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PROGRAMMAOVEREENKOMST INZAKE HET GEMEENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

BETREFFENDE DE GEZAMENLIJKE DIPLOMERING EN INRICHTING VAN STUDIES DIE LEIDEN TOT DE GRAAD VAN 
BACHELOR IN SPORTCOACHING – OPTIE "WELLNESS EN GEDIFFERENTIEERDE FYSIEKE ACTIVITEITEN". 

 
BIJAKTE 

 

 

Tussen: 
 

De Stad Brussel, in haar hoedanigheid van inrichtende macht van de "Haute École Francisco Ferrer 
" (HEFF), vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met zetel te Grote 
Markt 1, 1000 Brussel, in naam waarvan optreden mevrouw Faouzia HARICHE, schepen van Openbaar 
Onderwijs, en de heer Luc SYMOENS, stadssecretaris, overeenkomstig een besluit van de 
gemeenteraad van [datum van de gemeenteraad waarin de overeenkomst werd goedgekeurd], 

 
En 
De Haute École Galilée (HEG), met maatschappelijke zetel gevestigd te Koningsstraat 336 te 1030 Brussel, 
hier vertegenwoordigd door de heer Jean DEMARET, directeur-voorzitter, 

 
En 
De Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), met maatschappelijke zetel gevestigd te Waterloosesteenweg 
749 in 1180 Brussel, hier vertegenwoordigd door mevrouw Alexia PASINI, directeur-voorzitter; 

 

En 
De Haute École Léonard de Vinci (HE Vinci), met maatschappelijke zetel gevestigd te Almaplein 2, te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, hier vertegenwoordigd door de heer Damien HUVELLE, directeur-
voorzitter. 

 
Hierna de "Partners" genoemd. 

 
*** 

 

Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse 
Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen; 

 
Gelet op het decreet van 7 november 2013 dat het hogeronderwijslandschap en de academische 
organisatie van de studies bepaalt; 

 
Gelet op het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse 
Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen; 

 

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend 
personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de 
Franse Gemeenschap; 

 
Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden 
van het onderwijzend personeel in de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap; 

 

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief 
personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de 
Franse Gemeenschap; 



Gelet op het decreet van 20 juni 2008 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de 
Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere 
Instituten voor architectuur; 

 

Gelet op de overeenkomst inzake het gemeenschappelijk onderwijs betreffende de gezamenlijke 
diplomering en inrichting van studies die leiden tot de graad van bachelor in sportcoaching – optie 
"wellness en gedifferentieerde fysieke activiteiten", ondertekend op 14 september 2017. 

 
 

Aanhef 
 

Na de ondertekening van de overeenkomst inzake het gemeenschappelijk onderwijs betreffende de 
gezamenlijke diplomering en inrichting van studies die leiden tot de graad van bachelor in sportcoaching 
– optie "wellness en gedifferentieerde fysieke activiteiten", hierna "de Overeenkomst" genoemd, tussen 
voornoemde instellingen voor hoger onderwijs, op 14 september 2017, werd de bacheloropleiding 
sportcoaching – optie "wellness en gedifferentieerde fysieke activiteiten" ingevoerd in de loop van het 
academiejaar 2017-2018. 

 
Op het ogenblik dat de begroting werd vastgelegd, werd een lacune in de tekst van de Overeenkomst 
vastgesteld, namelijk dat bij lezing ervan niet kon achterhaald worden welke optie de Partners gekozen 
hadden met betrekking tot de toekenning van de subsidies. In de Overeenkomst staat immers niet 
vermeld of er gekozen wordt voor centralisatie via de referentie-instelling (en de latere doorstorting van 
het betreffende aandeel aan elk van de partners) of voor de toekenning ab initio van het aandeel dat 
hen toekomt aan elk van de partners. 

 

Deze bijakte wordt opgesteld om te verhelpen aan het stilzwijgen van de Overeenkomst aangaande dit 
punt. 

 
De Partners zijn het eens geworden over de optie die ze kiezen: de subsidie zal toegekend worden aan 
elke Partner die deelneemt aan de gezamenlijke diplomering, ten belope van een derde van het bedrag, 
met uitzondering van de HEG, die organiseert maar niet deelneemt aan de gezamenlijke diplomering. 

 
Overwegende dat in de Overeenkomst vastgelegd dient te worden hoe de subsidies toegekend zullen 
worden aan de Partners van deze gezamenlijk ingerichte en gediplomeerde bacheloropleiding; 

 
 

Wordt het volgende overeengekomen 
 

Artikel 1 – Artikel 5 van de Overeenkomst wordt gewijzigd. 
 

