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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Françoise Carton de Wiart, Gisèle
Mandaila, Rachid Madrane, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais,
Josianne Pardonge, Damien Gérard, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Ahmed M’Rabet, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise de Halleux,
Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Laurent Vleminckx, Virginie Taittinger, Stéphane Van
Vaerenbergh, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 29.06.15
#Onderwerp : Hoger Instituut voor Bestendige Vorming - Huishoudelijk reglement. #
Openbare zitting

Onderwijzend personeel
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie zoals
gewijzigd door het decreet van 14 november 2008 ter bevordering van de integratie van het hoger onderwijs
voor sociale promotie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs;
Overwegende dat, omwille van de goede werking van de school, de regels die elke student gedurende het
schooljaar moet naleven, vastgelegd dienen te worden.
Overwegende dat deze principes opgenomen moeten worden in een reglement dat de discipline oplegt voor
een goed verloop van de studies;
Gelet op de beraadslaging van 17 januari 2000 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het
Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek zoals goedgekeurd door de lokale paritaire commissie
op 9 november 1998;
Overwegende dat de principes in deze tekst gewijzigd en aangevuld moeten worden in het licht van de
gewijzigde mentaliteit, het vrijer worden van de zeden en de nieuwe regels die van kracht zijn in het
onderwijs;
Overwegende dat volgens het decreet van 16 april houdende organisatie van het onderwijs voor sociale
promotie het huishoudelijk reglement van de instelling de interne beroepsprocedure moet vermelden die de
leerling kan instellen tegen beslissingen om hem te weigeren die genomen zijn door de studieraad,
bijeengeroepen in het kader van een opleidingseenheid ‘geïntegreerde proef’ of van een bepalende
opleidingseenheid georganiseerd in het kader van een afdeling;
Overwegende dat de evolutie van de technologie inhoudt dat de documenten die geraadpleegd kunnen
worden op de website van de school gedigitaliseerd moeten worden;
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Gelet op de goedkeuring van de paritaire commissie van 30 april 2015 betreffende de wijzigingen die
ingediend worden in het oorspronkelijke reglement;
BESLIST
Het gewijzigde huishoudelijk reglement van het Institut de Formation Continue d’Etterbeek goed te keuren.
Dit document zal overhandigd worden aan de leerlingen op het moment dat zij zich inschrijven. Het kan
eveneens geraadpleegd worden op de website van de school.
Er wordt een afschrift van deze beraadslaging verstuurd naar de Fédération Wallonie-Bruxelles, de
schooldirectie en de dienst Onderwijs.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 01 juli 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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