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Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
Samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstelling Katholiek Onderwijs
Ronse - campus St. Antonius voor het project Kunstkuur Kunstacademie.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikelen 40 en 41.
Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (DKO).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 04 mei 2018 betreffende de lokale
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs,
instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.
De onderhandelingen in het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 22 februari 2021.

Relevante documenten
˗
˗
˗

Samenwerkingsovereenkomst met Campus St.-Antonius.
Kamoctoplus dossier.
Protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd officieel
onderwijs.

Feiten/context/motivering
Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd
worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs.
De samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen :
1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen van het
basisonderwijs of secundair onderwijs versterken
2° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten van het basisonderwijs, secundair
onderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten
tot stand brengen

1/2

3° het toeleiden van leerlingen van het basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk
geven van artistieke interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen,
in het bijzonder leerlingen uit scholen met een meerderheid van leerlingen die
beantwoorden aan de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, §1,1°, van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel
225, §1, van de Codex Secundair Onderwijs.
Om deze samenwerking te stimuleren is via het project Kunstkuur ondersteuning voorzien
onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen.
Aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief moet ten minste één academie en één school
voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deelnemen.
De Stad Ronse wil vanaf het schooljaar 2021-2022 met de Kunstacademie Vlaamse
Ardennen een samenwerking voor drie jaar aangaan met volgende onderwijsinstelling :
Katholiek Onderwijs Ronse, Campus St.-Antonius.
De schoolbesturen van alle betrokken instellingen hebben vóór 15 februari 2021 een
samenwerkingsovereenkomst afgesoten die de volgende elementen bevat :
1° de planning van de leeractiviteiten
2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of
instellingen voor hoger onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en
het ter beschikking stellen van personeelsleden, schoolinfrastructuur,
leermiddelen, materiaal en vervoer
3° als samengewerkt wordt met andere externe partners, de manier waarop de
samenwerking wordt vorm gegeven.
De ondersteuningsaanvraag werd online ingediend en werd door de beoordelingscommissie
op 10 mei 2021 goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en
werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. Het
samenwerkingsinitiatief heeft recht op 35 punten en 995€ werkingsmiddelen.
De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 01 september 2021.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De Stad Ronse gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar academie,
Kunstacademie Vlaamse Ardennen en volgende onderwijsinstelling : Katholiek Onderwijs
Ronse Campus St.-Antonius, Charles de Gaullestraat 10, 9600 Ronse.
Artikel 2:
Keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd. De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 01 september 2021.
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