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Agenda nr. 1/4 PVI. Overnameovereenkomst Provinciaal Veiligheidsinstituut. 
Bekrachtiging. Goedkeuring.

Het Bestuursakkoord van de provincie Antwerpen 2019-2024 stelt: “Een versterkte 
focus op het (flankerend) onderwijs waarin de provincie zich kan differentiëren, 
impliceert ook de afbouw van activiteiten binnen het niet-leerplichtonderwijs waarin 
de provincie niet langer een unique selling point inneemt. Inovant en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut zijn elk op hun terrein een gevestigde waarde. We 
zoeken partners om deze werking over te nemen en te bestendigen.”

In functie van dit principe tot overdracht van het PVI werd begin oktober 2019 een 
marktbevraging georganiseerd en werden 69 mogelijke partners aangeschreven. 
Vijf organisaties gingen hierop in en namen deel aan het voorafgaande 
informatiemoment. Deze vijf organisaties stuurden een voorstel in.

In de zitting van 19 december 2019 nam de deputatie kennis van de ingediende 
voorstellen en werden de dossiers inhoudelijk geanalyseerd. Hierbij werd gekeken 
naar de vooropgestelde omvang van de over te nemen activiteiten, de beoogde 
overname van alle geïnteresseerde medewerkers en de arbeidsvoorwaarden, de 
inbedding in een strategische visie op de integratie van de activiteiten van het PVI 
en de concrete uitwerking van het overnamevoorstel. De voorkeur ging naar het 
voorstel van AP.

AP neemt de werking van het PVI over. De principes hiervan werden vastgelegd in 
de managementnota van AP.

AP heeft de concrete intentie om het PVI op korte termijn verder uit te bouwen tot 
een expertisecentrum Veiligheid en Welzijn dat de huidige werking van het PVI 
versterkt en uitbreidt met onderzoek.

Met het strategische plan 2021-2025 profileert AP zich als expert en betrouwbare 
partner van het werkveld. AP kiest er expliciet voor om een leidende rol op te 
nemen in innovatie en ontwikkeling, op alle terreinen waar ze deskundig in is. Met 
de integratie van alle activiteiten van het PVI en de verdere uitbouw van 
projectmatig wetenschappelijk onderzoek wil AP het PVI verder laten uitgroeien tot 
een onderzoeks- en expertisecentrum in het domein van veiligheid en welzijn.

Het PVI biedt opleidingen aan afgestemd op de noden van het werkveld en levert 
attesten af nodig voor beroepsuitoefening in het domein van veiligheid en welzijn 
op diverse niveaus. Vormingen worden ook op maat aangeboden, op vraag van 
bedrijven en organisaties. Het huidige opleidingsaanbod van het PVI is 



complementair aan de bachelor Integrale Veiligheid van AP. Integratie van het PVI 
biedt AP de mogelijkheid om een uitdagende en brede leeromgeving aan te bieden 
voor nieuwe doelgroepen. De combinatie van AP en PVI maakt het mogelijk om een 
dynamisch opleidingsaanbod aan te bieden dat performant en relevant is voor 
zowel de student als voor de noden van werkveld en werknemers.

AP wil op termijn met het PVI ontwikkelkansen bieden die zich ruimer situeren dan 
de opleiding Integrale Veiligheid. Onder andere opleidingen zoals Ergotherapie, 
Verpleegkunde, Lerarenopleiding, Toegepaste psychologie, Chemie, … kunnen 
diverse aspecten van dit kenniscentrum verder helpen uitbouwen. Ergonomie, 
EHBO, lichamelijke veiligheid, psychosociaal welbevinden op de werkvloer, 
veiligheid in labo’s, … zijn kennisdomeinen die zich met deze integratie verder 
kunnen ontwikkelen, zowel qua vorming als qua advisering en onderzoek.

Ook het aanbod van het PVI voor basis- en secundaire scholen biedt een belangrijk 
potentieel voor AP en sluit aan bij acties van AP voor die scholen.

Het huidige PVI-aanbod voor scholen zal AP continueren en versterken, waardoor 
de banden van AP met het basis- en secundair onderwijs versterkt worden. Ook 
hier ziet AP nog groeipotentieel.

