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Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck 

Vraag om uitleg van mevrouw An Michiels tot de heer 
Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk,  
Onderwijs en Vorming, over de samenwerking met de 
Franse Gemeenschap over het spijbelbeleid in Brussel 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord.  

Mevrouw An Michiels: Mijnheer de minister, dit is een 
vervolg op mijn vraag van 8 april 2008 over de procedure 
voor de leerplichtcontrole in het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest. U hoopte dat dat helemaal op punt zou 
staan tegen het begin van dit schooljaar en dat de twee 
gemeenschappen samen de controle op de leerplicht zou-
den kunnen uitoefenen. Op dat ogenblik waren er zo’n 
6000 leerplichtigen in het Brusselse Hoofdstedelijke  
Gewest waarvan u niet wist op welke manier ze aan de 
leerplicht voldeden. U vermoedde dat velen hiervan op 
een of andere manier toch voldeden aan de leerplicht of 
dat er nog fouten zaten in de databanken. 

Op 3 juni 2008 stelde de heer Kris Van Dijck een ver-
volgvraag. U liet toen weten dat de informatie in de 
databanken zou aangevuld worden met informatie van 
de ouders over de wijze waarop hun leerplichtige kind 
aan de leerplicht voldoet. Voor die leerplichtigen waar-
van na dat contact nog steeds niet geweten was of ze 
voldoen aan de leerplicht, zou u de gemeenten inschake-
len. Op 18 november 2008 werd er weer een vraag om 
uitleg gesteld en toen zei u dat er op 12 november een 
samenwerkingsprotocol was ondertekend tussen de 
Vlaamse en de Franse Gemeenschap, en dat diezelfde 
dag minister-voorzitter Picqué en de negentien Brusselse 
burgemeesters een engagementsverklaring hadden onder-
tekend waarin ze zich bereid verklaarden om vanaf dit 
schooljaar hun medewerking te verlenen aan de leer-
plichtcontrole in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Intussen is het tweede trimester van dit schooljaar volop 
bezig en zou de controle op de leerplicht op kruissnel-
heid moeten zijn. Wat is de huidige stand van zaken? 
Staat de procedure voor de leerplichtcontrole intussen 
helemaal op punt? Indien niet, wat zijn de problemen? 

Zijn de ouders van die leerplichtigen die niet terugge-
vonden worden in de databanken, intussen gecontac-
teerd? Heeft dit resultaat gehad? 

Zijn er ook dit schooljaar nog leerplichtigen waarvan u 
niet weet op welke manier ze aan de leerplicht voldoen? 
Zo ja, hoeveel zijn dat er? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord.  

Minister Frank Vandenbroucke: Ik zal uw drie vra-
gen tegelijk behandelen. Zoals u wellicht weet, sloten 
minister Dupont en ik op 12 november 2008 een sa-
menwerkingsprotocol af waardoor een gezamenlijke 
leerplichtcontrole in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest mogelijk werd. Diezelfde dag ondertekenden 
ook de negentien Brusselse burgemeesters en minister-
voorzitter Picqué een engagementsverklaring. Daarmee 
engageerden ze zich om hun medewerking te verlenen 
aan deze leerplichtcontrole en samen met ons werk te 
maken van een sluitende controle in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest.  

Ik kan u zeggen dat de afspraken uit het samenwer-
kingsprotocol tot nog toe volledig nageleefd werden. 
Zo werd er een gemeenschappelijke cel opgericht. 
Deze cel bestaat uit ambtenaren van de Vlaamse én de 
Franse Gemeenschap en zal vanaf dit schooljaar de 
leerplichtcontrole in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest voor haar rekening nemen en coördineren. Ook 
de gezamenlijke leerplichtcontrole ging reeds van start 
en zit nog steeds op schema.  

De gemeenschappelijke cel vroeg aan het Rijksregister 
een overzicht van alle leerplichtigen die op 1 oktober 
2008 gedomicilieerd waren in het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest en geregistreerd waren in het bevol-
kings-, het vreemdelingen- of het wachtregister. Op 1 
oktober 2008 bleken er in het Brusselse Hoofdstedelij-
ke Gewest 142.294 leerplichtigen gedomicilieerd te 
zijn. In een volgende fase duidde de gemeenschappe-
lijke cel aan welke leerlingen ze terugvond in haar 
eigen databanken. Dat betekent dat ze in de databanken 
van de Vlaamse en Franse Gemeenschap naging welke 
leerplichtigen: ingeschreven zijn in onderwijsinstellin-
gen die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden 
door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap; een aan-
vraag voor huisonderwijs ingediend hebben; inge-
schreven zijn in een privéschool; een tijdelijke of per-
manente vrijstelling van de leerplicht hebben. Deze 
fase werd eind januari 2009 afgerond. Na deze eerste 
controle bleken we van 6511 leerplichtigen niet te 
weten of, en op welke manier, ze aan de leerplicht 
voldeden. Daarom werden er op 2 februari 2009 twee-
talige brieven verstuurd naar de ouders van deze leer-
plichtige kinderen en jongeren met de vraag om aan de 
gemeenschappelijke cel duidelijk te maken of, en op 
welke manier, hun kinderen aan de leerplicht voldeden.  

Op de valreep bereikte me nog volgende informatie. 
Op de eerste brief die we naar 6511 gezinnen stuurden, 
kwamen 2119 antwoorden toe bij de Franse Gemeen-
schap, kwamen 77 antwoorden toe bij de Vlaamse 
Gemeenschap, werden 365 brieven teruggestuurd naar 
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de afzender, en waren er 316 leerlingen die ondertussen 
de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt.  

Op 17 februari 2009 verstuurden we naar de ouders van 
wie we tot dan nog geen antwoord gekregen hadden ook 
een herinneringsbrief. Er werden 3787 herinneringsbrie-
ven verzonden, waarvan 1896 voor inschrijvingen in het 
lager onderwijs en 1891 voor het secundair onderwijs.  

De gemeenschappelijke cel verwerkt momenteel de reeds 
binnengekomen antwoorden. Ouders hadden bovendien 
nog tot 28 februari 2009 de tijd om op de brieven en herin-
neringsbrieven te antwoorden. We hebben getracht om 
tegen vandaag nog een eerste indicatie te krijgen van de 
soorten van antwoorden die binnen komen, maar daarvoor 
was het nog net te vroeg. Daarna zal de gemeenschappelij-
ke cel – na een update van het Rijksregister gevraagd te 
hebben – binnenkort aan elk van de negentien Brusselse 
gemeenten een overzicht bezorgen van de leerplichtigen 
van hun gemeenten waarvan we op dat ogenblik nog steeds 
niet weten of, en op welke manier, ze aan de leerplicht 
voldoen. Om de samenwerking met de gemeenten en de 
leerplichtcontrole door de gemeenten ook goed te laten 
verlopen, heeft de gemeenschappelijke cel op 19 februari 
2009 nog bijkomende uitleg gegeven aan de negentien 
Brusselse gemeenten tijdens een informatievergadering.  

Ik verwacht veel van deze samenwerking met de gemeen-
ten en ik denk dat we hiermee ook in Brussel voor het 
eerst in twintig jaar tot een sluitende aanpak van absoluut 
schoolverzuim zullen kunnen komen. Pas als heel de pro-
cedure van de leerplichtcontrole doorlopen is, kan ik zeg-
gen hoeveel leerplichtigen er in het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest daadwerkelijk niet aan de leerplicht voldoen. 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord.  

Mevrouw An Michiels: Ik dank u voor uw antwoord, 
mijnheer de minister. Dat waren heel veel cijfers. Ik heb 
zeer snel genoteerd. We boeken vooruitgang. Vorig jaar 
waren er nog 6000 jongeren die men niet terugvond, nu 
zijn dat er nog 3700, waarvan nog antwoorden blijven 
binnenkomen. Ik begrijp dat heel de procedure afgerond 
moet zijn om een exact cijfer te kunnen noemen. Wan-
neer kan die procedure afgerond zijn? Eind dit school-
jaar? Vroeger? 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik durf dat niet zomaar 
zeggen. Ik vermoed dat dat eind van dit schooljaar zal zijn. 
Als we de gemeenten inzetten, moeten we ze tijd geven. 

