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Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad
Ronse en hogeschool VIVES voor de organisatie van de Techniekacademie,
van 2021 tot en met 2025.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77, 78, 2° lid en
artikel 84 §1.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 mei 2021 aangaande de goedkeuring van
de Samenwerkingsovereenkomst met hogeschool VIVES voor organisatie van de
Techniekacademie.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 14 februari 2022
betreffende het verlenen van goedkeuring aan het addendum bij de
Samenwerkingsovereenkomst met hogeschool VIVES vanaf het schooljaar 2022 tot
en met 2025.

Relevante documenten
˗
˗

De oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst met hogeschool VIVES.
Het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst het hogeschool VIVES.

Feiten/context/motivering
Binnen de Stad Ronse organiseerde VIVES een aantal schooljaren de Tiener
Techniekacademie.
Dit kaderde in de filosofie van het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018), meer bepaald de
doelstelling “Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven in verband met
studierichtingen knelpuntberoepen en toekomstplannen voor jongeren – hun technisch talent
stimuleren en op een hoger niveau brengen”. Via de Techniekacademie werd via de eigen
leefwereld van de kinderen technische geletterdheid binnengebracht.
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In april/mei 2021 werd beslist dit aanbod te continueren en kon het lokaal bestuur een
Samenwerkingsovereenkomst aangaan met hogeschool VIVES. Deze overeenkomst geldt
voor 5 jaar, van 2021 tot en met 2025.
Binnen deze samenwerking schenken VIVES en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen
en een goede communicatie om tot een goede samenwerking te komen.
Engagementen van VIVES in de overeenkomst 2021-2025
• Zorgt voor de organisatie van :
O Tiener Techniekacademie: 11 workshops van 2 uur (uitwerken van 5 projecten en
één bedrijfsbezoek)
O Junior Techniekacademie : 10 workshops van anderhalf uur (uitwerken van 5
projecten)
• Zoekt gemotiveerde techniekmentoren voor de lessen
• Zorgt voor de aanstelling en betaling van deze techniekmentoren
• Zorgt voor een adequate vorming en ondersteuning van deze techniekmentoren
• Zorgt voor de inschrijvingen van de leerlingen via een unieke website per gemeente.
De inschrijvingsprijs bedraagt :
o voor de Tiener Techniekacademie: 70 euro per kind (50 euro voor Oost-Vlaanderen
gekoppeld aan de provinciale subsidies)
o voor de Junior Techniekacademie: 60 euro per kind.
Voor de inschrijving van een tweede kind van hetzelfde gezin binnen eenzelfde schooljaar
wordt een korting van 10 euro toegekend.
VIVES is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de
gemeente om zodoende kinderen uit kwetsbare gezinnen een korting te verlenen.
•
Zorgt voor een fiscaal attest in samenwerking met de provincie zolang dit kan.
•
Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal
en eventuele andere werkingskosten nodig voor de inrichting van de
Techniekacademie.
VIVES zoekt alle nodige extra subsidies/sponsoring.
Engagementen van het bestuur
•
het gemeentebestuur stelt of organiseert dat er gratis leslokalen ter beschikking zijn,
geschikt om deze sessies te geven aan 20 kinderen:
- ruime stockageruimte voor het materiaal en gereedschap. Deze is bij voorkeur
afsluitbaar en in de buurt van het technieklokaal
•
verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de gemeentelijke
informatiekanalen (infokrant, publicaties, website, sociale media,…) , bezorgt de
flyers aan alle lagere scholen met een 2de en 3de graad op het grondgebied.
De contactpersoon vanuit de gemeente die dit mee opvolgt, is de coordinator van het Huis
van het Kind :
•
bezorgt een lijst van lokale bedrijven in de gemeente in functie van
bedrijfspartnerschap en bezoek
•
organiseert indien gewenst een diploma-uitreiking op het einde van elke reeks.
Aangezien er vanuit de provincie geen subsidies meer worden ontvangen en de kosten voor
materiaal en vervoer zijn gestegen, moet de overeenkomst met de Techniekacademie
worden aangepast.
Gezien deze gewijzigde omstandigheden zal hogeschool VIVES een addendum aan de
bestaande Samenwerkingsovereenkomst bezorgen.
Als belangrijkste verschillen worden aangeduid :
- het aantal sessies voor de kinderen vermindert van 10 naar 8
- de hoogte van de kostprijs voor de gezinnen voor de Tieneracademie verhoogt
van 50,00 EUR naar 70,00 EUR en voor de Junior academie verhoogt deze
kostprijs van 60 EUR naar 65 EUR.
De korting van de VT1-pas blijft nog steeds gelden voor kwetsbare gezinnen (korting van 70
%).
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Het resterende bedrag wordt vervolgens gedeeld tussen het Lokaal Bestuur Ronse en
hogeschool VIVES.
Bijkomend dient vermeld te worden dat sinds de COVID-19 pandemie het aantal deelnemers
drastisch gedaald is, waardoor er momenteel slechts 1 groep doorgaat voor tieners (in het
najaar) en 1 groep voor juniors (voorjaar). Een groep bestaat telkens uit maximaal 20
leerlingen.
De groepen gaan fysiek afwisselend door in Campus Glorieux secundair en in de Da Vinci
Campus.
Het addendum toe te voegen aan de bestaande Samenwerkingsovereenkomst heeft
betrekking op de sessies georganiseerd in 2022-2025.
Adviezen/visum
De coördinator van het Huis van het Kind geeft een positief advies met betrekking tot het
addendum aan de Samenwerkingsovereenkomst met hogeschool VIVES in functie van de
organisatie van de Techniekacademie in Ronse, voor de periode 2021-2025 en dit vanaf het
jaar 2022.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 14 februari 2022.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
Goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst met
hogeschool VIVES voor de periode 2021 – 2025 in functie van het organiseren van de
Techniekacademie in Ronse en dit vanaf het schooljaar 2022 tot en met 2025.
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