
 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

YOUTH FOR LOVE 
_________________________________________________________ 

 
 
PARTIJEN 
 
UC Leuven - Limburg met hoofzetel in Diepenbeek, Agoralaan 1 en BTW nummer BE0417.195.515, 
vertegenwoordigd door dhr. Marc Vandewalle als gevolmachtigde (voortaan genoemd de "Associatie"). 
 

De instelling voor secundair onderwijs __________________________________________________, in  de 

persoon van de schooldirecteur dhr/mevr._________________________________________________  

(voortaan genoemd de "School"). 

                           
OVERWEGINGEN 
  
A.  De school is een instelling voor secundair onderwijs gesitueerd in Vlaanderen. 

B.    ActionAid is een onafhankelijke internationale organisatie die actief is in Italië en 44 andere landen (verspreid 
over 5 continenten) en samenwerkt met meer dan 10.000 partners, NGO's en sociale bewegingen om 
armoede en sociaal onrecht te bestrijden. Veertig jaar lang heeft ActionAid samen met de armste en meest 
gemarginaliseerde individuen en gemeenschappen gestreden, en is zich er ten volle van bewust dat om 
echte sociale veranderingen tot stand te brengen, een collectieve inspanning ter bevordering van solidariteit 
en rechtvaardigheid nodig is. ActionAid heeft zichzelf een specifieke missie opgelegd die de komende tien 
jaar moet worden nagestreefd: het bevorderen en beschermen van ruimten waar democratische 
participatie mogelijk is en het betrekken van mensen en gemeenschappen bij de bescherming van hun eigen 
rechten; samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau om verandering te bewerkstelligen en 
de sociale rechtvaardigheid te vergroten, de kwaliteit van de democratie te verbeteren en mensen die in 
armoede en marginalisering leven te ondersteunen. 

C.   In het kader van de missie van ActionAid is het van fundamenteel belang dat jongeren worden voorgelicht 
over en bewust worden gemaakt van de rechten van vrouwen, gendergelijkheid en de afwijzing van alle 
vormen van gendergeweld, te beginnen met het doorbreken van stereotypen, om de jongeren een 
referentiekader te bieden waarbinnen zij een toekomst kunnen opbouwen als burgers die zich bewust zijn 
van hun eigen en andermans rechten en plichten. Daarom ondersteunt ActionAid de Vlaamse scholen, zodat 
zij hun pedagogisch doel kunnen bereiken, als referentiepunt voor de gemeenschap kunnen fungeren en de 
democratische participatie kunnen bevorderen. 

D.   ActionAid is de leidende partner van het door de Europese Unie (de afdeling Programma's en Justitie)  
gefinancierde project "Youth For Love" dat tot doel heeft een onderwijsprogramma te ontwikkelen, uit te 
voeren en te evalueren dat geïntegreerd zal worden in de instellingen voor secundair onderwijs van vier 
Europese landen (Italië, Griekenland, België en Roemenië). Het programma heeft als doel bij te dragen tot 
de preventie en bestrijding van gendergeweld onder jongeren, door zowel het onderwijzend personeel als 
de studenten te ondersteunen en bewuster te maken van de bestaande en onaanvaardbare gevolgen van 
gendergerelateerd geweld en van de noodzakelijke procedures die in dergelijke gevallen moeten worden 
toegepast. De projectpartners zijn: Afol Metropolitana, CPE - Roemenië, ActionAid Hellas - Griekenland, 
UCLL - België. 



E.    Omwille van deze reden heeft de associatie gevraagd om de activiteiten uit te voeren in het verlengde van 
het onderwijsprogramma van de school. De activiteiten in Vlaanderen zullen worden uitgevoerd door UC 
Leuven – Limburg, ondersteund door ActionAid Italia.   

F.     Aangezien de activiteiten van het project geen economische last met zich meebrengen en een waardevolle 
aanvulling kunnen vormen op het onderwijsprogramma van de school, is de school bereid om samen te 
werken met de associatie bij de uitvoering van het project. 