Vorig jaar waren we niet zo erg zeker van de kwaliteit van 
onze bestanden. We zijn na de eerste stap gestopt. We 
kwamen uit op zo’n 6000 leerplichtigen maar we waren 
onzeker over wat dat precies inhield. Nu zetten we een 
volgende stap en die leidt tot een eerste filtering, waarna er 
nog een heel aantal overblijven. We boeken inderdaad 
belangrijke vooruitgang. We zijn daar eindelijk mee bezig. 

De voorzitter: Het incident is gesloten.  

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de oprichting 
van type 7-scholen om de werking met betrekking 
tot autismespectrumstoornissen te optimaliseren 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.  

Mevrouw Helga Stevens: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, vanuit het 
werkveld krijg ik signalen dat veel scholen voor bui-
tengewoon onderwijs een aanvraag hebben ingediend 
om ook onderwijs type 7 te mogen inrichten. Deze 
scholen willen dat in eerste instantie doen om hun 
werking met betrekking tot autismespectrumstoornis-
sen (ASS) te optimaliseren. 

Op basis van de verschillen in personeelsbezetting naar-
gelang het type waarbinnen leerlingen met ASS functio-
neren, met name type 3 en type 7, en op basis van de 
wachtlijsten voor leerlingen met ASS, is het uiteraard 
goed te begrijpen waarom scholen voor type 7 opteren. 

De vraag moet echter worden gesteld of een massale 
bijkomende erkenning van type 7 de oplossing is voor 
deze verzuchtingen. Wettelijk is het immers zo dat type 
7 staat voor slechthorende en dove leerlingen: leerlin-
gen met een auditieve beperking op alle niveaus, kleu-
terschool, lagere en secundaire school.  

Ook al tekenen scholen die type 7 willen oprichten een 
overeenkomst om alleen leerlingen met ASS in te 
schrijven en geen leerlingen met een auditieve beper-
king, dan nog belet niets hen om toch deze laatste groep 
in te schrijven. Wettelijk mogen ze zelfs die laatste leer-
lingen niet weigeren, tenzij ze hun school vol verklaren. 

Bestaat het risico niet dat door de uitbreiding van type 
7 voor leerlingen met ASS, de traditionele doelgroep, 
namelijk leerlingen met een auditieve beperking, in 
verdringing komt? Aangezien de huidige type 7-
scholen in het vrij onderwijs ook leerlingen met ernsti-
ge spraak- en/of taalstoornissen onder type 7 begelei-
den, dreigt ook deze doelgroep verdrongen te worden. 

Uit wetenschappelijk onderzoek en ook uit ervaring 
van de scholen blijkt dat een minimale schaalgrootte 
noodzakelijk is om kwaliteitsvolle opvang voor deze 
twee traditionele doelgroepen te verzekeren. Vandaar 
dat de vrees leeft dat door extra scholen type 7 te laten 
oprichten, al dan niet binnen bestaande scholen buiten-
gewoon onderwijs die reeds andere types aanbieden, er 
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versnippering optreedt, waardoor er kwaliteitsverlies 
dreigt voor de traditionele doelgroepen. 

Daar komt nog bij dat momenteel elke provincie slechts 
één school type 7 heeft, behalve Vlaams-Brabant dat 
wordt ‘bediend’ door een school van het gemeenschapson-
derwijs: Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem. Momenteel 
hebben leerlingen recht op gratis leerlingenvervoer of een 
vergoeding indien ze worden gebracht. De Lijn laat 
weten dat ze de bestaande regelgeving zal toepassen: “Je 
bent rechthebbende als je naar de dichtstbijzijnde school 
gaat voor – in dit geval – type 7”. In geval er extra type 
7-opleidingen gaan bijkomen, zal dit voor veel dove, 
slechthorende of taalgestoorde leerlingen strikt genomen 
mogelijk niet meer zo zijn, waardoor de ouders moeten 
gaan betalen ofwel moeten gaan kiezen voor de dichtst-
bijzijnde, eventueel nieuwe, school type 7 maar zonder 
voldoende expertise om dove, slechthorende of taalge-
stoorde leerlingen op te vangen. 

Mijnheer de minister, zou niet beter een andere piste 
worden bewandeld, door bijvoorbeeld een nieuw type 9 
voor leerlingen met ASS in te voeren, in afwachting van 
de volledige invoering van het leerzorgkader? Zo kan 
oneigenlijk gebruik van type 7 of type 3 worden verme-
den en kan worden voorkomen dat de traditionele doel-
groepen verdrongen worden door leerlingen met ASS. 
Waarmee ik overigens niet wil betwisten dat ook leerlin-
gen met ASS recht hebben op een deftige omkadering. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzit-
ter, geachte collega’s, ik zou willen verwijzen naar de 
discussie over leerzorg. 

Binnen het leerzorgkader dat wordt gepland maar nog niet 
is beslist, krijgen leerlingen met ASS een aparte plaats als 
doelgroep. We spreken van doelgroep H. Samen met 
doelgroep G, jongeren met gedrags- en emotionele stoor-
nis, vormen ze cluster 4. Momenteel kennen we ASS niet 
als een aparte doelgroep of als een apart type. Uw voor-
stel om een negende type in het leven te roepen komt 
eigenlijk neer op het nu al deels realiseren van het leer-
zorgkader. Dit toont aan dat we met het leerzorgkader een 
aantal verstandige keuzes maken. Leerzorg is echter een 
totaalkader, waarbij verschillende maatregelen op elkaar 
inhaken en elkaar versterken. Het is bijzonder moeilijk 
om één, of een deel van de maatregelen, apart uit te voe-
ren. Voor sommige onderdelen is dat misschien wel haal-
baar, maar de introductie van een nieuw type of een 
nieuwe doelgroep lijkt me niet iets te zijn dat we geïso-
leerd kunnen aanpakken. 

De introductie van een nieuwe doelgroep gaat gepaard 
met een veelheid aan zaken die in onderlinge samenhang 
uitgewerkt moeten worden: de diagnosticering; het be-
palen van een nieuwe omkadering of het aansluiten bij 

een van de bestaande omkaderingsnormen; het onder-
scheid tussen de zorgniveaus; overgangsmaatregelen 
zoals: wat doe je met het ASS-aanbod binnen bestaan-
de type 7-scholen, wat doe je met de attestering van 
deze kinderen enzovoort. 

Daarnaast willen we voor het oprichten van bijkomend 
aanbod in de nabije toekomst een ander systeem intro-
duceren. In dat nieuwe systeem zal er meer belang wor-
den gehecht aan ‘overleg’ binnen de provinciale over-
legfora en aan de ‘noodzakelijkheid’, de ‘leefbaarheid’ 
en de ‘kwaliteit’ van het nieuwe aanbod. De normen 
worden ondergeschikt. Binnen de geplande procedure 
zal er een oprichtingsdossier moeten worden opgemaakt 
en wordt er ook een beoordelingsmoment ingebouwd.  

Dat is waar we naartoe willen. Nu een type 9 mogelijk 
maken voor zowel het buitengewoon basisonderwijs 
als het buitengewoon secundair onderwijs, is volgens 
mij absoluut niet wenselijk. Een nieuw type in de  
regelgeving inschrijven, vraagt een volwaardig besluit-
vormingsproces. Los van de technische aspecten, de 
decretale bepalingen met uitvoeringsbesluiten, die dat 
met zich meebrengt – want daar geraken we dan mis-
schien nog wel door –, wil ik bij de introductie van een 
nieuw doelgroepnieuw type voldoende aandacht geven 
aan alle aspecten. Ik noemde ze daarnet al: omkade-
ring, normen, oprichtingsdossier. Ik wil dat ook in een 
ruimere context bediscussiëren, uitwerken en invoeren.  

