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VERZOEKSCHRIFT
over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
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namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
uitgebracht door mevrouw Laurence Libert
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Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck.
Vaste leden:
de heer Werner Marginet, de dames Katleen Martens, An
Michiels, Marie-Rose Morel, de heer Leo Pieters;
de dames Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Sabine Poleyn,
Monica Van Kerrebroeck;
de dames Stern Demeulenaere, Laurence Libert, de heer Hans
Schoofs;
de heer Dirk De Cock, mevrouw Anissa Temsamani, de heer
Robert Voorhamme.
Plaatsvervangers:
mevrouw Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Stefaan
Sintobin, de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge;
de heren Ludwig Caluwé, Paul Delva, Jos De Meyer, Luc
Martens;
de heer Karlos Callens, de dames Margriet Hermans, Fientje
Moerman;
de heren Chokri
Vandenbroucke.

Mahassine,

Toegevoegde leden:
de heer Kris Van Dijck;
de heer Jef Tavernier.

______
Zie:
105 (2007-2008)
– Nr. 1: Beleidsnota
– Nr. 2 en 3: Met reden

Ludo

Sannen,

Joris
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DAMES EN HEREN,

3.

De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie heeft op 29 november 2007 en 5
juni 2008 een verzoekschrift over duo-opleidingen
in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
behandeld.

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck, voorzitter,
verwijst naar het antwoord van de heer Frank
Vandenbroucke, viceminister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk,
Onderwijs en Vorming, met bijkomende informatie
over het verzoekschrift (zie bijlage).

1.

In zijn standpunt stelt de minister dat hij heeft besloten om de in het verzoekschrift vermelde sportopleidingen opnieuw mogelijk te maken in het kader van
het voorontwerp van decreet betreffende het stelsel
van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.
In het besluit dat ter uitvoering van dit nog te stemmen decreet zal worden genomen, zal het volgen van
een sportgerelateerde opleiding binnen het dbso als
arbeidsparticipatie of als een aan arbeidsparticipatie
gelijkwaardige activiteit worden beschouwd, onder
twee voorwaarden. Ten eerste moet de opleiding een
duidelijke beroepskwalificatie hebben die op zijn
minst minimale aansluiting vindt bij de beoefende
sport. Ten tweede moet de opleiding georganiseerd
worden in overleg met en na formele instemming van
een erkende sportfederatie.

Procedure

Op 13 november 2007 diende de verzoeker bij de
voorzitter van het Vlaams Parlement een verzoekschrift in over duo-opleidingen in het deeltijds
beroepssecundair onderwijs (verzoekschrift nr. 5
(2007-2008)).
Dit verzoekschrift werd op 15 november 2007 ontvankelijk verklaard door de voorzitter van het
Vlaams Parlement en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Onderwijs, Vorming,
Wetenschap en Innovatie. Het verzoekschrift werd
aan de commissieleden overgemaakt.
De commissie besprak het verzoekschrift een eerste maal tijdens haar vergadering van 29 november
2007 en besliste om de heer Frank Vandenbroucke,
viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
naar bijkomende informatie te vragen over dit verzoekschrift.
De minister bezorgde bij brief van 26 mei 2008 een
antwoord op het verzoekschrift (zie bijlage).

4.

Bespreking

Conclusie

De leden zijn het unaniem eens met het standpunt
van de minister en met het voorstel van de voorzitter om de brief van de minister aan de betrokkene te
bezorgen.

Op 5 juni 2008 kwam de commissie tot een besluit.

De verslaggever,

2.

Laurence
LIBERT

Inhoud van het verzoekschrift

De verzoeker stelt dat de toepassing van omzendbrief
SO 66 sedert 2006 in KTA1 Oostende (en de hieraan
verbonden wieler-, voetbal- en showbizzschool) de
duo-opleidingen in het dbso onmogelijk maakt. De
verzoeker vraagt om voor duo-opleidingen een nieuw
decretaal kader te voorzien. Als dit niet kan, verzoekt
hij de omzendbrief SO 66 door alle scholen te laten
toepassen, wat volgens de verzoeker niet het geval is.

De voorzitter,
Monica
VAN KERREBROECK

––––––––––––––––––––
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BIJLAGE
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