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Vierde reeks wijzigingen van 2017. Herschikking kredieten
Flankerend onderwijsbeleid voor verschillende projecten FOB
binnen APB POA.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

In het budget van 2017 is onder machtigingskrediet 731/640 – toegestane
subsidies- een budget beschikbaar van 205.949,00 EUR voor het voeren van een
provinciaal flankerend onderwijsbeleid.
De provincieraad keurde in vergadering van 22 juni een voorstel van verdeling voor
het totale bedrag goed.
In dit voorstel is opgenomen om een budget van 94.949 EUR te verschuiven naar
APB POA.
Dit budget zal aangewend worden voor de verdere projectmatige invulling van de
medewerker onderwijsondersteuning, een projectmedewerker FOB ondersteuning
lokale besturen en werkingsmiddelen voor deze projecten.
De projectmedewerker onderwijsondersteuning staat in voor:
- Logistieke planning en administratieve ondersteuning van studiedagen,
vormings- en netwerkmomenten.
- Praktische ondersteuning Talentklassen, bezoeken Techno Trailer en diverse
projecten
- Ondersteuning bij de ontwikkeling van een communicatieplan en het
opzetten van activiteiten (o.a. promofilm en gezamenlijke infostand)
- Voorbereiden maandelijks E-zine ZijdeLinks
- Ondersteuning bij het opstellen van projectaanvragen.
Tot de taken van de projectmedewerker FOB ondersteuning lokale besturen
behoren o.a.
- Infoverzameling en beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot de
prioritaire thema’s
- Verrichten van opzoekingswerk met het oog op het verstrekken van een
onderbouwde dienstverlening
- Contacten leggen en netwerken uitbouwen met alle betrokken actoren

-

Aanleveren van nuttige data en beleidsinformatie aan lokale besturen met
betrekking tot onderwijsthema’s
Uitwerken van concrete projecten en methodieken in samenwerking met en
op vraag van lokale besturen
Uitwisselen
van
goede
praktijken
en
deze
vertalen
naar
beleidsaanbevelingen
Ondersteuning studiedagen, vormings- en netwerkmomenten (vooral
inhoudelijk)
Deelname aan interne en externe overlegmomenten
Aanleveren van redactionele bijdragen

Beide medewerkers worden voor dit schooljaar administratief aangesteld in een
school van het provinciaal onderwijs.
Ze worden aangestuurd door de adviseur FOB.
Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2)
worden verminderd met 94.949,00 EUR. Het gaat om een Subsidie flankerend
onderwijsbeleid (V) onder de budgetsleutel 0869/64900000 (ramingsnummer
2017140393)
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 24 van 33.
BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid
AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid
A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning
beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend
onderwijsbeleid.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2)
worden vermeerderd met 94.949,00 EUR. Het gaat om een dotatie aan POA (N)
onder de budgetsleutel 0861/64900000 (ramingsnummer 2017160017)
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 23 van 33.
BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs
AP Organiseren van toekomstige opleidingen
A Uitbetaling dotatie
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande
budgetwijzigingen;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC,
aangaande budgetwijzigingen;
Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande
budgetwijzigingen;
De voorgestelde vermeerdering en vermindering van kredieten in overweging
genomen;
Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:
Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget –
Uitgaven is er de volgende wijziging:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 94.949,00 EUR
Artikel 2:
Binnen het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget –
Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA)
met 94.949,00 EUR.