Artikel 5 wordt aangevuld met één lid, ingevoegd na het tweede lid, dat als volgt luidt: 
 

"De in het kader van deze opleiding toegekende subsidie zal ab initio worden verdeeld tussen de 
Partners die deelnemen aan de gezamenlijke diplomering en elke Partner zal een gelijk deel, zijnde een 
derde, toegekend krijgen, met uitzondering van de HEG." 



Voortaan luidt artikel 5 als volgt: 
 

"De duur van de opleiding wordt gespreid over drie volledige academiejaren. Ze telt 120 studiepunten. 
 

Om zich in te schrijven voor dit gemeenschappelijk programma, dienen de studenten hun 
inschrijvingsdossier in bij de Haute École Léonard de Vinci die, verwijzend naar artikel 82 § 1 van het 
decreet van 7 november 2013, de referentie-instelling is die belast is met de centralisatie van het 
administratieve, financiële en academische beheer van het programma en de studenten. 

 
De in het kader van deze opleiding toegekende subsidie zal ab initio worden verdeeld tussen de 
Partners die deelnemen aan de gezamenlijke diplomering en elke Partner zal een gelijk deel, zijnde een 
derde, toegekend krijgen, met uitzondering van de HEG. 

 
De bachelor in sportcoaching – optie "wellness en gedifferentieerde fysieke activiteiten" staat open 
voor studenten die voldoen aan de toelatingscriteria van de Federatie Wallonië-Brussel. 

 
De leeractiviteiten worden gezamenlijk georganiseerd, beheerd en verstrekt. Ze zullen plaatsvinden 
volgens de pedagogische behoeften, in de infrastructuren die ter beschikking staan, de respectievelijke 
lokalen die op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst door de Partners ter beschikking 
worden gesteld. 

 
In elk van de instellingen zullen gezamenlijk deliberaties georganiseerd worden in overeenstemming 
met het van kracht zijnde studiereglement van de HE Vinci. 

 
Het slagen voor de opleiding wordt collegiaal beslist en leidt tot de gezamenlijke uitreiking van een 
enkel diploma, ondertekend door de gezamenlijk diplomerende en inrichtende partijen, 
overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst." 

 
 

Artikel 2 – Artikel 7 van de Overeenkomst wordt gewijzigd. 
 

Lid 3 van punt "2. Opdrachten van de AJFC" wordt als volgt gewijzigd: 
 

1° Na de woorden "goedgekeurd door alle Partnerinstellingen", worden de volgende woorden 
toegevoegd: 

 

"onverminderd de verdeling ab initio van de subsidie, in gelijke delen, aan elke instelling die deelneemt 
aan de gezamenlijke diplomering, overeenkomstig artikel 5, lid 3 van deze Overeenkomst" 

 
2° De woorden aan het einde van lid 3 worden geschrapt, zijnde: 

 
"en legt de verdeelsleutel vast die tussen de verschillende Partnerinstellingen gebruikt 

wordt". 3° Aan het einde van dit lid wordt een zin toegevoegd, die als volgt luidt: 

"De verdeling van de inkomsten en de uitgaven gebeurt pro rato de door elk van de partnerinstellingen 
ingerichte credits, desgevallend met aanpassingen besloten door het AJCF." 



Lid 3 van punt "2. Opdrachten van de AJFC" luidt voortaan als volgt: 
 

De AJFC voert het mechanisme voor het beheer van de financiële middelen uit volgens het hieronder 
beschreven en door alle partnerinstellingen goedgekeurde model en legt de verdeelsleutel vast die 
tussen de verschillende partnerinstellingen wordt gebruikt, onverminderd de verdeling ab initio van de 
subsidie, in gelijke delen, aan elke instelling die deelneemt aan de gezamenlijke diplomering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3 van deze Overeenkomst. "De verdeling van de inkomsten en de uitgaven 
gebeurt pro rato de door elk van de partnerinstellingen ingerichte credits, desgevallend met 
aanpassingen besloten door het AJCF." 