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw antwoord. Ik begrijp volledig uw aarzeling 
om, in afwachting van de invoering van het leerzorgka-
der, zo’n nieuw type op te richten. Er zijn inderdaad veel 
elementen die we in overweging moeten nemen.  

Ik hoor dat veel scholen nu type 7 aanvragen in af-
wachting van het leerzorgkader. Als je al type 7 hebt 
voor ASS, dan brengt dat toch een soort voordeel met 
zich mee. Het is nodig om zo snel mogelijk duidelijk-
heid te scheppen over wat er in de toekomst zal komen 
zodat iedereen weet waar we aan toe zijn.  

Mijnheer de minister, we moeten eerlijk zijn. De be-
sluitvorming over het leerzorgkader is nog niet afge-
rond in het parlement. De tijd dringt. We hebben nog 
een maand tot anderhalve maand de tijd. Zal de discus-
sie dan volledig afgerond zijn, gezien de tegenstand 
van de andere partijen?  

Minister Frank Vandenbroucke: Ik ga me nu niet uit-
spreken over de timing van leerzorg. Ik heb altijd gezegd 
dat ik daarvoor een draagvlak wil in het veld. Dat kun je 
niet forceren. Als dat er is, dan hoop ik een maximale 
politieke eensgezindheid te krijgen. Ik denk dat dat in het 
belang is van het onderwijs en de betrokken kinderen. 
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Maar ik ben nu nog in een fase waarbij ik eigenlijk onder-
handelingen daarover voorbereid met het veld. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de minister, ik ga er 
volledig mee akkoord dat we een draagvlak moeten 
creëren en zoeken en hebben. Maar we zijn er natuurlijk 
al lang mee bezig. Ik begrijp dat het niet zo evident is 
om dat draagvlak te vinden want het idee van een leer-
zorgkader is relatief revolutionair. De vraag naar de 
middelen is ook belangrijk. Die moet ook worden be-
antwoord. Maar we zien wel. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de naleving van 
de resolutie betreffende tijdige indiening van ont-
werpen van decreet inzake het onderwijs met het oog 
op een rechtszekere en ordentelijke start van het 
schooljaar 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.  

De heer Jos De Meyer: Mevrouw de voorzitter, het is al 
jaren een bekommernis van het Vlaams Parlement dat 
een schooljaar rechtszeker en ordentelijk kan starten. 
Rechtszekerheid is belangrijk voor onze scholen. Dit 
betekent onder meer dat niet op basis van omzendbrie-
ven zonder decretale basis kan worden bestuurd. 

Omwille van deze bezorgdheid heeft het Vlaams Parle-
ment met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start 
van het schooljaar op 28 mei 2003 unaniem een resolutie 
betreffende de tijdige indiening van ontwerpen van decreet 
inzake het onderwijs goedgekeurd (Parl. St. Vl. Parl. 
2002-03, nr. 1578/5). De essentie van deze resolutie houdt 
in dat alle omzendbrieven en besluiten een decretale basis 
moeten hebben en dat alle decreten die gevolgen voor de 
start van het schooljaar hebben en die op 1 september van 
een bepaald jaar ingaan, vóór 1 mei van datzelfde jaar in 
het Vlaams Parlement aanwezig moeten zijn. Bovendien 
moeten de besluiten en de omzendbrieven vóór 25 juni 
van datzelfde jaar in de scholen aanwezig zijn. 

Als initiatiefnemer van deze resolutie kijk ik nauwgezet 
op de uitvoering toe. We bevinden ons echter in een 
bijzonder jaar, namelijk het laatste jaar van de legisla-
tuur. Meestal worden in de loop van de laatste weken en 
maanden een veel groter aantal decreten ingediend. 
Volgens de richtlijnen van het Vlaams Parlement zouden 
alle ontwerpen van decreet die nog moeten worden be-
sproken, bij voorkeur ten laatste op 6 maart moeten 
worden ingediend. Bovendien zouden al die ontwerpen 

van decreet nog vóór 1 mei 2009, het officiële begin 
van de pre-electorale periode, moeten worden behan-
deld. Daarna volgt nog slechts een heel korte periode 
om de bijbehorende omzendbrieven en uitvoeringsbe-
sluiten voor te bereiden en bekend te maken. 

Zijn alle ontwerpen van decreet die vanaf 1 september 
2009 van kracht worden reeds in het Vlaams Parlement 
ingediend? Welke ontwerpen van decreet zijn al wel of 
nog niet ingediend? Welke ontwerpen van decreet 
mogen we nog verwachten? 

Aan hoeveel uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven 
mogen we ons, gezien het grote aantal ontwerpen van 
decreet dat nog in behandeling is, voor de start van het 
volgende schooljaar nog verwachten? Ik ga er even van 
uit dat de ontwerpen van decreet die eerstdaags zullen 
worden ingediend ook effectief zullen worden goedge-
keurd. Ik zou graag een overzicht per onderwijsniveau 
krijgen. De minister moet dit niet allemaal opsommen. 
Hij mag dit door middel van een document laten weten 
en zich hier tot een samenvatting beperken. 

Kan de minister de kwaliteit garanderen van de uitvoe-
ringsbesluiten en van de omzendbrieven die het gevolg 
zijn van dit grote aantal ontwerpen van decreet? Er rest 
de minister en de administratie immers slechts een 
korte periode om dit rond te krijgen. Kan de minister 
hierbij de normale inspraakprocedure garanderen? 

Kan de minister ons, ondanks het feit dat we ons in een 
verkiezingsjaar bevinden, garanderen dat de scholen 
tijdig en correct zullen worden geïnformeerd? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, ik zal de commissiesecretaris de nodige docu-
menten bezorgen. Aangezien het hier lijsten betreft, zal 
ik ze niet allemaal voorlezen. Dat zou wat omstandig 
zijn. De inhoudelijk belangrijke elementen zal ik hier 
mondeling naar voren brengen. Op die manier krijgt de 
vraagsteller de politieke boodschap te horen. 

Ik heb een aantal ontwerpen van decreet ter definitieve 
goedkeuring op de agenda van de Vlaamse Regering 
van 6 maart 2009 geplaatst. Het is de bedoeling deze 
ontwerpen van decreet op dezelfde datum in het 
Vlaams Parlement in te dienen. Het gaat om het ont-
werp van decreet betreffende de kwaliteit van het on-
derwijs, het ontwerp van decreet betreffende de kwali-
ficatiestructuur, het ontwerp van decreet betreffende 
het secundair-na-secundair onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs en het ontwerp van decreet betref-
fende het onderwijs XIX. Het decreet betreffende de 
toelatingsvoorwaarden van het gewoon lager onderwijs 
en de engagementsverklaring tussen scholen en ouders 
in het basis- en het secundair onderwijs is al in het 
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Vlaams Parlement ingediend. Het is ondertussen trou-
wens al door deze commissie goedgekeurd. 

Wat de besluiten van de Vlaamse Regering en de om-
zendbrieven betreft, zal ik de commissiesecretaris een 
lijst per onderwijsniveau bezorgen. Ik zal dit niet alle-
maal voorlezen. Op basis van de decreten die nog voor 
het eind van deze legislatuur zullen worden behandeld, 
mogen in elk geval nog een aantal besluiten van de 
Vlaamse Regering en omzendbrieven worden verwacht.  

Wat de arbeidsvoorwaarden en het personeelsstatuut 
betreft, gaat het om negen besluiten van de Vlaamse 
Regering. Verder zijn er nog twee andere omzendbrie-
ven die betrekking hebben op het personeel.  

