STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 26 april 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

7.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande,
Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

ONDERWIJS. Project 'Krachtige scholen'.
1)
2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos
vzw en GO! Scholengroep 5 voor het inzetten van een onderwijsassistent
voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos
vzw en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor het inzetten van een
onderwijsassistent voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022.

De beslissingen worden genomen met 37 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stef aan Deleus, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser,
Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Bert Delanoeije, Pia Indigne,
Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau,
Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan, Shanna Jacops) en 4 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid
Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
• 05/02/2016: Het college neemt akte van de eindnota van de TaskForce draagkracht
scholen.
• 13/05/2019: Het college neemt akte van de noodzaak en de vraag om
personeelsuitbreiding voor de methodiek ‘onderwijsassistent’.
• 07/10/2019: Het college gaat akkoord om het project ‘Krachtige scholen’ wetenschappelijk
te laten opvolgen en verschuift daartoe de nodige middelen.
• 26/10/2020: Het college gaat akkoord om het model ‘onderwijsassistent’ wetenschappelijk
te laten onderzoeken.
• Collegebeslissing 12 april 2021 – agendapunt 30: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Het project ‘Krachtige scholen’ is een belangrijke pijler uit het ‘plan van aanpak:
uitsluitingen verminderen’.
• Het project ‘Krachtige scholen’ wil verzekeren dat elke leerling opgroeit tot een krachtige
jongvolwassene, een sterke participant aan de Mechelse samenleving. 6 scholen nemen
deel: BA Botaniek, BA Stassart, Colomaplus, Provinciale Technische School Campus
Mechelen (PTS), TSM, Ursulinen.
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Het gaat om een veranderingsproces van 5 schooljaren (tot en met schooljaar 2023-2024).
De scholen ontwikkelen ook acties op leerling-, klas-, leerkracht- en teamniveau. Die
vertrekken vanuit een gemeenschappelijk doelstellingenkader en zijn tegelijkertijd op maat
van de school. De scholen kunnen op verschillende manieren extra ondersteund worden
door de partners. Eén van die extra ondersteuningsmogelijkheden is de inzet van een
onderwijsassistent (OA).
Alle scholen konden ervoor kiezen om een OA te laten werken op hun school. 3 scholen
maken daar tijdens schooljaar 2020-21 en 2021-22 gebruik van: BA Stassart, BA Botaniek
en PTS.
De totaalf inanciering bestaat uit een bijdrage vanuit de stad (1VTE), vanuit Arktos vzw
(2VTE) en vanuit de gebruikmakende school (10.000 euro per school per schooljaar).
De modaliteiten werden geregeld in een identieke samenwerkingsovereenkomst tussen de
3 partijen en af gesloten per scholengroep:
- 1 overeenkomst tussen Arktos, Stad Mechelen en GO Scholengroep 5
- 1 overeenkomst tussen Arktos, Stad Mechelen en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
De partijen verbinden zich er toe voor de uitvoering van de opdracht OA in te zetten op
onderstaande doelstellingen:
- Doelstelling 1: De OA is een verbinder en versterker die meerzijdig partijdig handelt. De
brugf unctie van de OA is een extra f unctie die gecreëerd wordt in een school door een
schoolexterne partner. De OA staat zo met 1 been in de school en 1 been daarbuiten:
iemand aanwezig in de school kent de leerlingen, hun inf ormeel en professioneel
netwerk ook buiten de school.
- Doelstelling 2: Een OA is een aanvullende kracht in de klas, geen vervanger van de
leraar. Een onderwijsassistent heeft geen onderwijsinhoudelijke taken. De OA roomt de
dagdagelijkse gedrags- en contextproblemen af, waardoor de leerkracht zich kan
concentreren op het lesgeven.
- Doelstelling 3: De OA draagt bij aan het versterken van een aantal schoolse processen.
- Doelstelling 4: Door de OA op meerdere scholen te introduceren kan er ook over de
scholen heen makkelijker samengewerkt worden m.b.t. jongeren en hun gezin. Warme
overdrachten worden daardoor realiseerbaar.
- Doelstelling 5: De OA is een middel voor de school om haar leerlingen in te sluiten en
hen te versterken tot krachtige jongvolwassenen die voor zichzelf een plaats zien in de
maatschappij.
- Doelstelling 6: De goede praktijken en werkzame elementen uit OA worden gepast
gedeeld met andere scholen en organisaties, zodat ook zij overwegen om op deze
manier te werken.
De OA is een methodiek die de voorbije jaren slechts in 1 school toegepast werd (B A
Stassart). Dat maakt het bij voorbaat nog een methodiek in ontwikkeling waarbij
gaandeweg alle elementen van deze bijzondere aanpak zullen uitkristalliseren. O.l.v. het
HIVA-KULeuven (een onderzoeksinstelling) wordt gewerkt aan een voortdurende verfijning
van een model van Mechelse OA’s. Zo kunnen gaandeweg wetenschappelijk onderbouwde
uitspraken gebeuren over:
- de werkzame elementen per school;
- de unieke kernelementen van het model;
- de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie.
In de samenwerkingsovereenkomst engageren alle partijen zich om mee te werken aan dit
onderzoek.
In het voorjaar van 2022 kunnen alle scholen uit het Lerend netwerk Krachtige scholen
opnieuw intekenen op het aanbod.
De inkomst die gegenereerd wordt (door financiering van 10.000 euro door iedere
deelnemende school per schooljaar), wordt in 2021 en 2022 opnieuw ingezet i.f .v. de
centrale doelstelling uit het project ‘Krachtige scholen’ (“Jongeren voelen zich positief
verbonden met de samenleving, en zien hoe ze in die samenleving een zinvolle rol kunnen
opnemen”), met name voor de uitbouw en begeleiding van een bijzondere leerplek.
Daarvoor wordt nog een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Arktos, die later zal
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend
Financiële gevolgen
• De inkomsten die gegenereerd worden op basis van de voorliggende overeenkomsten
kunnen geboekt worden op inkomstenraming MJP007705 op de jar en 2021 en 2022
(tussenkomsten in loonkosten onderwijsassistent).
• Deze ontvangsten worden volgens de nog op te maken en later voor te leggen
samenwerkingsovereenkomst (na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4) uitgekeerd
aan Arktos Antwerpen via MJP007706 (Toelage aan Arktos Antwerpen).

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Mechelen, Arktos
vzw en GO! Scholengroep 5 voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022 in f unctie van het
project “Krachtige Scholen”.
(bijlage)
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Mechelen, Arktos
vzw en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022
in f unctie van het project “Krachtige Scholen”.
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Fabienne Blavier
voorzitter
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, Arktos vzw en GO!
Scholengroep 5 voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022

I.

Voorwerp van overeenkomst
Artikel 1.
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Artikel 2.

II.

Toelage – uitbetaling- modaliteiten
Artikel 3
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Artikel 4

III.

Organisatie van de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5

Artikel 6
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Informatie aan en participatie van de bevolking
Artikel 10

Artikel 11
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Bijsturingen en eventuele wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst
Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

4

VI.

Diversiteitsclausule en genderstatement
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Partnerschap met de stad Mechelen
Artikel 16
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, Arktos vzw en APB
Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022
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