 
 
 

Opgemaakt te Brussel, op  ...................... , in vier originele exemplaren, waarbij elke Partner erkent zijn 
exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 
Voor de Stad Brussel, 

 
 
 
 
 

Faouzia HARICHE 
Schepen van Openbaar Onderwijs 

en 

 
 
 

Luc SYMOENS 
Stadssecretaris 

Voor de Haute École Galilée, 
 
 
 
 
 

Jean DEMARET 
Directeur-voorzitter 

 
 
 

Voor de Haute École Bruxelles-Brabant, 
 
 
 
 
 

Alexia PASINI 
Directeur-voorzitter 

 
 
 

Voor de Haute École Léonard de Vinci, 
 
 
 
 
 

Damien HUVELLE 
Directeur-
voorzitter 
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PROGRAMMAOVEREENKOMST INZAKE HET GEMEENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

BETREFFENDE DE GEZAMENLIJKE DIPLOMERING VAN STUDIES DIE LEIDEN TOT DE GRAAD VAN BACHELOR 

MET SPECIALISATIE IN DE FYSIEKE VOORBEREIDING EN TRAINING 

 

BIJAKTE 
 

 

Tussen: 
 

De Stad Brussel, in haar hoedanigheid van inrichtende macht van de "Haute École Francisco Ferrer 
" (HEFF), vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met zetel te Grote 
Markt 1, 1000 Brussel, in naam waarvan optreden mevrouw Faouzia HARICHE, schepen van Openbaar 
Onderwijs, en de heer Luc SYMOENS, stadssecretaris, overeenkomstig een besluit van de 
gemeenteraad van [datum van de gemeenteraad waarin de overeenkomst werd goedgekeurd], 

 
En 
De Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), met maatschappelijke zetel gevestigd te Waterloosesteenweg 
749 in 1180 Brussel, hier vertegenwoordigd door mevrouw Alexia PASINI, directeur-voorzitter; 

 
En 
De Haute École Léonard de Vinci (HE Vinci), met maatschappelijke zetel gevestigd te Almaplein 2, te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, hier vertegenwoordigd door de heer Damien HUVELLE, directeur-
voorzitter. 

 

Hierna de "Partners" genoemd. 
 

*** 
 

Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse 
Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen; 

 

Gelet op het decreet van 7 november 2013 dat het hogeronderwijslandschap en de academische 
organisatie van de studies bepaalt; 

 
Gelet op het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse 
Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen; 

 
Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend 
personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de 
Franse Gemeenschap; 

 
Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden 
van het onderwijzend personeel in de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap; 

 
Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief 
personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de 
Franse Gemeenschap; 

 

Gelet op het decreet van 20 juni 2008 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de 
Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere 
Instituten voor architectuur; 



Gelet op de overeenkomst inzake het gemeenschappelijk onderwijs betreffende de gezamenlijke 
diplomering van studies die leiden tot de graad van bachelor met specialisatie in de fysieke 
voorbereiding en training, ondertekend op ***. 

 
 

Aanhef 
 

Na de ondertekening van de overeenkomst inzake het gemeenschappelijk onderwijs betreffende de 
gezamenlijke diplomering van studies die leiden tot de graad van bachelor met specialisatie in de fysieke 
voorbereiding en training tussen de voormelde instellingen voor hoger onderwijs, hierna de 
"Overeenkomst" genoemd, op ***, zal deze bachelor met specialisatie in de fysieke voorbereiding en 
training ingericht worden vanaf academiejaar 2018-2019. 

 
Er werd een lacune in de tekst van deze Overeenkomst vastgesteld, namelijk dat bij lezing ervan niet kon 
achterhaald worden welke optie de Partners gekozen hadden met betrekking tot de toekenning van de 
subsidies. In de Overeenkomst staat immers niet vermeld of er gekozen wordt voor centralisatie via de 
referentie-instelling (en de latere doorstorting van het betreffende aandeel aan elk van de partners) of 
voor de toekenning ab initio van het aandeel dat toekomt aan elk van de partners. 

 
Deze bijakte wordt opgesteld om te verhelpen aan het stilzwijgen van de Overeenkomst aangaande dit 
punt. 

 
De Partners zijn het eens geworden over de optie die ze kiezen: de subsidie zal toegekend worden aan 
elke Partner die deelneemt aan de gezamenlijke diplomering, ten belope van een derde van het bedrag. 

 
Overwegende dat in de Overeenkomst bepaald vastgelegd dient te worden hoe de subsidies toegekend 
zullen worden aan de Partners van deze gezamenlijk ingerichte en gediplomeerde bacheloropleiding; 

 
 

Wordt het volgende overeengekomen 
 

Artikel 1 – Artikel 5 van de Overeenkomst wordt gewijzigd. 
 