Wat de organisatie van het onderwijs betreft, maak ik een 
onderscheid per onderwijsniveau. Voor het deeltijds 
kunstonderwijs gaat het om twee besluiten van de Vlaam-
se Regering tot wijziging van de organisatiebesluiten op 
het dko (deeltijds kunstonderwijs) en om twee omzend-
brieven, om een besluit van de Vlaamse Regering betref-
fende de kunstacademies en om een bijbehorende om-
zendbrief. Voor het basisonderwijs gaat het om een be-
sluit van de Vlaamse Regering en om een bijbehorende 
omzendbrief en om nog acht andere omzendbrieven. 
Voor het secundair onderwijs gaat het om zes besluiten 
van de Vlaamse Regering en om een omzendbrief. Voor 
het volwassenenonderwijs gaat het om vijf besluiten van 
de Vlaamse Regering.  

Dat klinkt op zich indrukwekkend. Het gaat gedeeltelijk 
echter om de herneming van bekende stof. Veel om-
zendbrieven keren elk jaar terug en bevatten elk jaar een 
aantal vaste elementen. Het klinkt dan ook indrukwek-
kender dan het eigenlijk is. 

Ik wil nog iets zeggen over de kwaliteit, over de normale 
inspraakprocedure en over de timing. 

De uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het ontwerp van 
decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs hebben 
voornamelijk betrekking op de werking van de onderwijs-
inspectie. Deze uitvoeringsbesluiten hebben bijgevolg geen 
directe weerslag op de start van het schooljaar. Om die 
reden staan ze ook niet in de daarnet vermelde lijst. 

Het merendeel van de bepalingen in het ontwerp van 
decreet betreffende de kwalificatiestructuur zullen on-
middellijk na de goedkeuring in werking treden. Ze heb-
ben geen onmiddellijke of rechtstreekse gevolgen voor de 
scholen in het komende schooljaar. De oprichting en de 
operationalisering van het agentschap dat volgens dit 
ontwerp van decreet een aantal taken in verband met de 
erkenningsprocedures moet uitvoeren en de registratie 
van alle erkende kwalificaties moet verzorgen, is voor  
1 mei 2009 gepland. Op die manier willen we de uitvoe-
ring van het ontwerp van decreet waarborgen. 

Het gebruik van erkende beroepskwalificaties in het 
onderwijs als onderdeel van een onderwijskwalificatie 
ter vervanging van de specifieke eindtermen voor de 
beroepsgerichte gedeelten treedt eveneens onmiddellijk 
in werking. Dit zal pas operationeel worden op het 
ogenblik dat en naarmate de beroepscompetentieprofie-
len de erkenningsprocedure hebben doorlopen. De bepa-
ling dat niveaudescriptorelementen bij de elementen van 
de specifieke eindtermen in het onderwijs moeten wor-
den gebruikt, wordt eveneens onmiddellijk van kracht. 
Deze bepaling wijzigt niets aan de periodiciteit van de 
herziening van de eindtermen. Het enige gevolg is dat de 
niveaudescriptorelementen bij de eerstvolgende herzie-
ning van de eindtermen na de inwerkingtreding van het 
ontwerp van decreet zullen worden toegepast. 

Voor de opleidingen van de basiseducatie en het secun-
dair volwassenenonderwijs zullen de erkende beroeps-
kwalificaties of de herziene specifieke eindtermen, zoals 
bepaald in de desbetreffende besluiten van de Vlaamse 
Regering, in de driejaarlijkse evaluatie van de goedge-
keurde opleidingsprofielen worden opgenomen. Indien 
de erkende beroepskwalificaties of de herziene eindter-
men op het ogenblik van die evaluatie beschikbaar zijn, 
zullen ze onverkort in de aanpassing van de overeen-
komstige opleidingsprofielen worden opgenomen. 

Het merendeel van de bepalingen in het decreet betref-
fende het hoger beroepsonderwijs treden op 1 september 
2009 in werking. Het gaat voor het overgrote deel om al 
bestaande opleidingen die tegen 2012 een grondig in-
houdelijk hervormingsproces zullen moeten doorlopen. 
De opleidingen zullen op 1 september 2009 enkel van 
naam veranderen. De opleidingen 7e jaar tso (technisch 
secundair onderwijs) of 7e jaar kso (kunst secundair 
onderwijs) worden secundair-na-secundair opleidingen. 
De onderwijsinstellingen krijgen de tijd om de hervor-
mingen door te voeren. De opleiding vierde graad ver-
pleegkunde wordt een opleiding hoger beroepsonder-
wijs. De overige opleidingen van de vierde graad, mo-
devormgeving en plastische kunsten, worden als derde 
en vierde jaar van de derde graad in het secundair be-
roepsonderwijs ondergebracht. Op communicatievlak 
heeft dit voor de scholen belangrijke gevolgen. Structu-
reel verandert bij de start van het schooljaar echter niets. 
Een eerste structurele verandering die in de opleidingen 
secundair-na-secundair onderwijs moet worden doorge-
voerd, is het vervroegen van de teldatum van 1 februari 
naar 15 januari en het invoeren van 1 juni als tweede 
teldatum voor alle secundair-na-secundair opleidingen. 

Naar aanleiding van het decreet betreffende de toelatings-
voorwaarden kunnen zesjarigen vanaf 1 september 2010 
niet langer zomaar het eerste leerjaar in het Nederlandsta-
lig onderwijs aanvatten. In het schooljaar voorafgaand aan 
hun instap in het lager onderwijs moeten ze immers 220 
halve dagen in een Nederlandstalige kleuterschool aanwe-
zig zijn geweest. Scholen moeten vanaf 1 september 2009 
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hun toelatingsvoorwaarden aanpassen. Vanaf 2010 zal in 
het schoolreglement een engagementsverklaring met we-
derzijdse afspraken tussen de school en de ouders worden 
opgenomen. Die engagementsverklaring slaat op oudercon-
tact, op aanwezigheden, op individuele begeleiding en op 
een positief engagement ten aanzien van het Nederlands. 

Vanaf 1 september 2009 moet dus, met het oog op de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2010-2011, het school-
reglement aangepast zijn. Er is voorzien in de nodige 
communicatieacties zodat scholen hier tijdig van op de 
hoogte zullen zijn.  

Tot slot kan ik herhalen dat mijn medewerkers op de admi-
nistratie en in het kabinet – zoals elk jaar trouwens – hun 
uiterste best om de resolutie met betrekking tot een rechts-
zekere ordentelijke start van het schooljaar te respecteren. 
Ook in dit verkiezingsjaar zullen de maatregelen die ingaan 
per 1 september 2009 trouwens via allerlei kanalen worden 
gecommuniceerd, via onder meer School- en Lerarendirect 
en de jaarlijkse door de administratie georganiseerde Ron-
des van Vlaanderen.  

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mevrouw de voorzitter, minis-
ter Vandenbroucke heeft ons hier een belangrijk ant-
woord gegeven. Wij zullen met veel aandacht ook het 
schriftelijke luik nalezen.  

Mijn grote zorg, mijnheer de minister, is, zoals ook uit 
mijn vraag bleek, enerzijds de kwaliteit van de regelge-
ving, anderzijds dat de normale inspraakprocedures 
worden gerespecteerd en uiteraard dat onze scholen en 
de mensen die daar verantwoordelijkheid dragen op een 
behoorlijke manier hun instelling kunnen besturen. 
Daartoe is het belangrijk dat alles in verband met regel-
geving tijdig bij hen aanwezig is. 

Mijnheer de minister, ik neem nota van uw intenties. 
Mogelijk zal ik u daarover later nog ondervragen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten.  

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de hervorming 
van het deeltijds kunstonderwijs en de bezorgdheden 
daarover in de sector 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.  

De heer Jos De Meyer: In de beleidsnota 2004-2009 en de 
beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2007-2008 kondigde de 

minister een hervorming aan van het deeltijds kunston-
derwijs. Sinds 1998 bieden de podiumkunstenacademies 
van Ronse en Knokke bij wijze van proefproject ook een 
studierichting beeldende kunsten aan. Dit project werd bij 
voorstel van decreet (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 
1740/1) vorig jaar nog verlengd door het parlement.  

