gemeenteraad
Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit
Vergadering van 8 december 2021
2021_GR_00409 Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder
spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Bevoegd: Elke Decruynaere

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

De Stad Gent sloot met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent de subsidieovereenkomst meer
schoolbinding = minder spijbelen af. Deze overeenkomst ging in op 1 juli 2020 en loopt tot en
met 31 december 2022. De binnen deze subsidieovereenkomst beoogde
inspiratietrajecten startten in september 2020 onder de naam Samen Maakt School. Er wordt in
deze trajecten op maat van Gentse secundaire scholen ingezet op het preventief versterken van
een kernteam van leraren, leerlingenbegeleiders … in hun competenties met betrekking tot het
realiseren van een verbindend schoolklimaat.
De invulling van het voorliggend addendum kwam participatief tot stand in samenspraak met
het werkveld en de betrokken partners.
Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Gent stijgen.
Omdat deze jongeren in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in onze samenleving
terechtkomen, willen we dit met de Stad Gent tegengaan.
Met voorliggend addendum wil de Stad Gent samen met vzw aPart extra inzetten op meer
gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen
op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een
motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief. De keuze voor het derde jaar is
er niet toevallig. Het derde jaar is immers vaak een belangrijk kantelmoment in de leerloopbaan
van jongeren en ook de huidige hervorming binnen het secundair onderwijs biedt
opportuniteiten.
Binnen het derde jaar wordt preventief gewerkt met klasgroepen. In partnerschap met de
school verkent Onderwijscentrum Gent in nauwe samenwerking met vzw aPart en relevante
stakeholders de mogelijkheden om in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen,
een motiverende leer- en leefomgeving, een flexibele leerloopbaan met extra aandacht voor de
valorisatie van competenties, alsook op leren leren, remediëren en oriënteren. Een
rodedraadfiguur biedt daarenboven intensieve en aanklampende individuele begeleiding voor
wie het nodig heeft (interventie). Deze gecombineerde aanpak met oog voor preventie en
interventie biedt extra kansen om een reëel verschil te maken in de strijd tegen vroegtijdig
schoolverlaten. Het project is complementair aan en versterkend voor de schoolwerking en het

schoolteam. Een gelijklopend addendum wordt opgemaakt met Groep INTRO vzw en TOPunt
vzw. De organisaties zullen hun aanpak en aanbod naar scholen in nauw overleg met elkaar, de
Stad Gent, de betrokken schoolteams en relevante stakeholders vormgeven.
Het addendum met vzw aPart gaat in op 20 december 2021 en eindigt op 31 december 2022,
waarbij aan vzw aPart een subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 17/11/21
Vastleggingnummer(s): 5621501023
Voorgestelde uitgaven: € 22.500,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2021
2023
Totaal

Onderwijscentrum Gent
3541800OL
E subs.
NIET_RELEVANT
€ 20.250,00
€ 2.250,00
€ 22.500,00

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Bijgevoegde bijlage(n):


Addendum vzw aPart (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen werkingsjaren 2020-2022 met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
vzw aPart
Voor meer schoolbinding = minder spijbelen
voor werkingsjaren 2020-2022

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van
het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en
binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;
dit addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ………………;
hierna genoemd de Stad;

en anderzijds

vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent vertegenwoordigd door Geert Ginneberge, algemeen directeur;
hierna genoemd de uitvoerder

wordt voorafgaandelijk uiteengezet
Huidig addendum is een aanpassing van de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw aPart
voor de uitvoering van meer schoolbinding = minder spijbelen (Samen Maakt School) dewelke werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
In het kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst hierna ‘de basisovereenkomst’
genoemd worden.
Aangezien partijen bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen aan de basisovereenkomst wensen aan
te brengen, worden deze via huidig addendum geformaliseerd.
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Onderhavig addendum heeft als doel om een toevoeging te doen op de omschrijving van de actie en
de prestaties zoals vermeld in art. 1 en art. 2 van de basisovereenkomst, waarbij extra wordt ingezet
op gekwalificeerde uitstroom door het faciliteren van een motiverende, flexibele leerloopbaan met
(toekomst)perspectief voor leerlingen uit het derde jaar secundair onderwijs
Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.

en wordt het volgende overeengekomen:
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, in artikel 1 en 2 worden de volgende omschrijving van
de actie en prestaties toegevoegd:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Om jongeren die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten extra te
ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie, wil de Stad Gent
inzetten op het faciliteren van een motiverende, flexibele
leerloopbaan met (toekomst)perspectief voor leerlingen uit het
derde jaar secundair onderwijs. De keuze voor het derde jaar is er
niet toevallig. Het derde jaar is immers vaak een belangrijk
kantelmoment in de leerloopbaan van jongeren en ook de huidige
hervorming binnen het secundair onderwijs biedt opportuniteiten.
Binnen dit project (“Iedereen gekwalificeerd – The challenge”) wordt
preventief gewerkt met klasgroepen. In partnerschap met de school
verkent Onderwijscentrum Gent in nauwe samenwerking met Groep
INTRO vzw, vzw aPart, TOPunt vzw en relevante stakeholders de
mogelijkheden om in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen, een motiverende leer- en leefomgeving, een flexibele
leerloopbaan met extra aandacht voor de valorisatie van
competenties, alsook op leren leren, remediëren en oriënteren. Een
rodedraadfiguur biedt daarenboven intensieve en aanklampende
individuele begeleiding voor wie het nodig heeft (interventie). Deze
gecombineerde aanpak met oog voor preventie en interventie biedt
extra kansen om een reëel verschil te maken in de strijd tegen
vroegtijdig schoolverlaten. Het project is complementair aan en
versterkend voor de schoolwerking en het schoolteam.
Een gelijklopend addendum werd opgemaakt met Groep INTRO
vzw en TOPunt vzw. De organisaties zullen hun aanpak en aanbod
naar scholen in nauw overleg met elkaar, Stad Gent, de betrokken
schoolteams en relevante stakeholders vormgeven.

