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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2016-09-21 
 

 

Plaats “Athena – campus Ter Bruyninge”, Bruyningstraat 52, 8510 Marke   

Aanwezig  Amerlynck Koen (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), 
Detremmerie Marc (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Viaene 
Tommy (SAPH - public relations / De Stroom vzw), Houthoofd Steffie 
(Team Welzijn – Kortrijk), Oestlandt Guido (A.B.S. Kortrijk), Vervaeke 
Frans (A.B.S.), Glorieux Marie (Athena - campus Ter Bruyninge), 
Masson Deborah (Brailleliga vzw), Nachtergaele Marie-Jeanne 
(Brailleliga vzw), Van Iseghem Marc (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Van Dierdonck Lies (Groep Ubuntu), Dekeirschieter 
Magda (K.V.Z.), De Bruyne Marniek (LAK), Lagae Régine (Minder-
Validen Vlaanderen), Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), 
Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), Augustus Francine (MS-
Liga), Deweer Stefanie (OCMW wijkcentra), Laverge Jacques 
(SOAR), Beunens Roger (Stoma-Ilco), Billiet Johnny (Stoma-Ilco), 
Chambart Pierette (Stoma-Ilco), Lannoo Lena (Stoma-Ilco), De 
Schepper Christa (VeBes), Alain (VeBes, begeleider), Braems Karine 
(Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Verledens Claire 
(V.S.O.G. Groeninge), Poot Christophe (VUSA), Decaluwé Yvan 
(Ziekenzorg CM), Dumon Donaat (Zonnewijzers), Logghe Liesbet 
(Tolk), Cool Francine (Athena - campus Ter Bruyninge), D’Haene 
Filip. 

Verontschuldigd Iemants Chris (SAPH - voorzitter), De Coene Philippe (Schepen van 
Welzijn), Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), Winters Liselore (De 
Speelvogel), Potié Chiron (De Stroom vzw), Deprez Flore (K.V.G.), 
Verstichel Geo (LAK), Decoo Veerle (Mentor vzw),  Tessier Sophie 
(Revalidatiecentrum Overleie), Deblaere Lien (V.F.G.)  

Afwezig Notebaert Marleen (Ado-Icarus), Leurs Julie (Ado-Icarus Menen), 
Cambien Anne-Marie (Auxilia), Derycke Christine (Buso De Kouter), 
De Praeter Wim (De Bolster), Vyncke Mieke (De Branding), Colman 
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Luc (Den Achtkanter), Hauspie Pascal (Den Achtkanter), Coorevits 
Toon (Groep Ubuntu), Dejagere André (Inclusie Vlaanderen), Bossuyt 
Chris (Individueel lid), Debels Rik (Individueel lid), Decantere Luc 
(Individueel lid), Devillé Mireille, Rodenbach Francis (Individueel lid), 
Rondelaere Gerda (Individueel lid), Viaene Riet (Individueel lid), 
Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), Nolf Freddy (L.V.S.W.), 
Bulcaen Tomas (Kabinet schepen De Coene), Braeckman Sabrina 
(Kinderdagverblijf Auricula), Dufraimont Ghislain (K.V.L.G.K.), 
Herpoelaert Agnes (K.V.Z.), Dhuyvetter Raphaël (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Haghebaert Freddy (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Demets Olivier (MFC De Kindervriend), Baertsoen Nadine 
(MS-Liga), Rabaut Filip (NEMA vzw), Hilde Declercq (OCMW 
wijkcentra), Vromant Jo (RA-liga), Demeestere Christophe (Similes 
Zuid-West-Vlaanderen), Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent), 
Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Vander Beken 
Frank (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Christiaens 
Patrick (Vriendenkring Nierpatiënten vzw)   

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 15 juni 2016 

2. Voorstelling Athena - campus Ter Bruyninge + rondleiding 

3. Zorgstrategisch plan Kortrijk 

4. Verslag over overleg met schepen Weydts  

5. Voorstelling “D’ oede doze” 

6. Korte berichten 

7. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 15 juni 2016 

Aangezien onze voorzitter met vakantie is leidt Koen, de ondervoorzitter, de 

vergadering. Hij bedankt onze gastvrouwen Francine Cool en Marie Glorieux voor hun 

gastvrijheid. 

