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SOCIAAL BELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Mechelen en Arktos vzw voor de periode van 1-09-2021 tot 31-08-2023 in
functie van de ondersteuning ‘bijzondere leerplek’.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraad 26 april 2021 - agendapunt 7:
• 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”.
• 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”.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 42: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Stad Mechelen zet sterk in op preventie van schooluitval. Het project ‘krachtige scholen’ is
een belangrijke pijler uit het ‘plan van aanpak: uitsluitingen verminderen’. In het kader van
het project ‘krachtige scholen’ worden scholen extra ondersteund via o.a. de inzet van een
onderwijsassistent.
• Sommige jongeren dreigen echter de verbinding met de school (en de samenleving)
helemaal te verliezen en zijn moeilijk of niet (meer) op school te krijgen.
• Ondanks het reeds aanwezige aanbod, is er immers een doelgroep van zeer kwetsbare
jongeren die schijnbaar nergens terecht kunnen binnen de bestaande hulp- en
dienstverlening. Onder de regie van de Stad Mechelen engageren diverse partners
waaronder scholen, alternatieve leertrajecten (Arktos, Profo, PrOS), Centraal Meldpunt
voor risicojongeren en jeugdzorg zich om voor deze kwetsbare groep jongeren een
wetenschappelijk onderbouwd aanbod te ontwikkelen: de bijzondere leerplek. Het gaat om
een proef project. Wetenschappelijke ondersteuning wordt geboden vanuit de
onderzoeksgroep Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de
Universiteit Antwerpen.
• Stad Mechelen is als lokaal bestuur uniek geplaatst om intersectorale samenwerking te
bevorderen, en net dat lijkt de sleutel te zijn tot deze jongeren. Niet alleen biedt een
samenwerking met veel diverse partners een betere kans om deze jongeren die tussen de
mazen van het net vallen te bereiken, het geeft ook een betere kans om een antwoord te
bieden op de complexe noden van deze jongeren en hun context.
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Corona verhoogt bovendien deze noden: Hoewel het onderzoek naar de impact van de
maatregelen tegen COVID-19 op de schoolloopbaan van jongeren nog volop bezig is, zijn
er toch redenen om bezorgd te zijn over de impact op schooluitval. Dit is in het bijzonder
het geval bij jongeren wiens band met school reeds onder druk stond. Hoewel
schooluitvalpreventie altijd een belangrijk thema is, stelt deze crisis de nood om te blijven
inzetten op jongeren in een kwetsbare schoolpositie extr a scherp.
De Bijzondere leerplek is een nieuw initiatief en heef t een sterke f ocus op het (her)vinden
van rust en verbinding als manier om de jongere ‘weer in beweging te krijgen’. Met de
bijzondere leerplek wordt de jongeren de kans geboden de verbinding met de samenleving
te herstellen. Door in te zetten op de basisnoden (veiligheid en sociale acceptatie) bij deze
jongeren worden samen met hen nieuwe, positieve toekomstperspectieven mogelijk
gemaakt. Bedoeling is impact te krijgen op het leven van deze individuele jongeren, en
anderzijds ook een maatschappelijke impact te verkrijgen. Een schoolloopbaan onder druk
maakt jongeren immers kwetsbaarder op de arbeidsmarkt en verhoogt kans op contacten
met justitie.
Voor het realiseren van de Bijzondere leerplek wordt een cofinanciering (onder de vorm
van personeelsinzet) voorzien vanuit Arktos Antwerpen, Emmaus en Stad Mechelen. Zo
ontstaat een intersectoraal en anderssamengesteld team.
Om de Bijzondere leerplek extra te versterken voorziet de Stad Mechelen een bijkomende
toelage (30.000 euro/jaar) aan Arktos Antwerpen voor de periode 1/09/2021 tot
31/8/2023. In dit verband dringt de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen
de stad Mechelen en Arktos Antwerpen zich op.
In het kader van de overeenkomst verbindt Arktos zich er toe voor de uitvoering van de
opdracht ‘Begeleiding bijzondere leerplek Mechelen’ in te zetten op onderstaande
doelstellingen:
- Ontwikkelen van de bijzondere leerplek, een (nieuw) aanbod voor jongeren die
(tijdelijk) geen aansluiting vinden in het regulier onderwijs
- De bijzondere leerplek, een ontmoetingsplek waar jongeren komen op schooldagen,
plannen en organiseren (aanmelding, groepsvorming, individuele begeleiding, nazorg,
terugkoppeling en evaluatie)
- Netwerken rondom jongeren en de leerplek uitbouwen, met professionele zorgverleners
en vrijwilligers. Partnerschap rondom jongeren uitbouwen met ouders en leerkrachten.
De overeenkomst tussen de stad en Arktos Antwerpen vzw voor de uitvoering van de
opdracht Begeleiding bijzondere leerplek Mechelen, werd teruggekoppeld naar de
organisatie en goedgekeurd.
De jaarlijkse uitgave van 30.000 euro die voorzien is in deze samenwerkingsovereenkomst,
wordt gecompenseerd via de inkomsten die gegeneerd worden via de
samenwerkingsovereenkomsten die werden afgesloten met de scholen in het kader van het
project “Krachtige Scholen”.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend
Financiële gevolgen
De f inanciële middelen zijn voorzien in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4:
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Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
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Aangevraagd
krediet

Toelage aan Arktos
Antwerpen

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Toelage aan Arktos
Antwerpen

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Toelichting opgave
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De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Mechelen en
Arktos vzw voor de periode van 1-09-2021 tot 31-08-2023 in f unctie van de ondersteuning
‘bijzondere leerplek’.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Arktos vzw voor de
periode van 01-09-2021 tot 31-08-2023
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II.

Toelage – uitbetaling- modaliteiten
Artikel 3

Artikel 4
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Artikel 5

III.

Organisatie van de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6

Artikel 7
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Artikel 9

Artikel 10
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IV.

Informatie aan en participatie van de bevolking
Artikel 11

Artikel 12

V.

Bijsturingen en eventuele wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst
Artikel 13

Artikel 14
-

Artikel 15

4
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Diversiteitsclausule en genderstatement
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VII.

Partnerschap met de stad Mechelen
Artikel 18
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