Looptijd
Totaal toegekend subsidiebedrag (enkel addendum)

Van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022
22.500 euro

0,3 VTE

Art. 2. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
tegen eind 2022
Prestaties

Indicator
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9. De uitvoerder verbindt zich ertoe om jongeren
die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten
extra te ondersteunen om een kwalificatie te
behalen. Hiertoe zet de uitvoerder in op het
faciliteren van een motiverende, flexibele
leerloopbaan met (toekomst)perspectief voor
leerlingen uit het derde jaar secundair
onderwijs.
Het aanbod wordt door Onderwijscentrum
Gent bekend gemaakt bij Gentse secundaire
scholen met een derde jaar secundair
onderwijs met dubbele finaliteit of finaliteit
arbeidsmarkt en is enkel geldig voor
secundaire scholen op grondgebied Gent. vzw
aPart ondersteunt de bekendmaking door
verdere verspreiding naar eigen
contactpersonen binnen Gentse secundaire
scholen.
10. De uitvoerder investeert in het uitwerken en
uitvoeren van een traject op maat voor twee
klasgroepen uit het derde jaar secundair
onderwijs. vzw aPart gaat hierbij actief met de
klas en het schoolteam aan de slag.
Binnen dit traject worden mogelijkheden
verkend om in te zetten op:
✓ de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen, het zicht krijgen op
competenties, het (toekomst)perspectief
(cf. sleutelcompetenties: zelfbewustzijn,
ondernemingszin)
✓ een motiverende leer- en leefomgeving (cf.
ABC, Samen Maakt School), met een
“challenge” samen met peer group (cf.
collective student efficacy), stem/inspraak
voor leerlingen (cf. leerlingenparticipatie)
✓ een flexibele leerloopbaan met extra
aandacht voor valorisatie van
competenties verworven binnen en buiten
de school(m)uren i.f.v. het behalen van
een kwalificatie
✓ extra inzet op leren leren, remediëren,
oriënteren (cf. sleutelcompetenties:
leercompetenties, zelfbewustzijn)
Het traject is complementair aan en
versterkend voor de schoolwerking en de
competenties van het schoolteam. De
uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking en
gedeelde verantwoordelijkheid met het
schoolteam, TOPunt vzw, Onderwijscentrum
Gent en relevante stakeholders.
De uitvoerder en TOPunt vzw stellen in
onderlinge afstemming een vast duo aan voor
de uitvoering van de prestaties in het
addendum. De uitvoerder neemt het voortouw
in het uitwerken en uitvoeren van prestatie 10.
11. De uitvoerder biedt waar opportuun een
leerlinggebonden coach/rodedraadfiguur die
extra intensieve en aanklampende individuele

-

Traject op maat voor twee klasgroepen uit
het derde jaar secundair onderwijs uit twee
verschillende Gentse secundaire scholen.
Per traject een korte omschrijving van de
motivatie van het schoolteam bij intake,
met aandacht voor het engagement en de
draagkracht van het schoolteam.

-

Per traject wordt een actieplan opgemaakt
met vermelding van de specifieke doelen
waarop wordt ingezet en de hieraan
gekoppelde activiteiten, de
verantwoordelijke(n), de beoogde timing en
de verwachte/behaalde resultaten.

-

Overzicht per klas van het aantal
individuele begeleidingstrajecten met
vermelding van de beoogde doelen, de
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begeleiding kan bieden voor die leerlingen
binnen de deelnemende klasgroepen die het
nodig hebben. De rodedraadfiguur blijft de
jongeren ook begeleiden bij klas- en
schoolwissels. Op die manier zorgen we voor
continuïteit in de begeleiding. De leraar/titularis
blijft een belangrijke vertrouwenspersoon voor
de klasgroep. De rodedraadfiguur werkt dus in
nauwe afstemming met het schoolteam.
Bij de inzet van de rodedraadfiguur wordt de
expertise van de partners maximaal benut.
TOPunt vzw neemt het voortouw bij het
uitwerken en uitvoeren van prestatie 11.
12. De uitvoerder engageert zich om actief deel te
nemen aan een overkoepelende stuurgroep
met stakeholders binnen het project. Binnen
deze stuurgroep worden de krachtlijnen en
praktische modaliteiten voor het project verder
afgestemd en verfijnd.
13. De uitvoerder werkt samen met
Onderwijscentrum Gent en andere betrokken
partners om het effect van het project op
leerlingen en schoolteams in kaart te brengen.
Er worden suggesties tot verbetering
geformuleerd geënt op de resultaten van deze
monitoring en effectmeting.

hieraan gekoppelde
activiteiten/begeleidingsmomenten, de
verantwoordelijke begeleider.

-

Actieve deelname aan de stuurgroep.

-

Gemeenschappelijk rapport met de
evaluatie van de effecten van het aanbod
op leerlingen en schoolteams met
suggesties tot verbetering.

Artikel 3.- Algemene bepalingen
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet
gewijzigd zijn door huidig addendum.

Huidig addendum treedt in werking op 20/12/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op ../../20xx

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad

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

De algemeen directeur

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

Mieke Hullebroeck

voor de uitvoerder

Geert Ginneberge
Algemeen directeur
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