
OVEREENKOMST nr. 20705

Opleiding bemiddeling

Onderwijs
voor Sociale Promotie

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de ondergetekenden:

enerzijds de volgende instelling :

INSTITUUT ROGER GUILBERT

Adres: Emile Grysonlaan 1, 1070 ANDERLECHT

Nummer + FASE-nummer: 2003041 – 41

Vertegenwoordigd door : P. BEAUDELOT

en anderzijds de volgende partner -

Gemeentebestuur van Molenbeek

Adres: Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 BRUSSEL

Vertegenwoordigd door : Mevrouw Catherine MOUREAUX, Burgemeester

1. Reglementair kader

Deze overeenkomst beantwoordt aan de bepalingen van artikel 114 en 115 van het decreet van 16 april 1991 en het besluit

van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1994. De opleidingen worden georganiseerd met inachtneming 

van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het Onderwijs voor Sociale Promotie. De bepalingen 

betreffende de studieraad en de pedagogische inspectie zijn onverkort van toepassing.

Deze overeenkomst mag niet met de hand worden geannoteerd of gewijzigd. Elke wijziging van de bepalingen ervan moet 

gebeuren door contact op te nemen met de Dienst overeenkomsten van het Bestuur.

Bijzondere modaliteiten die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, kunnen in een bijlage bij deze overeenkomst 

worden opgenomen.

2. Duur en plaats van de opleiding

• Startdatum van de opleiding: 19/10/2022

• Einddatum van de opleiding: 23/12/2022

• Plaats van de opleiding: Emile Grysonlaan 1, 1070 ANDERLECHT of in de lokalen van het gemeentebestuur

De uurregeling wordt in overleg tussen de overeenkomstsluitende partijen vastgelegd. Zij kan slechts in onderling overleg 

worden gewijzigd.

Voor elke opleiding die langer duurt dan 365 dagen moet een tweede overeenkomst worden gesloten.

3. Details van de opleiding

De opleiding omvat de volgende leereenheden:
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Benaming O.E. Adm. 
nr.

Code Niv. Cat. Georganiseerde
periodes

Periodes 
buiten 
dotat.

BEMIDDELING: MULTI-
DISCIPLINAIRE BENADERING

502 993003U35D1 sc CTni 24,00 0,00

TOTAAL 24,00 0,00

Gemeentebestuur van Molenbeek neemt 0,00 periodes voor zijn rekening.

De kosten van de in dit verband te verstrekken onderwijsperioden zijn als volgt verdeeld:

Adm. nr. Niveau Categorie Eenheidstarief Totaalkost

502 sc CTni 95,05 € 2 281,20 €

TOTAAL 2 281

Het gemeentebestuur van Molenbeek betaalt 0,00 euro.

De partij(en) die de onderwijskosten zoals hierboven beschreven geheel of gedeeltelijk betalen, ontvangen een door de Franse

Gemeenschap opgestelde schuldbekentenis. Bij ontvangst van deze laatste verbinden zij zich ertoe hun bijdrage te storten op

de daartoe bestemde financiële rekening van de Franse Gemeenschap.

4. Studenten

De regels inzake inschrijvingsgeld zijn die van artikel 12, S 3, 4 en 5, zoals gewijzigd, van de wet van 29 mei 1959 tot 

wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Het aantal leerlingen wordt geraamd op 25.

Het aantal bijgewoonde perioden bedraagt 24.

De bijbehorende begroting bedraagt 0,00 euro, die het Instituut Roger Guilbert voor zijn rekening neemt.

In evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één voor de Dienst overeenkomsten van de Directie Onderwijs voor

Sociale Promotie.

Datum :

Voor de instelling, 

de vertegenwoordiger:
Naam van de vertegenwoordiger

Patrick BEAUDELOT

Voor  de  partner  Gemeentebestuur

van  Molenbeek,  de

vertegenwoordiger:

Mevrouw Catherine MOUREAUX, Burgemeester
Handtekening
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