt als vestigingsplaats deel uit
van de Ziekenhuisschool Stad Gent, gelegen in Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent.
Karus erkent de principes van het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Gent bij het
inrichten van ziekenhuisonderricht.
Artikel 2 - duur
De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen en
wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
De overeenkomst kan enkel worden opgezegd per 1 september. De opzegging wordt uiterlijk vóór 1
april van het voorafgaande schooljaar per aangetekend schrijven meegedeeld aan de andere partij.
Artikel 3 - personeel
§ 1. De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gesubsidieerde personeelsleden,
aangeworven voor Karus, campus Melle, worden aangesteld en benoemd door het college van
burgemeester en schepenen van de Stad Gent volgens de vigerende regelgeving van de Vlaamse
Gemeenschap.
Op het gesubsidieerde personeel zijn integraal van toepassing:

-

-

het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding,
zoals gewijzigd en
de rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen en internaten van het
Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent Interstedelijke Centrum voor Leerlingenbegeleiding, zoals goedgekeurd in zitting van 16
februari 2009 en latere wijzigingen.

§ 2. Niet-gesubsidieerde personeelsleden die Karus bijkomend wenst aan te stellen, vallen inzake
statuut en arbeidsvoorwaarden onder de regelgeving van toepassing op Karus (zijnde het Paritair
Comité 305.1).
De verloning van deze personeelsleden blijft ook ten laste van Karus.
Artikel 4 - werkingssubsidie
De Stad Gent ontvangt voor het Stedelijk Onderwijs Gent ieder schooljaar een werkingstoelage van
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De Stad Gent stort de werkingstoelage, gegenereerd voor de leerlingen van de in artikel 1 vermelde
vestigingsplaats, door aan Karus na aftrek van een door de Stad Gent te bepalen bedrag voor
overheadkosten en de aankoop voor didactisch materiaal zoals didactische softwarepakketten. Deze
overheadkosten worden aangewend voor de organisatie en de werking van het ziekenhuisonderricht
op de hoofdschool en in de vestigingsplaats. Dit bedrag wordt bepaald door middel van een interne
verdeelsleutel voor de scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent. Deze verdeelsleutel houdt rekening
met de leerlingenaantallen en met een coëfficiënt per onderwijsvorm en -niveau.
De aankoop van uitrusting zoals gespecifieerd in artikel 5 blijft ten laste van Karus.
De werkingstoelage wordt, volgend op de storting door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, gestort op rekeningnummer BE 52 2900 1619 7809 van Karus.
De specifieke subsidies die de Stad Gent ontvangt van het Agentschap voor Onderwijs-diensten
(AGODI) voor de navorming van het onderwijspersoneel worden integraal toegevoegd aan het
stedelijke werkingsbudget van de hoofdschool. De hoofdschool verdeelt het budget over de diverse
vestigingsplaatsen door middel van een interne verdeelsleutel voor de scholen van het Stedelijk
Onderwijs Gent. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de leerlingenaantallen en met een
coëfficiënt per onderwijsvorm en -niveau.
Met het oog op mogelijke verificatiecontroles houdt Karus minstens tien jaar alle stavingstukken bij
die aantonen welke uitgaven uit het toegekende werkingsbudget werden bekostigd.
Het werkingsbudget is onderworpen aan alle bepalingen van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Karus maakt voor eind juni haar balans en rekeningen, alsook het verslag inzake beheer en financiële
toestand over aan de Stad Gent ter attentie van de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding
en Jeugd.

Artikel 5 - lokalen
Karus zal instaan voor geschikte lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake veiligheid,
hygiëne en bewoonbaarheid. Het minimum aantal noodzakelijke lokalen en de omvang ervan wordt
opgenomen in de afsprakennota zoals vermeld in artikel 11.
Karus stelt tevens in overleg met de Ziekenhuisschool Stad Gent de noodzakelijke schooluitrusting ter
beschikking voor het inrichten van ziekenhuisonderricht dat beantwoordt aan de pedagogische
vereisten en conform de vigerende regelgeving.
Dit geldt in het bijzonder voor de educatieve hardware, het meubilair en de duurzame didactische
uitrustingsgoederen.
Artikel 6 - nutsvoorzieningen
Karus staat in voor de kosten inzake energie en water, verbonden aan de in artikel 1 vermelde
vestigingsplaats.
Artikel 7 - onderhoud en schoonmaak
Karus staat tevens in voor het onderhoud en de schoonmaak van de lokalen van de in artikel 1
vermelde vestigingsplaats.
Artikel 8 - internet en telefonie
De kosten inzake telefonie en internet blijven ten laste van Karus.
Artikel 9 - verwerking van persoonsgegevens
Voor de persoonsgegevens, uitgewisseld binnen de krijtlijnen van deze overeenkomst, zijn de Stad
Gent en Karus gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals bedoeld in artikel 26 van de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, kortom de
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
Zoals voorzien in art. 26 lid 1 van de AVG hebben de Stad Gent en Karus hun respectievelijke
verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG vastgelegd in een bijlage
bij deze overeenkomst.
Artikel 10 - verzekeringen
§ 1. De verzekeringspolissen die de Stad Gent afsluit ten behoeve van de leerlingen en
personeelsleden van de Ziekenhuisschool Stad Gent gelden eveneens voor:
- de gesubsidieerde personeelsleden aangesteld conform artikel 3 van deze overeenkomst
- de leerlingen van de vestigingsplaats.
Het gaat minimaal om:
-

een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen en het gesubsidieerd personeel,
een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen

-

een verzekering rechtsbijstand voor het personeel.

§ 2. Het niet-gesubsidieerd personeel wordt voor de luiken burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen verzekerd door Karus die de personeelsleden aanstelt.
Artikel 11 - afsprakennota en evaluatie
Tussen beide partijen wordt een afsprakennota opgesteld waarin werkafspraken worden opgenomen.
Hierin wordt tevens rekening gehouden met de specifieke eisen en noden van beide partijen.
Beide partijen zullen jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de samenwerking evalueren en daar waar nodig
bijsturen. Desgevallend kan de afsprakennota na evaluatie en in onderling overleg maar
onverminderd de diverse bepalingen in deze overeenkomst door beide partijen worden aangepast.
Artikel 12 - betwistingen
Beide partijen verklaren zich akkoord om bij de oplossing van geschillen met betrekking tot deze
overeenkomst of haar uitvoering te streven naar consensus.
In geval van betwisting en indien geen consensus kan worden bereikt over de uitvoering van de
overeenkomst, zijn de rechtbanken te Gent bevoegd.
Ter uitvoering van deze overeenkomst en al haar gevolgen doen de partijen de woonstkeuze:
-

de Stad Gent ten stadhuize;

-

Karus in zijn zetel te 9090 Melle.

Opgemaakt in drievoud, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Gedaan te Gent op
Namens Karus,

Herman Roose
Algemeen directeur

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 26 november 2019

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd

