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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie besprak de haar toegewezen artikelen van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 op 13, 22
en 27 november 2007. Dit ontwerp van programmadecreet werd besproken in samenhang met het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 15/1).

I. TOELICHTING DOOR DE HEER FRANK
VANDENBROUCKE, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
EN VLAAMS MINISTER VAN WERK,
ONDERWIJS EN VORMING

1. Afdeling I – Recuperatiefonds studietoelagen
De minister licht toe dat artikel 2 het artikel 21, §3
en §4, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2006 wijzigt. De toekenning van studiefinanciering
wordt voortaan geregeld door het decreet van 8 juni
2007 betreffende de studiefinanciering van de
Vlaamse Gemeenschap. De werking van het recuperatiefonds dient hieraan te worden aangepast, zodat
dit fonds gestijfd kan worden met alle terugvorderingen die voortvloeien uit de toepassing van dit
nieuwe decreet, en de middelen vervolgens opnieuw
aangewend kunnen worden om school- en studietoelagen toe te kennen.

2. Afdeling II – Hogescholen
De minister stelt dat bij artikel 3 het artikel 190bis,
§3, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt
gewijzigd. Het artikel 190bis kent vanaf het begrotingsjaar 2004 middelen toe voor de versterking van
het projectmatig wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van de professionele bacheloropleidingen
aan de Vlaamse hogescholen. Daarmee wordt een
extra impuls gegeven om de wisselwerkingen tussen
deze opleidingen en het afnemende veld zowel uit de
profit als de non-profit sector te versterken. Enerzijds stimuleert de samenwerking met derden de
kwaliteit van het onderwijs en wordt de aansluiting
met het beroep bevorderd. Anderzijds zijn die opleidingen de ideale partners om vernieuwing bij minder
innovatieve bedrijven, in de eerste plaats kmo’s, te
stimuleren.
In 2008 worden de middelen die hiervoor in de be-
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groting zijn ingeschreven verhoogd. Parallel wordt
de regelgeving aangepast waarbij de doelstellingen
nader worden uitgewerkt en de verdeling van de
beschikbare middelen tussen de hogescholen wordt
aangepast. De nieuwe verdeelsleutel zal niet alleen
gebaseerd zijn op inputgegevens, maar zal ook rekening houden met resultaten.
Artikel 4 houdt een wijziging in van artikel 209, §3,
van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. De kloof
tussen de studentenvoorzieningen van de hogescholen en de universiteiten wordt namelijk verder gedicht. Vanaf 2007 worden gefaseerd bijkomende
middelen beschikbaar gesteld voor deze maatregel.
Naar aanleiding van de verdere uitvoering van het
groeipad van de hogescholen, wordt het basisbedrag
per financierbare student opgetrokken van 208,31
euro in 2007 tot 249,09 euro in 2008 zodat bovenvermeld artikel moet worden aangepast. In totaal
gaat het om 3,780 miljoen euro plus 264.000 euro
indexaanpassing.
3. Afdeling III – Universiteiten
De bepaling van artikel 5 past volgens de minister
artikel 140, §1, van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap aan. Hierbij wordt voorgesteld de investeringsmiddelen voor de universiteiten door te trekken voor 2008 op het niveau van 2007. De financiering van de investeringen van de universiteiten is
niet opgenomen in het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de
hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. Het
oorspronkelijke artikel 140 van het Universiteitendecreet regelt de financiering van de investeringen tot
en met 2007.
4. Afdeling IV – Nascholing
Artikel 6 houdt een wijziging in van artikel 44 van
het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen waarbij de
middelen, in totaal 500.000 euro, voor de opleiding
functionerings- en evaluatiegesprekken in het kader
van cao VIII, aan het budget van de nascholing met
betrekking tot het Gemeenschapsonderwijs en representatieve verenigingen van inrichtende machten
worden toegevoegd. Om de functionerings- en evaluatiegesprekken op een professionele manier te
laten verlopen, is het namelijk aangewezen dat de
evaluatoren daarvoor een passende opleiding hebben
gevolgd.
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5. Afdeling V – Hogere Zeevaartschool
De minister zegt dat artikel 7 voor de reglementaire
basis zorgt waarbij de dotatie van de Hogere Zeevaartschool verhoogd wordt met de middelen die ze
uit de hogescholenenveloppe ontving. De Hogere
Zeevaartschool ontving uit de vroegere hogescholenenveloppe aanvullende middelen, academiseringsmiddelen en een elektronbijdrage. In het voorontwerp van decreet dat de financiering van de hogescholen en universiteiten regelt, valt die constructie
weg. Tegelijkertijd wordt een nieuw decreet op de
Hogere Zeevaartschool voorbereid dat de financieringsregeling van deze instelling zal herzien. Het
uitgangspunt is dat de instelling de middelen moet
blijven ontvangen die ze voorheen ontving. Eén van
de voorliggende constructies kent de Hogere Zeevaartschool een werkingsenveloppe toe die bestaat
uit de huidige dotatie, de huidige middelen voor
personeelskosten en de huidige middelen uit de hogescholenenveloppe. In afwachting dat een nieuw
decreet in werking zal treden, moeten de huidige
middelen voor de Hogere Zeevaartschool behouden
blijven.