Het structureel aanbieden van informatie en advies over veiligheids- en 
welzijnstopics vanuit het informatiecentrum PVI sluit aan bij de huidige 
bibliotheekwerking van de hogeschool. Dit actief en vraaggestuurd aanbieden van 
antwoorden op probleemstellingen over veiligheid en welzijn op het werk, kan 
concreet uitgewerkt worden in het initiatief van de Vlaamse regering ‘Blikopener’ 
binnen AP. Met de middelen van het Blikopener-project van het Vlaams Agentschap 
Ondernemen en Innoveren (VLAIO) kan AP binnen haar expertisedomeinen 
dienstverlenende activiteiten aanbieden aan bedrijven en organisaties, zoals 
ondersteuning bij de vraagarticulatie van een probleem, eerstelijnsadvies of het in 
contact brengen met een aantal geschikte partijen om oplossingen te ontwikkelen.

AP biedt met de gebouwen op campus Spoor Noord – perfect gelegen t.o.v. haven, 
industrie en stad – optimale ontwikkelmogelijkheden voor het PVI. De benodigde 
specifieke uitrusting voor een degelijke uitbouw van dit centrum kan hier 
gerealiseerd worden. De gebouwen op deze campus aan de Noorderplaats en de 
Ellermanstraat versterken het facilitaire aanbod voor het PVI op deze site. Alle 
gebouwen op deze campus beschikken over zowel specifiek technische lokalen als 
meer generieke opleidingsgerichte faciliteiten. Het gebouw aan de Noorderplaats 
heeft een grote, toegankelijke bibliotheek en studie- en werkruimte, die perfect 
tegemoet komt aan de plannen om het informatiecentrum van het PVI verder uit te 
bouwen. De gebouwen op campus Spoor Noord zijn perfect bereikbaar met het 
openbaar vervoer, per fiets en te voet. Verder beschikt de campus over ongeveer 
350 parkeerplaatsen.

De medewerkers van het PVI hebben de noodzakelijke inhoudelijke en 
organisatorische expertise om het centrum een snelle doorstart te kunnen geven 
binnen AP. Overname van al deze medewerkers is dan ook een belangrijke 
voorwaarde om het bestaande aanbod en kwaliteitsniveau te kunnen behouden. Op 
vlak van administratie en organisatie ziet AP dus ook opportuniteiten om de 
expertise van de huidige medewerkers van het PVI te kunnen inzetten.

Om de integratie in goede banen te leiden zal een stuurgroep met 
vertegenwoordiging van de partijen de integratie gedurende een transitieperiode 
van nabij volgen.

Dit overnamevoorstel werd uitgewerkt in de overnameovereenkomst als bijlage.



We lichten enkele belangrijke punten uit de overeenkomst kort toe: 

- AP Hogeschool behoudt het aanbod van het PVI anno 2020 en zal het voort 
uitbouwen.

- De effectieve datum van de overdracht is nog te bepalen door de 
deputatie (en de raad van bestuur van AP), maar zal liggen tussen 1 
september 2020 en 1 januari 2021.

- Alle huidige medewerkers van het PVI worden in principe 
overgenomen, aan vergelijkbare arbeidsvoorwaarden, tenzij zij zelf een 
heroriëntatie binnen de provincie verkiezen. Met elke individuele 
medewerker komt er een gesprek over de voorwaarden en het engagement 
van AP tegen 1 juli 2020.

- Een groot stuk van de overeenkomst heeft te maken met de overdracht 
van goederen, archief, data, verbintenissen, intellectuele eigendomsrechten. 
De namen ‘PVI,’ ‘Veiligheidsinstituut’, ‘Navorming’ etc. zullen bijvoorbeeld 
als handelsnamen worden overgedragen aan AP.

- Externe communicatie over de overname zullen AP en de provincie 
gezamenlijk voeren.

- Een stuurgroep met vertegenwoordigers van beide partijen zal drie jaar 
lang over de uitvoering van de overeenkomst waken.

De voorgelegde overnameovereenkomst wordt door de deputatie goedgekeurd op 
26 maart 2020. De provincieraad bekrachtigt deze goedkeuring in de zitting van 23 
april 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad bekrachtigt de overeenkomst met de beschreven voorwaarden en 
afspraken voor overname van het Provinciaal Veiligheidsinstituut door de AP 
Hogeschool integraal. De heer Luk Lemmens, gedeputeerde, en de heer Danny 
Toelen, provinciegriffier, zijn afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze 
overeenkomst te ondertekenen.

BIJLAGE: overnameovereenkomst