De laatste maanden leeft er bezorgdheid en ook wel 
enige ongerustheid in de sector van het deeltijds kunst-
onderwijs. Codibel, het comité van directeurs deeltijds 
kunstonderwijs beeldende kunsten, en VerDi, de vereni-
ging van directeurs deeltijds kunstonderwijs muziek, 
woord en dans, trekken aan de alarmbel. Ondanks de 
hervorming van het deeltijds kunstonderwijs die de 
minister aankondigde in zijn beleidsnota lijkt het overleg 
hierover met de sector niet op gang te komen, aldus deze 
organisaties. Hoewel de beide directeursverenigingen 
een grote expertise, betrokkenheid en representativiteit 
hebben, werden zij tot op heden niet betrokken bij het 
hervormingsproces, stellen zij. Ook het directeurenplat-
form dko van het OVSG (Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten) geeft een soortgelijk signaal.  

Ik weet uiteraard dat zij niet de officiële gesprekspart-
ners zijn, maar mogelijk kan een informeel overleg hier 
al heel wat zorgen wegnemen, mijnheer de minister. 

Dit neemt niet weg dat in het voorontwerp van decreet 
betreffende het onderwijs XIX al een aantal belangrijke 
wijzigingen zouden zijn opgenomen. Mijnheer de  
minister, op 14 februari, de dag van het deeltijds 
kunstonderwijs, kondigde u aan dat binnenkort kun-
stenacademies kunnen worden opgericht die zowel 
beeldende als podiumkunsten zullen kunnen aanbie-
den, dit echter “zonder de basisprincipes van de toe-
komstige vernieuwing in de weg te lopen”.  

De creatie van een nieuw type van kunstacademie, 
waardoor de oprichting van nieuwe instellingen moge-
lijk wordt, en het aanmoedigen van fusies van bestaan-
de instellingen en/of filialen aan de vooravond van een 
aangekondigde hervorming lijken echter geen kleine 
voorafname. Zeker niet als u zelf stelt dat over de nieu-
we aanpak van het deeltijds kunstonderwijs nog in 
diverse fora wordt gediscussieerd.  

De sector zelf geeft ondertussen aan in eerste instantie 
nood te hebben aan een substantiële beleidsondersteu-
ning van de scholen door bijvoorbeeld het invoeren 
van het selectieambt van adjunct-directeur. Dit is 
noodzakelijk, stelt de sector, om de goede werking van 
de grotere scholen – zeker als die zowel muziek, 
woord, dans als beeldende kunsten zullen kunnen aan-
bieden – te kunnen blijven garanderen. Hierin schijnt 
echter niet te zijn voorzien. 

Mijnheer de minister, op welke wijze is er de afgelopen 
jaren overleg geweest met de sector over de hervorming 
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van het deeltijdse kunstonderwijs? Met welke organisaties 
en wanneer? 

Waarom is er tot op heden geen formeel overleg geweest 
met de representatieve directeursverenigingen VerDi en 
Codibel? Zal er in het verdere proces rond de hervor-
ming van het deeltijds kunstonderwijs nog overleg zijn 
met deze organisaties? 

Wanneer wordt het ontwerp van decreet verwacht dat de 
hervorming van het deeltijds kunstonderwijs regelt? 
Waarom nu al een grote voorafname nemen via een 
verzameldecreet? 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Mijnheer de minister, ik heb ook 
die brief van Codibel en VerDi gekregen. Het was een 
vrij scherpe brief, die niet echt een goed beeld schetst van 
de werking van het kabinet. Die mensen schrijven dat zij 
teleurgesteld zijn in het feit dat uw kabinet zich zelden de 
moeite heeft getroost om te reageren op hun brieven. Ik 
stel mij daar vragen bij. Wij komen hier bij een punt dat 
wij hier al herhaaldelijk hebben aangehaald: vernieuwin-
gen in het onderwijs, op gelijk welk niveau, maken 
slechts kans op slagen indien zij van onderuit worden 
gesteund. Zij moeten niet altijd worden aangedragen of 
aangeboden van onderuit, maar zij moeten zeker van 
onderuit worden gesteund. Daartoe is overleg nodig. De 
minste vorm van overleg is toch wel reageren op mails of 
brieven of telefoons vanuit het veld. Als ik de brief mag 
geloven, is dat hier niet gebeurd. 

Ik steun dan ook de vragen van de heer De Meyer. Bij 
de bespreking van ontwerp van Onderwijsdecreet XIX, 
dat hierover toch een hele passage bevat, zullen we het 
hierover zeker nog hebben. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ik sluit mij ook 
aan bij de vraag van de mensen van Codibel en VerDi. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Vooraleer in te gaan op 
de concrete vragen van de heer De Meyer, wil ik kort rea-
geren op zijn inleiding. Mijnheer De Meyer, u zegt dat ik in 
mijn beleidsnota en in mijn beleidsbrief een hervorming 
van het deeltijds kunstonderwijs aankondigde. Een grote 
hervorming is in deze legislatuur niet meer haalbaar. Ik 
beweer dat in de door u aangehaalde documenten ook niet. 

Ik citeer zelf uit de beleidsbrief 2007-2008: “Een werk-
groep zal instaan voor de verdere visieontwikkeling rond 
dko en de samenhang met de commissie opgericht naar 
aanleiding van het rapport-Bamford bewaken. Ik wil 
ruim de tijd nemen om over de voorstellen te overleggen 
met de onderwijsnetten, de directeursverenigingen, de 
vakorganisaties, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Dat 

moet uiteindelijk leiden tot een nieuw decreet dko. De 
juiste timing daarvan hangt af van de snelheid waar-
mee de werkzaamheden vorderen. In afwachting van 
dat nieuwe decreet zal ik een oplossing bieden voor 
een aantal praktische problemen en nagaan of de posi-
tief geëvalueerde tijdelijke projecten structureel veran-
kerd kunnen worden.” 

De beleidsnota en de beleidsbrief wijzen op het belang 
van overleg met verschillende partners, onder meer de 
directeursverenigingen. Bovendien benadrukken ze dat 
daarvoor voldoende tijd moet worden uitgetrokken. 
Het is “zinvol daarbij geleidelijk te werk te gaan”, 
zoals het letterlijk in de beleidsnota staat. Dat is toch 
wel een ander beeld dan u schetst. 

Op uw concrete vragen kan ik het volgende antwoorden. 
U meldt dat het overleg met de sector over de hervor-
ming van het dko niet op gang lijkt te komen. Ik kan u 
echter zeggen dat er geen enkel onderwijsniveau is waar 
de overheid zoveel overleg pleegt met het veld als het 
deeltijds kunstonderwijs. Ik illustreer dit kort aan de 
hand van de voorbereiding van de vernieuwing van het 
dko. De Werkgroep Inhoudelijke Vernieuwing Deeltijds 
Kunstonderwijs bestaat uit inspecteurs, ambtenaars en 
kabinetsmedewerkers, maar ook uit niet-gemandateerde 
deskundigen uit het onderwijsveld, waaronder ook  
directeurs. Met ‘niet-gemandateerd’ bedoel ik dat de 
betrokkenen zetelen ten persoonlijken titel omwille van 
hun expertise en niet als vertegenwoordiger van een 
organisatie. Deze groep werkte een algemeen referentie-
kader uit voor vernieuwing van het dko, onder meer 
uitgaande van de vragen, opmerkingen en suggesties uit 
het veld die mij en mijn voorgangers de voorbije jaren 
zijn gesignaleerd. Vervolgens bereidden subwerkgroe-
pen per artistiek domein voorstellen voor van voor-
beelddoelstellingen, opleidingsonderdelen en leraren-
competenties. Om een gezonde mix van expertises in de 
subwerkgroepen te verzekeren, werd aan de leden van 
de algemene werkgroep gevraagd namen van deskundi-
gen van binnen en buiten het dko voor te stellen. 

