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"Haute Ecole Francisco Ferrer" - Erasmushogeschool Brussel.- Overeenkomst.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Decreet van 5 augustus 1995 van de Franse Gemeenschap, houdende vaststelling van de algemene organisatie van het
hoger onderwijs in Hogescholen;

Gelet op het Decreet van 7 november 2013 van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies en vooral zijn artikel 134;

Gelet op het Decreet van 11 april 2014 van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger
onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies;

Overwegende dat de “Haute Ecole Francisco Ferrer” en de “Erasmushogeschool Brussel” een gemeenschappelijke doelstelling
hebben betreffende het realiseren van het studie- en pilootproject ‘naar tweetalige leraren via bidiplomering’ door een Bachelor leraar
lager onderwijs met bidiplomering aan te bieden in beide instellingen van het hoger onderwijs;

Overwegende dat beide instellingen van het hoger onderwijs een gemeenschappelijk doelstelling hebben om met het studie- en
pilootproject, een versterkte basisopleiding voor leraren uit te bouwen en de ambitie om meertaligheid een plaats te geven in het
onderwijs in relatie met de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), la
Commission communautaire commune (COCOM), beleidsplan Stad Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC);

Overwegende dat de partijen werken samen in het kader van het studie-en pilootproject dat door de EhB en HEFF wordt gedragen,
uitgevoerd en verantwoord, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak;

Overwegende de herziene samenwerkingsoverenkomst tussen de Stad Brussel, Inrichtente Macht van "Haute Ecole Francisco Ferrer"
van de Stad Brussel en "Erasmushogeschool Brussel" in bijlage kunt terugvinden;

Gelet op het advies van de Sectie van het Openbaar Onderwijs;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST:
Enig artikel: de herziene samenwerkingsoverenkomst tussen de Stad Brussel, Inrichtente Macht van "Haute Ecole Francisco Ferrer"
van de Stad Brussel en "Erasmushogeschool Brussel" aan te nemen.
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