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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/18 Provinciale initiatieven. Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor 
het verlenen van een subsidie voor studiebeurzen van en 
naar China (provincie Shaanxi). Goedkeuring.

In zitting van 30 april 2014 heeft de deputatie ingestemd met het voorstel om de 
Universiteit Antwerpen te belasten met de praktische uitvoering van de uitwisseling 
“Studenten talen” in het kader van de samenwerking met de provincie Shaanxi 
(China). Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de 
provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een 
subsidie voor studiebeurzen naar en van China.

In zitting van 26 juni 2014 heeft de provincieraad ingestemd om een nominatieve 
subsidie in te schrijven van 48.000 EUR in het meerjarenbudget ten behoeve van 
de Universiteit Antwerpen voor de praktische uitvoering van de uitwisseling 
“Studenten talen” in het kader van de samenwerking met de provincie Shaanxi. Om 
de continuïteit van deze samenwerking te garanderen wordt aan de provincieraad 
gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

De overeenkomst die aan de provincieraad wordt voorgelegd telt 8 artikelen. De 
belangrijkste artikelen van deze overeenkomst worden hieronder beknopt 
toegelicht:

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst:

De provincie Antwerpen heeft, in het kader van haar samenwerking met de 
provincie Shaanxi in China, een uitwisselingsproject “Studenten Talen”. In dit 
project worden jaarlijks 6 semesterbeurzen verleend aan studenten uit Antwerpen 
om in Xi’an te studeren, en aan 2 personen uit Shaanxi om gedurende 1 
academiejaar in Antwerpen te studeren. 4 van de 6 semesterbeurzen zijn 
uitwisselingsbeurzen, de overige 2 semesterbeurzen worden volledig door de 
provincie Antwerpen betaald. De studie is voornamelijk gefocust op talen, met 
name Chinees in Northwest University in Xi’an en Engels, Frans, Duits, Spaans of 
Nederlands in Antwerpen. 

Deze overeenkomst heeft tot doel de Universiteit Antwerpen een subsidie te 
verlenen om dit uitwisselingsproject uit te voeren. Dit houdt mede in dat de selectie 
voor de uitgaande beurzen zal gebeuren onder de studenten van de Universiteit 
Antwerpen, waarbij minstens 4 beurzen voorbehouden zijn voor de opleiding 
Toegepaste Taalkunde (afdeling Chinees) voor studie Chinees in Northwest 



University in Xi’an, en dat de Shaanxi studenten hun studie binnen de Universiteit 
Antwerpen zullen volbrengen.

Daarnaast verleent de provincie Antwerpen drie beurzen aan studenten van de 
opleiding Toegepaste Taalkunde (afdeling Chinees) die een stage van een half of 
één academiejaar in Shaanxi plannen te doen, als ondersteuning voor hun 
reiskosten.

Artikel 2: Verbintenissen van de partijen

De verbintenissen van zowel de provincie Antwerpen als de Universiteit Antwerpen 
worden hier in detail beschreven.

Artikel 3: Overlegstructuur

Artikel 4: Promotie/communicatie

De Universiteit Antwerpen verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met 
deze samenwerking gebruik te maken van het logo van de provincie Antwerpen en 
te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van de provincie 
Antwerpen’.

Artikel 5: Budget

De nominatieve subsidie ten laste van de provincie Antwerpen bedraagt 48.000 
EUR per academiejaar. De besteding in detail van dit bedrag wordt in dit artikel 
verder besproken.

Artikel 6: Algemene bepalingen

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

De onderhavige overeenkomst treedt in werking op 28 februari 2019 en wordt 
afgesloten voor onbepaalde duur. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een 
subsidie voor studiebeurzen naar en van China (provincie Shaanxi).
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