Artikel 5 wordt aangevuld met één lid, ingevoegd naar het tweede lid, dat als volgt luidt: 
 

De in het kader van deze opleiding toegekende subsidie zal ab initio worden verdeeld tussen de 
Partners die deelnemen aan de gezamenlijke diplomering en elke Partner zal een gelijk deel, zijnde een 
derde, toegekend krijgen." 

 
Voortaan luidt artikel 5 als volgt: 

 
"De duur van de opleiding wordt gespreid over één volledig academiejaar. Ze telt 60 studiepunten. 

 

Om zich in te schrijven voor dit gemeenschappelijk programma, dienen de studenten hun 
inschrijvingsdossier in bij de Haute École Francisco Ferrer die, verwijzend naar artikel 82, § 1 van het 
decreet van 7 november 2013, de referentie-instelling is die instaat voor de centralisatie van het 
administratieve, financiële en academische beheer van het programma en de studenten. 
 



 
De in het kader van deze opleiding toegekende subsidie zal ab initio worden verdeeld tussen de 
Partners die deelnemen aan de gezamenlijke diplomering en elke Partner zal een gelijk deel, zijnde een 
derde, toegekend krijgen. 

 

De bachelor met specialisatie in de fysieke voorbereiding en training staat open voor studenten die 
voldoen aan de toelatingscriteria van de Federatie Wallonië-Brussel. 

 
De leeractiviteiten worden gezamenlijk georganiseerd, beheerd en verstrekt. Ze zullen plaatsvinden 
volgens de pedagogische behoeften, in de infrastructuren die ter beschikking staan, de respectievelijke 
lokalen die op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst door de Partners ter beschikking 
worden gesteld. 

 
In elk van de instellingen zullen gezamenlijk deliberaties worden georganiseerd in overeenstemming 
met het van kracht zijnde studiereglement van de Haute École Francisco Ferrer. 

 
Het slagen voor de opleiding wordt collegiaal beslist en leidt tot de gezamenlijke uitreiking van een 
enkel diploma, dat wordt ondertekend door de gezamenlijk diplomerende partijen, in 
overeenstemming met artikel 12 van deze overeenkomst." 

 
 

Artikel 2 – Artikel 7 van de Overeenkomst wordt gewijzigd. 
 

Lid 3 van punt "2. Opdrachten van de AJFC" wordt als volgt gewijzigd: 
 

1° Na de woorden "goedgekeurd door alle Partnerinstellingen", worden de volgende woorden 
toegevoegd: 

 
"onverminderd de verdeling ab initio van de subsidie, in gelijke delen, aan elke instelling die deelneemt 
aan de gezamenlijke diplomering, overeenkomstig artikel 5, lid 3 van deze Overeenkomst" 

 
2° De woorden op het einde van lid 3 worden geschrapt, zijnde: 

 
"en legt de verdeelsleutel vast die tussen de verschillende Partnerinstellingen gebruikt 

wordt". 3° Aan het einde van dit lid wordt een zin toegevoegd, die als volgt luidt: 

"De verdeling van de inkomsten en de uitgaven gebeurt pro rato de door elk van de partnerinstellingen 
ingerichte credits, desgevallend met aanpassingen besloten door het AJCF." 

 
Lid 3 van punt "2. Opdrachten van de AJFC" luidt voortaan als volgt: 

 
De AJFC voert het mechanisme voor het beheer van de financiële middelen uit volgens het hieronder 
beschreven en door alle partnerinstellingen goedgekeurde model en legt de verdeelsleutel vast die 
tussen de verschillende partnerinstellingen wordt gebruikt, onverminderd de verdeling ab initio van de 
subsidie, in gelijke delen, aan elke instelling die deelneemt aan de gezamenlijke diplomering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3 van deze Overeenkomst. "De verdeling van de inkomsten en de uitgaven 
gebeurt pro rato de door elk van de partnerinstellingen ingerichte credits, desgevallend met 
aanpassingen besloten door het AJCF." 



 
 
 
 
 

Opgemaakt te Brussel, op ..............................., in drie originele exemplaren, waarbij elke partner erkent 
zijn exemplaar te hebben ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 

Voor de Stad Brussel, 
 
 
 
 
 

Faouzia HARICHE 
Schepen van Openbaar Onderwijs 

en 

 
 
 

Luc SYMOENS 
Stadssecretaris 

 

 
 
 

Voor de Haute École Bruxelles-Brabant, 
 
 
 
 
 

Alexia PASINI 
Directeur-voorzitter 

 
 
 

Voor de Haute École Léonard de Vinci, 
 
 
 
 
 

Damien HUVELLE 
Directeur-voorzitter 

 