G.    Het reglement van de school voorziet in de mogelijkheid om samen te werken met overheidsinstanties en 
externe organisaties. 

H.   Op ____/____/_____ besloot de directie van de School om deel te nemen aan het Project, waarbij de 
schooldirecteur in de persoon van dhr/mevr. __________________________________________________ 
deze overeenkomst te onderschrijft, en alle verdere handelingen met betrekking tot de uitvoering van het 
project. 

  
De Associatie en de School zijn van plan om samen te werken bij de uitvoering van het project, volgens de 
procedures die in deze overeenkomst (voortaan de "Overeenkomst") zijn aangegeven. 
  
Gezien het bovenstaande komen de partijen het volgende overeen 

  
1. Overwegingen 

1.1 De overwegingen maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
  

2. Doel 

2.1   Het doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen de partijen in het kader van het project 
waarbij de volgende activiteiten worden uitgevoerd  

§ overleg met het schoolpersoneel dat vrijwillig deelneemt aan het project.  
§ het in kaart brengen van de situatie op school van de impact van het project door middel van een focusgroep 

met schoolpersoneel en focusgroepen met leerlingen, onder leiding van onderzoekers van de UCLL, alsook 
een bevraging bij de leerlingen 

§ “Youth Support Programme”: een reeks van modules met lesmateriaal rond het thema; vormingen voor 
leerkrachten; peer-to-peer activiteiten met creatieve activiteiten voor de hele school. Het aantal lesuren 
dat aan het programma kan worden besteed, wordt verder bepaald in overleg met de school en de 
betrokken leerkrachten. 

§ voorstelling van de projectresultaten voor de school 
§ eindoplevering van het project met netwerken en nationale en internationale belanghebbenden in Milaan 

   
2.2   Daarnaast kunnen de partijen in het kader van het project besluiten het volgende te ondernemen: 

§ vergaderingen en initiatieven met andere plaatselijke organisaties en instellingen 
§ activiteiten buiten de schooluren  

           
2.3   Zonder behoud voor alle tot nu toe voorziene voorwaarden, verbindt de School zich ertoe om: 

§ de Associatie te ondersteunen bij de uitvoering van de in de artikelen 2.1 en 2.2 beschreven activiteiten 
§ te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake veiligheid en privacy 

  
2.4  De associatie verbindt zich er toe: 

§ De uitvoering van de in de artikelen 2.1, 2.2 genoemde activiteiten zelfstandig te beheren 



§ De samenwerking tussen de school en andere lokale entiteiten voor de uitvoering van de in de artikelen 2.1 
en 2.2 beschreven activiteiten te bevorderen. 

 
3. Engagement voor de School 

3.1 De School verbindt zich ertoe de uitvoering van de activiteiten die tussen de Partijen zullen worden 
overeengekomen mogelijk te maken, na vooraf overeenstemming te hebben bereikt over het tijdschema en de 
betrokkenheid van het schoolpersonel. De partijen zijn het erover eens dat van de school geen economische 
lasten mogen worden verlangd voor activiteiten in verband met de uitvoering van het project. 
 
3.2 De leerkrachten behouden - met de steun van de door de associatie aangewezen personen - hun rol van 
opvoeder en zijn daarom ook mee verantwoordelijk voor het toezicht op de studenten tijdens de uitvoering van 
de activiteiten en de controle op de doelstellingen van het project. 
   
4. Engagement voor UC Leuven-Limburg 

UCLL verbindt zich ertoe alles te doen wat nodig wordt geacht om de overeengekomen activiteiten, zoals 
omschreven in artikel 2.4, uit te voeren. 
 
5. Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging van de overeenkomst 

5.1  Deze overeenkomst blijft van kracht vanaf de datum van ondertekening en wordt geacht automatisch te 
zijn beëindigd zodra alle tussen de partijen overeengekomen activiteiten uiterlijk op 30/12/2020 hebben 
plaatsgevonden. 