Tijdens een eerste terugkoppeling van het door de 
algemene werkgroep uitgewerkte referentiekader met 
de koepels, het gemeenschapsonderwijs en de direc-
teursverenigingen, werd dezelfde vraag gesteld aan 
deze geledingen. Het was hier opnieuw de bedoeling 
dat de deskundigen ten persoonlijken titel meewerkten, 
wat niet wegneemt dat er heel wat directeurs in de 
subwerkgroepen zetelen.  

Van bij het begin in het najaar van 2007 zijn dus direc-
teurs dko betrokken in de gesprekken. Daarnaast is 
verschillende keren teruggekoppeld naar Codibel, 
VerDi, de directeursverenigingen van OVSG en van 
GO!, onder meer tijdens specifiek daarvoor georgani-
seerde overlegmomenten in het Hendrik Conscience-
gebouw op 11 februari 2008 en 18 juni 2008. 
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De werkgroep stelde een eerste rapport voor met als titel 
‘Verdieping/Verbreding, perspectieven voor inhoudelijke 
vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs’ op 8  
december 2008. Alle directeurs dko waren daarop uitge-
nodigd. Dit rapport is geen eindpunt, laat staan een uitge-
schreven decreet, maar een eerste stap op basis waarvan 
ik en mijn opvolger de verdere discussie met het veld 
kunnen aangaan. De oefening is bovendien nog niet he-
lemaal afgerond en ik verwacht nog dit schooljaar een 
insteek van de werkgroep op het gebied van opleidings-
onderdelen en lerarencompetenties.  

Dat neemt niet weg dat ik bereid ben de directeurs-
verenigingen eerstdaags opnieuw uit te nodigen voor een 
gesprek over de inhoud van het rapport en de verdere 
werkzaamheden van de werkgroep. Tijdens die bijeen-
komst kunnen dan ook nog andere onderwerpen waar-
over zij vragen hebben, aan bod komen.  

Ik kan u ook melden dat de leerkrachten eveneens op de 
hoogte zullen worden gehouden via de wekelijkse 
nieuwsbrief Lerarendirect. Bovendien is het rapport ook 
voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad. 
Voor de volledigheid stip ik wel nog even aan dat de 
aangehaalde overlegmomenten met de directeursvereni-
gingen informele overlegmomenten zijn. Bij formele 
onderhandelingen worden de belangen van de directeurs 
vertegenwoordigd door hun inrichtende machten en de 
vakorganisaties.  

In de toespraak van 14 februari 2009 stelde ik dat ik een 
niveaudecreet voor het dko in de laatste maanden van 
deze legislatuur niet meer kan realiseren. Wanneer dat 
decreet er komt, hangt immers af van de volgende 
Vlaamse Regering en het volgende Vlaams Parlement. 
Ik zei ook dat ik me engageer “om de versterking van 
kunst- en cultuureducatie in het leerplichtonderwijs en 
de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunston-
derwijs hoog op de politieke agenda te zetten en daar te 
houden tijdens de komende Vlaamse verkiezingen.”  

Mijnheer De Meyer, de door u geciteerde beleidsnota en -
brief benadrukken dat de werkwijze waarbij voldoende 
tijd wordt uitgetrokken voor overleg, niet mag betekenen 
dat er voor het deeltijds kunstonderwijs geen maatregelen 
meer komen in deze legislatuur. Een aantal knelpunten 
slepen al jaren aan en vragen zo snel mogelijk om een 
oplossing.  

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft de Vlaamse Rege-
ring op mijn vraag vanaf het schooljaar 2007-2008 de in 
het verleden vrij karige administratieve omkadering voor 
de academies verhoogd en de berekeningswijze van die 
omkadering sterk vereenvoudigd. Daarnaast wil ik – en ik 
citeer opnieuw de beleidsnota – “het dko kansen bieden 
om op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen”. 
De creatie van de kunstacademie en de mogelijkheid van 
de programmatie van volledig nieuwe academies, werken 

een aantal “blokkerende voorwaarden” weg en geven 
het dko-veld op die manier al iets meer mogelijkheden, 
zonder een hypotheek te leggen op de toekomstige land-
schapshertekening.  

Mijnheer De Meyer, om uw vierde deelvraag te beant-
woorden, moet ik ze even verduidelijken en aanvullen. 
U zegt dat ik voorzie in een nieuw type academie, fusies 
en nieuwe oprichtingen, maar daar niet de noodzakelijke 
omkadering voor geef. Welnu, bij de oprichting van een 
volledig nieuwe instelling op een plaats waar geen dko-
aanbod bestaat, krijgt de instelling omkadering volgens 
identiek dezelfde criteria als de bestaande instellingen. 
Het succes van de bestaande academies bewijst dat met 
die omkadering heel veel mogelijk is.  

Wat het nieuwe type academie, de kunstacademie, 
betreft, vertelt uw vraag maar een deel van het verhaal: 
u spreekt enkel over fusies van instellingen. Een kunst-
academie kan immers ontstaan op verschillende manie-
ren: door fusie van instellingen, door het samenvoegen 
van een instelling en een filiaal tot één instelling en 
door het samensmelten van twee filialen en door het 
oprichten van een studierichting.  

Daarnaast worden twee academies die in de praktijk al 
kunstacademies zijn via de organisatie van een tijdelijk 
project, dit vanaf nu ook officieel binnen de bestaande 
regelgeving, met alle positieve gevolgen voor het per-
soneel. In elk van deze gevallen krijgt de kunstacade-
mie omkadering voor een directeursambt en voor  
beleidsondersteuning, die voorlopig wordt ingevuld 
met leraarsuren. In het geval van een fusie van instel-
lingen levert dit inderdaad geen extra omkadering op, 
aangezien men in de plaats van twee directeurs één 
directeur en één beleidsondersteuner krijgt. In alle 
andere gevallen komt er nieuwe omkadering bij.  

Wanneer een hoofdinstelling één geheel gaat vormen 
met een filiaal of een nieuwe studierichting opricht, of 
haar tijdelijk project structureel ziet worden, wint ze 
uren voor beleidsondersteuning. Wanneer twee filialen 
samensmelten, vormen ze samen een nieuwe instelling 
met een nieuwe directeur en nieuwe beleidsondersteu-
ning. Zoals ik net zei, wordt de beleidsondersteuning 
voorlopig ingevuld via een aanvullend pakket uren-
leraar. De beleidsondersteuning wordt alleen met tijde-
lijk personeel ingevuld. Op die manier blijven er nog 
verschillende pistes open voor de toekomst, waaronder 
het creëren van een afzonderlijk ambt van beleidsmede-
werker in de personeelscategorie beleids- en ondersteu-
nend personeel, die momenteel in het dko niet bestaat.  

Het is de bedoeling om in de toekomst, als onderdeel van 
het nieuwe niveaudecreet voor het dko, een globale rege-
ling te treffen voor het beleids- en ondersteunend perso-
neel in het dko. De omvorming tot ondersteunend perso-
neel van de huidige categorie administratief personeel zal 
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daar deel van uitmaken en de wijze van toekenning van de 
middelen voor beleids- en ondersteunend personeel zal 
dan worden gemoderniseerd, bijvoorbeeld met de invoe-
ring van een globale puntenenveloppe. Of er dan ook een 
ambt van adjunct-directeur moet worden ingevoerd, zal 
die oefening moeten uitmaken.  

Ondertussen kan ik u ook meedelen dat de bepalingen in 
het voorontwerp van Onderwijsdecreet XIX over de 
kunstacademie op 20 februari 2009 voor de tweede keer 
door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd na de onder-
handelingen met de sociale partners, die ter zake een pro-
tocol van akkoord hebben onderschreven. In dat protocol 
is trouwens het volgende engagement van de overheid 
opgenomen: “De overheid bevestigt dat het toekennen van 
omkadering voor beleidsondersteuning onder de vorm van 
uren-leraar, in te vullen met tijdelijke personeelsleden, een 
voorlopige regeling is, die juist tot doel heeft voor de toe-
komst nog verschillende pistes open te laten. Naar aanlei-
ding van het nieuwe decreet zullen zowel het onderwijs-
landschap als de gevolgen voor de personeelsproblematiek 
die erbij hoort, volledig ter sprake komen.” 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.  