We nemen afscheid van zuster Brigitte (Stoma Ilco) en verwelkomen Lena en Roger 

Lannoo - Beunens. Lena is de nieuwe voorzitster van Stoma Ilco. We verwelkomen 

ook Christa Deschepper en Alain, haar begeleider, de nieuwe vertegenwoordigers van 

Vebes. 

Tolk vandaag is terug Liesbet Logghe. 
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Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Voorstelling Athena - campus Ter Bruyninge + rondleiding  

Athena is een scholengroep secundair onderwijs met 5 campussen.  

“Athena, campus Ter Bruyninge” is de campus van de aangepaste zorg voor jongeren 

van 13 tot 21 jaar die het niet zo makkelijk hebben om op een klassieke manier les te 

volgen. 

In de vestiging van de Bruyningstraat wordt OV1 en OV2 aangeboden.  

De leerlingen van OV1 krijgen een veilig, warm nest ter voorbereiding op een 

dagcentrum of home. Er wordt vooral op een aangename manier zorg besteed aan de 

zelfredzaamheid zodat de jongere zich gelukkig voelt. 

OV2 biedt aangepast onderwijs als voorbereiding op het maatwerkbedrijf (beschutte 

werkplaats). Hier worden vaardigheden bijgebracht die noodzakelijk zijn om een 

verdere plaats in de maatschappij te kunnen handhaven. Er wordt voornamelijk 

bandwerk aangeboden in allerlei vormen van inpakwerk tot metaal, tuinbouw en hout. 

Er wordt onderwijs naar de praktijk toe gegeven. Met een hele groep wordt er gewerkt 

aan 1 af te werken product. De bedoeling is dat leerlingen direct aan de slag kunnen 

op de plaats waar ze stage liepen. 

In OV2 is er ook samenwerking met GTB en VDAB. In 4e en 5e gaan ze ook al 

opleidingen volgen in de VDAB en dat leidt tot attesten. 

In de vestiging Weggevoerdenlaan wordt OV3 aangeboden. 

In OV3 worden de leerlingen voorbereid op tewerkstelling binnen het reguliere 

arbeidscircuit of het gewone verdere onderwijs. Het eerste jaar maken ze kennis met 

een aantal specifieke opleidingen om dan vanaf het tweede jaar hun keuze te maken 

voor hun later beroep. Metselaar, lasser, interieurbouwer, tuinbouwarbeider, 

grootkeukenmedewerker en logistiek assistent behoren tot de mogelijkheden. Vanaf 

het vierde jaar gaan de leerlingen op stage naar bedrijven in de regio. 

Campus Ter Bruyninge biedt ook een opleiding voor blinden en slechtzienden. 

Sedert het in voege treden van het M-decreet moet de school voor elke leerling een 

verslag opmaken waaruit blijkt of een leerling kan overstappen naar het gewoon 

onderwijs. Overgang gebeurt naar gewoon onderwijs onder opschortende 

voorwaarden. De leerlingen kunnen altijd terugkeren naar het buitengewoon onderwijs. 
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Er zijn wel wat leerlingen overgestapt naar het gewoon onderwijs. Maar ook 

leerkrachten uit het BO gaan naar de gewone scholen om ondersteuning te geven aan 

de leerkrachten daar of aan de bijzondere leerlingen (GON-onderwijs). 

Naast een team van ervaren, gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten staat ook 

een gespecialiseerd zorgteam van paramedici (logopedisten, kinesisten, 

kinderverzorgsters, een verpleegster en een orthopedagoge) ter beschikking van de 

leerlingen. 

