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directie Onderwijs & Vorming 
---  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Flankerend onderwijsbeleid 

Het Beroepenhuis:- goedkeuring nieuwe statuten;- 

aanduiding vertegenwoordiger van de Provincie in de 

Algemene Vergadering;- voordracht van een natuurlijk 

persoon voor het Bestuursorgaan. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

Mevrouwen en mijne Heren, 

 

I. Het Beroepenhuis 

Sedert 2002 is de Provincie Oost-Vlaanderen lid van de vzw Het 

Beroepenhuis. 

De vereniging ‘Het Beroepenhuis vzw’ stelt zich tot doel: 

a) Jongeren te ondersteunen bij het maken van bewuste, positieve studie- en 

loopbaankeuzen m.b.t. arbeid en beroep; 

 b) Ouders, onderwijs - en bedrijfsmensen, beroepsbeoefenaars en alle andere 

geïnteresseerden motiveren om hieraan op een constructieve manier mee te 

werken; 

c) Alle mogelijke activiteiten die verband houden met a) en b) te ontwikkelen en 

op te volgen. 

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier aan 

beroepen en krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. Vooral de 

technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker. Zo worden de 

tieners geholpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze. 

In de doe-tentoonstelling maken de jongeren op een speelse manier kennis 

met beroepen uit de volgende sectoren: (1) metaal en technologie, (2) metaal 

en technologie: bedienden, (3) transport en logistiek, (4) horeca, (5) chemie, 

kunststoffen en life-sciences, (6) voedingsindustrie, (7) haven en binnenvaart, 

(8) bouw, (9) social profit, (10) printmedia, (11) kapper en 

schoonheidsspecialist. 

Daarnaast gaan de bezoekers die met de klas komen ook aan de slag met 

concreet materiaal in de beroepenateliers.   
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II. Nieuwe statuten 

Volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 

2019 (WVV), moeten de statuten van elke vzw tegen 1 januari 2024 worden 

aangepast aan de nieuwe wetgeving.  

Daarom heeft de vzw zijn statuten vernieuwd. De nieuwe statuten zullen 

voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 16 juni 2020. 

Het ontwerp van de nieuwe statuten werd opgemaakt in overleg met het VSDC 

(Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor vzw’s) om zeker in 

overeenstemming te zijn met het WVV. 

Daarnaast werden op vraag van het VSDC de doelstelling vollediger 

geformuleerd en de activiteiten gedetailleerder beschreven: 

“De vereniging heeft als belangeloze doelstelling jongeren te ondersteunen bij 

het maken van bewuste en positieve studie- en loopbaankeuzes door 

contexten te creëren waarin jongeren enerzijds hun talenten en interesses 

kunnen ontdekken en anderzijds hun horizon (m.b.t. de arbeidsmarkt) kunnen 

verruimen. Hierbij motiveert de vereniging ouders, onderwijs- en 

bedrijfsmensen, beroepsbeoefenaars en alle andere geïnteresseerden om 

hieraan op een constructieve manier mee te werken. 

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer 

welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen 

zijn: 

- Organiseren van een educatief centrum met interactieve tentoonstelling en 

workshops 

- Ontwikkelen en aanbieden van educatieve materialen en trajecten en 

nascholingen 

-Organiseren van doedagen 

-Organiseren van techniek- en talentenfestivals 

-Organiseren van bedrijven-, talenten- of beroepenrally’s op de werkvloer 

-Ontwikkelen en organiseren van pop-up-concepten zoals een beroepen- of 

talentendorp 

-Ontwikkelen en aanbieden van STEM-activiteiten of academie 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.” 

III. Aanduiding van de vertegenwoordiger van de Provincie in de 

Algemene Vergadering 

Op dit ogenblik wordt de Provincie in de Algemene Vergadering 

vertegenwoordigd door Caroline Delbaere , beleidsmedewerker bij de directie 

Onderwijs en Vorming. Zij is bij het flankerend onderwijsbeleid bevoegd voor 

een goede studiekeuze in het secundair onderwijs en voor de zorgberoepen. 

Hiervoor heeft zij regelmatig contact met de medewerkers van Het 

Beroepenhuis.  
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Voorgesteld wordt Caroline Delbaere verder aan te duiden als 

vertegenwoordiger. Ook bij stad Gent is er een ambtelijke vertegenwoordiging 

in de Algemene Vergadering. 

IV. Voordracht voor het Bestuursorgaan 

Caroline Delbaere maakte ook deel uit van de raad van bestuur van Het 

Beroepenhuis. 

In de oude vzw-wet was de deelname van een rechtspersoon aan de raad van 

bestuur niet echt geregeld. In het WVV is dat anders. Artikel 2:55 stelt: 

“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een 

bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon 

als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat 

mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste 

vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de 

rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het 

betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.” 

De juridische dienst raadt aan om niet te werken met bestuurders-

rechtspersonen, maar met natuurlijke personen als bestuurders. Indien er 

gewerkt wordt met een bestuurder-rechtspersoon, zal de vaste 

vertegenwoordiger constant moeten terugkoppelen en verantwoording 

afleggen aan de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.  

Er wordt voorgesteld om Caroline Delbaere als natuurlijke persoon voor te 

dragen voor het Bestuursorgaan van de vzw. 

* 

* * 

Uw vergadering wordt uitgenodigd om: 

- akkoord te gaan met het bijgevoegde besluit; 

- een vertegenwoordiger van de Provincie aan te duiden in de Algemene 

Vergadering van de vzw; 

- een natuurlijke persoon voor te dragen voor het Bestuursorgaan van de vzw. 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Kurt Moens 
 