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de minister, ik wil u 
bedanken voor uw uitvoerig en constructief antwoord, dat 
op sommige zorgen mogelijks al een antwoord biedt. 
Denkend aan het proces en sommige maatregelen van de 
inspraakprocedures, aan de ideeën en het denken van de 
minister over het proces van inspraak, aan de directies en 
de brieven van Codibel en VerDi, stellen we vast dat er 
minstens een verschillende perceptie is. Mijnheer de  
minister, ik zal er mij niet over uitlaten wie gelijk heeft. 
Ik vond het belangrijk dat u zei dat de mensen van Codi-
bel en VerDi eerstdaags opnieuw worden uitgenodigd om 
samen in dialoog te gaan. In het belang van het dko kan ik 
alleen maar toejuichen dat er verder overleg wordt ge-
pleegd met de sector en dat de best mogelijke beslissin-
gen in de komende maanden zullen worden genomen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten.  

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de voortgang 
van het pps-project scholenbouw 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.  

De heer Jos De Meyer: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, op 31 januari 2009 liep de 
gestanddoeningstermijn af voor de kandidaten voor het 
pps-project voor de inhaalbeweging scholenbouw. Het 

verstrijken van die termijn had tot gevolg dat na die 
termijn de inschrijvers niet meer verplicht zijn te aan-
vaarden de opdracht uit te voeren tegen de door hen in 
hun inschrijving vermelde voorwaarden.  

In de commissiezitting van 29 januari 2009 vernamen 
we van de minister dat de Vlaamse Regering aan zowel 
voorkeurbieder Fortis als reservebieder SPV heeft 
gevraagd om de gestanddoening van hun offerte met 
vier maanden te verlengen om zo binnen deze termijn 
tot een contractsluiting te kunnen komen.  

Tevens vernamen we dat door de oprichting van de 
vennootschap nv School Invest reeds acties zullen 
ondernomen worden ter voorbereiding van individuele 
projecten. Die voortrajecten zouden dan later kunnen 
worden overgenomen door de uiteindelijke vennoot-
schap die de inhaaloperatie zal uitvoeren. Ondertussen 
werden de statuten van de nv School Invest goedge-
keurd en de bestuurders benoemd.  

Mijnheer de minister, hebben de beide bieders hun bod 
herbevestigd voor vier maanden? Zo ja, was dit onder 
dezelfde voorwaarden of zijn er wijzigingen? Wat is 
het vervolg van de procedure? Met welke timing? 
Mijnheer de minister, ik vernam een paar dagen gele-
den een uitspraak van u op de televisie dat er al een 
bepaalde beslissing zou genomen zijn. 

Is de nv School Invest ondertussen reeds gestart met zijn 
werkzaamheden? Zijn er reeds concrete afspraken? Wat 
is op korte termijn de planning van de werkzaamheden? 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord.  

Mevrouw An Michiels: Ik heb een vraag die aansluit 
bij de heer De Meyer en bij het actualiteitsdebat van 5 
maart 2009 over het schoolpoortkamperen. Daarbij 
kwam aan het licht dat er hier en daar een capaciteits-
probleem is. U zou dat willen aanpakken via het bouw-
programma. We weten dat dat niet zal lukken met de 
reguliere middelen, ook al zijn die enorm opgetrokken. 
De pps-operatie wordt dan ook dringend. Zal heel de 
procedure binnen deze legislatuur afgerond zijn? Zal 
men effectief kunnen beginnen met de bouw van de 
scholen die via pps moeten worden gerealiseerd? Of 
wordt dat iets voor de volgende regering? 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord.  

De heer Jef Tavernier: De kranten ontvingen het 
rapport en de bedenkingen van het Rekenhof veel 
vroeger dan de parlementsleden. Ik vind dat eigenaar-
dig. Of heb ik iets gemist? 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb met grote 
belangstelling in de kranten gelezen dat ik nog vrij 
goede punten krijg. 
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De heer Jef Tavernier: Dat heb ik ook gelezen. 

Ik sluit me aan bij mevrouw Michiels. Zowel bij de pps- 
als bij de reguliere financiering worden nu andere priori-
teiten of voorrangsregels gehanteerd. Gisteren ging het 
hoofdzakelijk over Antwerpen. U verklaarde dat u die 
problemen met voorrang zou proberen op te lossen. 
Andere scholen schuiven daardoor naar achteren op de 
lijst. Dat betekent dat u wijzigingen aanbrengt in de 
prioriteiten. Is dat zo, of is dat alleen een intentie? 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb gisteren in-
derdaad twee elementen gegeven, mijnheer Tavernier. 
Dat geldt mijns inziens veeleer in het reguliere proces. 
Het DBFM-project (Design, Build, Finance, Maintain) 
heeft een heel eigen geschiedenis en dynamiek. We 
hebben met een selectiecommissie goed nagedacht en de 
projecten vastgelegd.  

Aan de chronologie van die lijst zou ik niets willen wijzi-
gen. In het reguliere budget hebben we volgens mij vol-
doende ruimte om na te denken over andere prioriteiten 
zoals scholen met een capaciteitstekort die hun capaciteit 
willen vergroten. Dat geldt zeker in regio’s waar het te-
kort algemeen is. Ik heb dat in algemene termen gezegd. 
Ik denk niet dat het gaat om grote verschuivingen.  

We krijgen – in tegenstelling tot wat men misschien 
denkt na de debatten van de voorbije dagen – bij AGIOn 
(Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) in 
Brussel niet bepaald veel vragen van scholen die hun 
capaciteit willen vergroten. Er is een verschil tussen het 
debat en ons aanvoelen van het plaatstekort en de con-
crete dossiers. Dat geldt ook voor Antwerpen. Daar zijn 
waarschijnlijk allerlei redenen voor.  

Dat is ook de reden, ingaand op de tussenkomst van 
mevrouw Helsen in het actualiteitsdebat, waarom we 
meer analyses zouden moeten maken van zowel omge-
vingen als van aanvraagdossiers. Misschien moeten we 
op basis van het lokaal overleg ook nadenken over de 
prioriteiten en de knelpunten. Dat is eerlijk gezegd, wat 
mij betreft, toekomstmuziek. Ik ga niet voor de verkie-
zingen nog een heel nieuwe programmatie beginnen uit 
te schrijven inzake scholenbouw. Wat ik wel nog wil 
opstarten, is dat AGIOn gaat zoeken naar duidelijk aan-
wijsbare projecten waar men plaatsen te weinig heeft, 
waar de bouw dient om plaats bij te creëren en die zich 
bevinden in een regio met plaatstekort. Als die voor-
waarden aanwijsbaar zijn, moet AGIOn kunnen argu-
menteren dat daar iets moet gebeuren. Er moet natuurlijk 
overleg plaatsvinden. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ik kan u direct 
verschillende projecten noemen die daaraan voldoen. 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik ben niet zeker of 
het aantal zo groot zal zijn.  

Dat kunnen we wel onmiddellijk beginnen te onder-
zoeken. Een meer ambitieus programma dat start met 
een grondige analyse, gemeente per gemeente, begin-
nend bij de grote stedelijke centra, ga ik nu vlak voor 
de verkiezingen niet opstarten. Dat zou niet correct 
zijn, en ook niet verstandig. 

DBFM beschouw ik als een apart verhaal. De porte-
feuille van 211 projecten is zorgvuldig geselecteerd en 
in een bepaalde volgorde gestoken. Ik denk dat dat het 
best zo blijft. 

Dat brengt mij bij de vragen van mevrouw Michiels die 
nauw aansluiten bij de vraag om uitleg. 

Mijnheer De Meyer, u kent mijn voorzichtigheid in dit 
dossier en u zult het met me eens zijn dat dit een ver-
antwoorde voorzichtigheid is, gezien het belang van 
het dossier voor de scholen.  