Na de uiteenzetting werd er een rondleiding gegeven doorheen de gebouwen die pas 

in gebruik genomen werden op 1 september laatstleden. 

3. Zorgstrategisch plan Kortrijk   

Filip D’Haene is verbonden aan het OCMW en is coördinator “Wonen en zorg”.  

Op dit ogenblik staat er nog niet zo veel in het beleidsplan van het stadsbestuur rond 

‘zorg’. Daarom kreeg Filip opdracht te werken aan een zorgstrategisch plan voor de 

toekomst van Kortrijk. Vooraleer het definitief wordt wil hij het aftoetsen bij 

verschillende medespelers zoals de SAPH, SOAR, … . Met dit plan wil het beleid een 

duurzaam zorgbeleid op lange termijn realiseren. 

Het document bevat volgende delen: Wat is de vraag? Het aanbod? Wat is er nodig 

(strategische en operationele doelstellingen)? 

Hij is nog op zoek naar cijfermateriaal: informatie waaruit de sterkte of zwakte van de 

betrokken sectoren blijkt (bijv. van de thuisverpleging). Uiteindelijk doel: strategische 

en operationele doelen formuleren. Hieruit moet een actieplan ontstaan (bijv. 

aangepast vervoer op mekaar afstemmen). Dan moeten er trekkers voor het plan 

aangeduid worden. Een coördinator moet dit alles dan opvolgen binnen een groot 

kader. 

Filip wil de zorgvragers bevragen o.a. via de SAPH en de SOAR. 

Daarvoor is de SAPH bereid om met een aantal geïnteresseerde leden van de 

adviesraad een bijeenkomst te plannen om op een aantal vragen die Filip op de 

vergadering formuleerde antwoorden te zoeken. Geïnteresseerden – eventueel ook 

mensen die je kent en betrokken zijn bij het thema - geven zo vlug mogelijk hun naam 

door aan Steffie (steffie.houthoofd@kortrijk.be) of de secretaris van de SAPH. We 

zoeken dan naar een geschikte datum voor de bijeenkomst. 

Het dagelijks bestuur kijkt nog of het nog cijfermateriaal voor het bundel van Filip 

bijeen kan krijgen. 

mailto:steffie.houthoofd@kortrijk.be
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Enkele bedenkingen van de aanwezigen: 

- Aangepast vervoer is erg groot knelpunt. Gebrek aan mobiliteit leidt tot 

eenzaamheid. 

- Mensen die minder mobiel zijn, trekken meer naar stadscentrum, want vervoer in 

randgemeenten is niet optimaal.  

- We moeten oppassen dat niet alle zorg naar het stadscentrum getrokken wordt. 

Anders jaagt dit jonge mensen weg. Het centrum moet leefbaar blijven.  

- Communicatie over het aanbod is ontoereikend. Ze is mogelijk en info is 

beschikbaar (digitaal of in folders die verwijzen naar websites) maar mensen vinden 

het vaak niet. 

- Beschut, beschermd, begeleid wonen is in de tekst misschien onderbelicht? 

- Er moet nagedacht worden over andere woonvormen m.b.t. levenslang wonen. 

Opdracht voor het SOK? 

- Betaalbaarheid over alle terreinen heen is een prioriteit. 

- Er is nood aan een meer holistische begeleiding; begeleiding als gezin, eerder dan 

als individu (vb. wat als mensen met een beperking een kind krijgen?).         

4. Verslag over overleg met schepen Weydts     

Uitgesteld naar volgende vergadering.  

5. Voorstelling “D’ oede doze”    

Uitgesteld naar volgende vergadering. 

6. Korte berichten   

Geen  

7. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

16 november:  ??? 

Kandidaten melden zich bij Steffie (Steffie.Houthoofd@kortrijk.be).  

• Vragen en info vanuit de AV  

Geen 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Steffie Houthoofd en de collega’s DB. 

Volgende AV: woensdag 16 november 2016. Locatie: … 
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