6. Afdeling VI – Bijkomende academiseringsmiddelen
In artikelen 8 tot en met 10 wordt de uitwerking van
de artikelen inzake bijkomende academiseringsmiddelen en betreffende de decretale bepalingen betreffende de subsidiëring van de industriële onderzoeksfondsen, opgenomen in het Participatiedecreet van
19 maart 2004, met één jaar verlengd. In een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse minister voor Wetenschap en Innovatie en de Vlaamse minister voor
Onderwijs worden sedert 2006 aan de hogescholen
bijkomende middelen toegekend voor de versterking
van de onderzoeksgebondenheid van de academische
opleidingen.
Het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 geeft
voor de jaren 2006 en 2007 een rechtsgrond voor de
toekenning van die middelen. In afwachting van de
goedkeuring van een decreet betreffende de financiële ondersteuning van het wetenschaps- en innovatiebeleid, dat in de loop van 2008 bij het Vlaams Parlement zal worden ingediend, wordt de rechtsgrond
voor de toekenning van de bijkomende middelen
voor de versterking van de onderzoeksgebondenheid
van de academische opleidingen aan de hogescholen
met een jaar verlengd. Het laatste ontwerpartikel van
deze afdeling verlengt niet alleen de uitwerking van
de artikelen inzake bijkomende academiseringsmiddelen, maar ook van de decretale bepalingen betreffende de subsidiëring van de industriële onderzoeksfondsen, ingeschreven bij decreet van 22 december
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2006 en in het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2003. Ook hier is de verlenging met één jaar vereist
in afwachting van het vermelde financieringsdecreet
inzake het wetenschaps- en innovatiebeleid.
II. ALGEMENE BESPREKING
De algemene bespreking gebeurde in samenhang
met de bespreking van de begroting 2008 en de beleidsbrief 2007-2008 (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr.
15/6-H).
III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
HOOFDSTUK II
Onderwijs
AFDELING I
Recuperatiefonds Studietoelagen
Artikel 2
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt eenparig aangenomen met 12
stemmen.
AFDELING II
Hogescholen
Artikel 3
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, en 3
tegen.
Artikel 4
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 3
onthoudingen.
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AFDELING III

AFDELING VII (nieuw)

Universiteiten

Leerlingenvervoer

Artikel 5

Artikel 10bis
(nieuw artikel 11)

Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, en 3
tegen.

AFDELING IV

Een amendement van mevrouw Anissa Temsamani,
de heer Dirk De Cock, mevrouw Stern Demeulenaere,
de heer Kris Van Dijck en mevrouw Kathleen Helsen strekt ertoe aan hoofdstuk II, een afdeling VII –
Leerlingenvervoer toe te voegen, bestaande uit een
artikel 10bis (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/5,
amendement nr. 6).

Nascholing

Artikel 6
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 3
onthoudingen.