5.2 De partijen hebben het recht om zich terug te trekken uit dit contract of het wederzijds te beëindigen.  
 

6. Privacy 

De partijen, als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens, informeren elkaar over de 
persoonsgegevens met betrekking tot de andere partij, overeenkomstig  art. 13 GDPR, dat de gegevens van de 
andere partij worden verwerkt voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden en om te voldoen aan 
haar inherente contractuele verplichtingen, en om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en nationale en 
communautaire regelgeving.  

De verwerking van de gegevens kan zowel handmatig als elektronisch gebeuren. De gegevens kunnen worden 
meegedeeld aan derden die diensten verlenen die nuttig zijn voor de vervulling van fiscale, administratieve of 
burgerlijke verplichtingen, of aan overheidsinstanties, financiële administraties of andere toezichthoudende 
instanties, zelfs om te voldoen aan een uitdrukkelijk verzoek van een van de hierboven vermelde personen. Zij 
kunnen ook worden overgedragen aan bedrijven die zich bezighouden met de invordering van schulden.  

De bewaring van de gegevens duurt slechts tot het einde van het contract en de nakoming van de verplichtingen 
van de partijen of voor de periode die vereist wordt door de wettelijke, reglementaire, nationale en/of 
communautaire bepalingen met betrekking tot de verschillende geregelde aspecten, voornamelijk van 
administratieve of fiscale aard. De bewaring van gegevens moet ook worden gewaarborgd gedurende de tijd die 
nodig is om te antwoorden op verzoeken of gedurende de perioden die door toezichthoudende autoriteiten, 
politie-instanties en gerechtelijke autoriteiten voor hun eigen institutionele doeleinden worden opgelegd. Zij 
kunnen in noodsituaties gedurende verschillende perioden worden bewaard om zich voor een rechtbank te 
verdedigen of zijn rechten te doen gelden. De personen die bevoegd zijn om de gegevens te verwerken zijn 
administratief en boekhoudkundig personeel en degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
diensten die worden geregeld in het contract, de IT-systemen en de beveiliging van dezelfde gegevens.  

Overeenkomstig de artikelen 16-21 GDPR kan elke Partij zich tot de andere Partij wenden via de contactgegevens 
die beschikbaar zijn in het Contract, om haar recht op raadpleging, wijziging, annulering en het "recht om te 



worden vergeten" uit te oefenen en om beperkingen op te leggen aan de verwerking van gegevens of om zich 
te verzetten tegen deze verwerking om legitieme redenen. Indien de vroeger verleende toestemming wordt 
ingetrokken, zoals op elk moment kan gebeuren, wordt ervan uitgegaan dat dit geen afbreuk doet aan de 
rechtsgrondslag voor de verwerking op basis van de eerder verleende toestemming of door alternatieve, bij wet 
voorziene toestemmingsmechanismen. Elke partij heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteiten om haar rechten te doen gelden. Elke partij kan zich tot de andere partij wenden 
om een volledige en bijgewerkte lijst van alle gegevensverwerkers te verkrijgen. Ten slotte heeft men het recht 
om de overdraagbaarheid van de gegevens te verzoeken, wat overeenkomt met het recht om een kopie van de 
gegevens in een gestructureerde vorm te ontvangen die gemakkelijk toegankelijk en leesbaar is met behulp van 
elektronische standaardapparatuur, en deze rechtstreeks door te geven aan een onafhankelijk persoon zodat 
deze de gegevens kan verwerken binnen de door de aanvragende partij gestelde grenzen. 

  
 
 
Hasselt, 21/05/2019 
  

  
___________________  
Voor de school  
 
______________________  
De schooldirecteur   
  

                
______________________  
Voor UCLL 
 
Marc Vandewalle 
Algemeen Directeur 
                                                    

Bijlage A - De projectactiviteiten 
 