Dit is ook nu niet anders dan bij vorige gelegenheden. 
Immers, de verliezende kandidaat SPV – tenminste 
verloren wat betreft de aanduiding van de voorkeurs-
bieder – heeft ondertussen een verzoekschrift tot nie-
tigverklaring en schorsing ingesteld bij de Raad van 
State. Dit kan betreurd worden – wat ik zeker doe – 
maar het was en is altijd duidelijk geweest dat gezien 
de omvang van het project, met een dergelijke stap 
rekening moest worden gehouden. In de materie van 
overheidsopdrachten, lijkt het procederen immers eer-
der de regel dan de uitzondering te vormen. Aangezien 
dit geschil voor de Raad van State is gebracht, verkies 
ik dan ook hieromtrent geen verdere verklaringen af te 
leggen, maar ik zal u uiteraard op de hoogte brengen 
van belangrijke verdere ontwikkelingen.  

Zonder hier verder op in te kunnen gaan, kan ik u ech-
ter wel meedelen dat de onderhandelingen met de 
voorkeursbieder door AGIOn momenteel worden 
voortgezet. De timing en de doelstelling van de proce-
dure blijven steeds dezelfde: nog tijdens deze legisla-
tuur komen tot contractsluiting.  

Wat de nv School Invest betreft, kan ik u melden dat 
de raad van bestuur van de nv School Invest inderdaad 
effectief is gestart met zijn werkzaamheden. Zo werden 
er statuten opgemaakt en werd een ontwerp van over-
eenkomst voor de inrichtende machten opgemaakt. 
Men is rond met het operationeel plan en het plan van 
aanpak van School Invest naar de inrichtende machten. 

De inrichtende machten waarvan een project hoog 
gerangschikt staat op de investeringslijst, worden nu 
gecontacteerd of op zeer korte termijn gecontacteerd. 
Het is in principe zo dat de nv School Invest alle voor-
bereidende werkzaamheden, tot en met de opmaak van 
het aanbestedingsdossier voor de werken, uitvoert in 
samenspraak met de inrichtende machten. Afhankelijk 
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van de reacties van de betrokken inrichtende machten 
zal dan telkens een voortraject kunnen worden afge-
werkt, dat dan nadien kan worden overgenomen door de 
uiteindelijk op te richten DBFM-vennootschap. 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mijnheer de minister, ik begrijp 
uw voorzichtigheid in deze complexe, juridische proce-
dure, zeker als u zegt dat er een procedure werd opgestart 
bij de Raad van State.  

Het neemt niet weg dat ik een paar dagen geleden ver-
rast was toen ik uw verklaring op tv hoorde. 

Minister Frank Vandenbroucke: Dat is misschien een 
misverstand, want ik denk niet dat ik iets anders heb 
gezegd dan dit. 

De heer Jos De Meyer: U hebt toen gezegd dat het 
vermoedelijk Fortis zou worden. Vandaar dat ik even 
verrast was.  

Minister Frank Vandenbroucke: Vermoedelijk. 

De heer Jos De Meyer: De hele procedure is nog niet 
achter de rug. Uw voorzichtigheid kennende, was ik 
verrast dat u deze verklaring op tv gaf. U begrijpt mijn 
nuance, als u wijst op uw voorzichtigheid.  

Het is belangrijk dat voor de projecten die nu worden 
uitgevoerd – en u hebt dat herbevestigd – de rangorde 
zal worden gerespecteerd.  

Ik had nog een bijkomend vraagje. U weet dat ik dit dos-
sier op de voet probeer te volgen. Op een bepaald ogenblik 
lees ik in de beslissingen van de Vlaamse Regering: “Pps 
schoolgebouwen. Stand van zaken en verder verloop van 
de procedure. Vlaamse Regering 2009. 2002. Document 
0190. Het voorstel van beslissing wordt goedgekeurd”. 

Uiteraard weet ik graag welk voorstel van beslissing er 
wordt goedgekeurd. Daarvoor is het ook belangrijk dat 
ik dat document kan lezen, maar het lukt me niet om dit 
document ergens te verkrijgen. Ik weet dat ik er als par-
lementslid recht op heb. Ik denk dat de goede diensten 
van het secretariaat mij dit document zullen overmaken. 

Minister Frank Vandenbroucke: Over welke dag gaat 
het? Welke beslissing was het? 

De heer Jos De Meyer: Document 0190.  

Minister Frank Vandenbroucke: Ik denk dat het gaat 
over de laatste beslissing die is genomen. Ik zal dat even 
nakijken. Ik begrijp niet goed waarom u dat niet krijgt. 

De heer Jos De Meyer: De datum is 20 februari. 

Minister Frank Vandenbroucke: Dat is de laatste 
beslissing, waarbij we eigenlijk beslist hebben om 
voort te onderhandelen. 

Die beslissing is de volgende: we hebben aan de twee 
kandidaten gevraagd om opnieuw hun bod te bekijken 
en de gestanddoeningstermijn te verlengen. Ze hebben 
er een reactie op gegeven. Kennende die reactie, heb-
ben we gezegd om voort te onderhandelen met Fortis. 
Daar komt het op neer. 

De heer Jos De Meyer: Ik zou dat graag even nalezen. 
Ik ontvang dit wel via uw diensten. 

Minister Frank Vandenbroucke: Ja. 

De heer Jos De Meyer: Ik volg dit met grote belang-
stelling.  

Mijnheer Tavernier, als het mij past, zal ik hierover 
opnieuw een vraag stellen. U hebt zich trouwens aan-
gesloten, wat erop wijst dat ook u hiervoor enige be-
langstelling hebt. 

Mijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door docu-
menten die ik moeilijk kan vastkrijgen. 

De heer Jef Tavernier: Mijnheer de minister, uw 
antwoord op mijn vraag is correct, maar er zit eten en 
drinken in.  

Als je vaststelt dat er capaciteitstekort zou zijn, niet al-
leen in een school maar in een stad of een gemeente of 
een regio, en er zijn blijkbaar weinig aanvragen voor 
uitbreiding, dan klopt er iets niet bij de inrichtende mach-
ten, wie dat ook zijn. Als we dat zouden vaststellen, dan 
kan je je de vraag stellen of de overheid dan geen initia-
tief moet nemen. Ik stel dit zeer voorzichtig als vraag, 
wetende dat het initiatiefrecht eigenlijk bij de inrichtende 
machten ligt, maar dat er meer en meer een controlerende 
rol is voor steden en gemeenten, die bezorgd moeten zijn 
over het onderwijsaanbod in hun gebied.  

Een ander aspect dat me in dit verband tot enige voorzich-
tigheid noopt, is verandering van de prioriteiten. Scholen 
kunnen hierop inspelen. Dat is zeer plezant voor de scho-
len die hierdoor vroeger aan de beurt kunnen komen. Zij 
kunnen bewijzen dat ze met echte capaciteitsproblemen 
kampen. Voor de scholen die geen capaciteitsprobleem 
hebben, is dat minder interessant. De lokalen of de ge-
bouwen van die scholen zijn nochtans misschien dringend 
aan vervanging toe. Ik wil dat geen comfortproblemen 
noemen. Dat lijkt me een te verregaande formulering. 
Iedereen weet dat dergelijke dringende werken een jaar 
kunnen worden uitgesteld. Sommige scholen wachten al 
vijf jaar. Het is mogelijk dat ze nu weer een jaar langer 
moeten wachten omdat een andere school eerst aan bod 
komt. Dat komt allesbehalve sympathiek over. Dat zal 
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problemen opleveren. Ik begrijp wat het probleem is. Het 
lijkt me in elk geval moeilijk te objectiveren. 

Minister Frank Vandenbroucke: De heer Tavernier 
heeft helemaal gelijk. Hij stelt de juiste vragen en wijst 
op de reële knelpunten. Ik zal hier nu niet op reageren. 
Ik zal echter zeker rekening houden met zijn interessante 
bemerkingen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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