AFDELING V

Mevrouw Anissa Temsamani legt uit dat dit amendement nr. 6, het amendement nr. 1 (Parl. St. Vl.
Parl. 2007-08, nr. 1368/2) dat wordt ingetrokken,
vervangt. Met dit amendement nr. 6 wordt een
rechtsgrond gecreëerd voor het verlengen van een
aantal projectsubsidies voor het schooljaar 20072008.
Het amendement wordt aangenomen met 9 stemmen
voor, bij 3 onthoudingen. Daardoor wordt artikel
10bis (nieuw artikel 11) ingevoegd.

Hogere Zeevaartschool
AFDELING VIII (nieuw)
Artikel 7
UZ Gent
Bij dit artikel worden geen opmerkingen geformuleerd.
Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, bij 3
onthoudingen.

AFDELING VI
Bijkomende academiseringsmiddelen

Artikelen 8 tot 10
Bij deze artikelen worden geen opmerkingen geformuleerd.
De artikelen worden aangenomen met 9 stemmen,
bij 3 onthoudingen.

Artikelen 12 tot 14
Een amendement van de heer Robert Voorhamme,
de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en
Anissa Temsamani en de heer Dirk De Cock strekt
ertoe aan hoofdstuk II, een afdeling VIII – UZ Gent
toe te voegen, bestaande uit de artikelen 12 tot 14
(Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/2, amendement
nr. 2).
Mevrouw Anissa Temsamani verwijst naar de verantwoording bij het amendement.
Het amendement wordt aangenomen met 9 stemmen
voor, bij 3 onthoudingen. Daardoor worden artikelen
12 tot 14 ingevoegd.
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AFDELING IX (nieuw)
Financiering hoger onderwijs 2008
Artikel 10bis
(nieuw artikel 15)
Een amendement van de heer Robert Voorhamme,
de dames Anissa Temsamani, Kathleen Helsen en
Stern Demeulenaere en de heren Kris Van Dijck en
Dirk De Cock strekt ertoe aan hoofdstuk II, een afdeling IX – Financiering hoger onderwijs 2008 toe te
voegen, bestaande uit een artikel 10bis (Parl. St. Vl.
Parl. 2007-08, nr. 1368/5, amendement nr. 7).
De heer Dirk De Cock licht toe dat op 12 oktober
2007 het voorontwerp van decreet betreffende de
financiering van de werking van het hoger onderwijs
in Vlaanderen voor de derde keer principieel door de
Vlaamse Regering is goedgekeurd. De inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2008 en om niet in een
juridisch vacuüm terecht te komen, is het ten aanzien
van universiteiten en hogescholen veiligheidshalve
aangewezen dat bij het voorliggende ontwerp alvast
gesteld wordt hoeveel middelen zij zullen ontvangen
in 2008.
Het amendement wordt aangenomen met 9 stemmen
voor, bij 3 onthoudingen. Daardoor wordt artikel
10bis (nieuw artikel 15) ingevoegd.
HOOFDSTUK XII
Slotbepalingen
Artikel 53
Een amendement van de heer Robert Voorhamme,
de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en
Anissa Temsamani en de heer Dirk De Cock strekt
ertoe voor het eerste streepje, een streepje in te voegen dat luidt als volgt: “afdeling VIII – UZ Gent van
hoofdstuk II – Onderwijs, die in werking treedt op 1
juli 2007” (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/2,
amendement nr. 3).
De voorzitter legt uit dat in dit amendement een
streepje wordt ingevoegd in artikel 53 over de inwerkingtreding op 1 juli 2007 van de nieuwe afdeling UZ Gent.
Het amendement wordt aangenomen met 9 stemmen
voor, bij 3 onthoudingen.
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IV. STEMMING OVER HET GEHEEL
Hoofdstuk II – Onderwijs en hoofdstuk XII – Slotbepalingen worden aangenomen met 9 stemmen, bij
3 onthoudingen.

De verslaggever,
Anissa
TEMSAMANI

De voorzitter,
Monica
VAN KERREBROECK

