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MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMENE INLEIDING
1. Inleiding
Er zijn met dit decreet betreffende het onderwijs XXVI een tweetal doelstellingen.
1. Een aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten.
Bij hervormingen die zich als gevolg van het legaliteitsbeginsel altijd in een decretale context afspelen, is het niet altijd mogelijk alle consequenties dadelijk in
te schatten. Ook de toepassing in de praktijk brengt mee dat een aantal decretale bepalingen nog moeten verfijnd worden. Er dienen zich nieuwe situaties aan,
waardoor het nodig is dat de bestaande regelgeving via verbeteringen, het steeds
weer evoluerend onderwijsveld volgt. De betrokken doelgroepen (scholen, instellingen, centra en personeel) vragen dan ook dat de overheid omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid zo snel mogelijk de nieuwe decretale bepalingen
verder afwerkt of aanpast.
De artikelen in het Onderwijsdecreet XXVI bevatten dan ook een aantal technische
correcties en verduidelijkingen van bestaande thema- en niveaudecreten.
2. Een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in zijn meest ruime zin. Het gaat
hier om vereenvoudigingen in de ruime zin van het woord: verminderingen van
administratie, verbetering van juridische teksten, ruimere autonomie voor scholen, centra en instellingen:
– minder hertellingen van leerlingen en aanpassingen van de omkadering bij de
herstructurering binnen het buitengewoon basisonderwijs;
– juridisch technische vereenvoudiging van de artikelen rond de toelatingsvoorwaarden in het basisonderwijs, op basis van leeftijd;
– opheffen van de verplichting om een interne beroepsprocedure te voorzien voor
tijdelijke uitsluiting van leerlingen basisonderwijs;
– overeenstemming van de definitie van anderstalige nieuwkomer voor het basisen secundair onderwijs;
– schrappen van de verplichte screening voor anderstalige nieuwkomers in het
basis- en secundair onderwijs;
– schrappen van de overbodige regelgeving rond medisch pedagogische instituten die er niet meer zijn voor het basis- en secundair onderwijs;
– een identieke definitie van tolkondersteuning voor Welzijn, Onderwijs;
– schoolautonomie inzake de verplichtingen rond de vervangende activiteiten
door scholen voor zieke leerlingen van het secundair onderwijs;
– ruimte voor scholen secundair onderwijs om te werken met voordrachtgevers;
– samenvoegen van het verslag omtrent de toelating tot het buitengewoon secundair onderwijs en het verslag buitengewoon onderwijs;
– het toelaten van tijdelijke projecten binnen de leertijd;
– afschaffen van de meldingsplicht voor programmaties in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
– overeenstemming tussen het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs rond
het individueel aangepast curriculum voor leerlingen;
– recurrente verankering voor de informatisering van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), waardoor de jaarlijkse aanvraagprocedure vervalt;
– opheffen van de vijfjaarlijkse verplichte rapportage over studentenparticipatie
in het hoger onderwijs;
– minder verplichtingen rond het stuvo-beleidsplan (studentenvoorzieningen) in
het hoger onderwijs;
– aanpassingen inzake de begroting en de rekeningen van de School of Arts;
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– voor de organisatoren van collectief huisonderwijs is er een belangrijke vermindering van de administratieve lasten door de gezamenlijke verklaring van
huisonderwijs;
– vermindering van de bewijsstukken voor gehandicapten die cursussen volgen
in het deeltijds kunstonderwijs (DKO);
– in het domein volwassenenonderwijs zijn vijfjaarlijkse overeenkomsten en jaarlijkse beleidsplannen afgeschaft en geïntegreerd in de bestaande driejaarlijkse
beleidsplannen van de begeleidingsdiensten.
2. Adviezen Vlor, SERV, SYNTRA
De reacties en verwerking van de adviezen van Vlor (Vlaamse Onderwijsraad),
SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en SYNTRA zijn opgenomen bij
de betrokken artikelen. Dit verhoogt de leesbaarheid omdat meteen bij het deelthema de volledige informatie is terug te vinden.
3. Advies Raad van State
De Vlaamse Regering besliste op 19 februari 2016 om het aangepaste decreet
voor te leggen aan de Raad van State voor advies binnen de 30 dagen (VR 2016
1902 DOC.0119/1, DOC.0119/2 EN DOC.0119/3).
De Raad van State heeft advies nummer 59.029 uitgebracht met als datum 6 april
2016.
3.1. Vlaamse Toezichtcommissie (privacywetgeving)
Studiefinanciering (artikel X.7, X.9, X.10-nieuw)
Ingevolge het advies van de Raad van State werd het advies van de Vlaamse
Privacycommissie (VTC) gevraagd over de aanpassing van het artikel 8 van het
decreet Studiefinanciering.
Het is wel zo dat het artikel 8 de Privacywet onverkort van toepassing laat, aan
gezien in het betrokken artikel expliciet bevestigd wordt dat de schriftelijke overeenkomst op basis waarvan een gegevensoverdracht kan gebeuren in overeenstemming moet zijn met de Privacywet.
Bovendien lijst artikel 5 van de federale Privacywet de verschillende situaties op
waarin persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer
de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking, maar ook wanneer de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke of een decretale
bepaling.
Het aangepaste artikel 8 speelt precies in op deze bepaling van de Privacywet:
indien het voor de uitvoering van buitenlandse regelgeving over studiefinanciering
noodzakelijk is om informatie te bekomen van de Vlaamse afdeling Studietoelagen,
kan er informatie worden meegedeeld.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat zodra er een structurele data-uitwisseling
met een buitenlandse bevoegde overheid wordt opgezet, er een voorafgaande
machtiging van de Vlaamse Privacycommissie noodzakelijk is. Dit garandeert dat
elke gegevensoverdracht in overeenstemming zal zijn met de privacywetgeving.
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3.2. Advies Raad van State
3.2.1. Retroactiviteit
De niet-retroactiviteit van wetten of decreten is een waarborg ter voorkoming van
rechtsonzekerheid en vereist die waarborg dat het recht voorzienbaar en toegankelijk is, zodat eenieder in redelijke mate de gevolgen van een welbepaalde handeling kan voorzien op het tijdstip dat de handeling wordt verricht.1
Volgens het Grondwettelijk Hof (GwH) kan de terugwerkende kracht van wetten of decreten enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de
verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. Indien blijkt dat de
terugwerkende kracht tot doel heeft dat de afloop van gerechtelijke procedures
in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat rechtscolleges worden verhinderd
zich uit te spreken over een bepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het in het
geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden een verantwoording
bieden voor het optreden van de wet- of decreetgever dat ten nadele van een
categorie burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan allen
worden geboden.2
Rekening houdende met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is de retro
activiteit geschrapt in het ontwerp van decreet of in de memorie van toelichting
verantwoord of verder aangevuld. Dit geldt meer specifiek voor de artikelen III.26,
III.27, X.4 (nieuw), X.5 (nieuw).
3.2.2. Secundair onderwijs
De technische aanpassingen aan de artikelen III.10, III.34 en III.42 zijn opgevolgd.
De wijziging in het bestaande artikel III.45 is aangevuld met een toevoeging van
een nieuw artikel III.48. Naar analogie met de regeling die is ingeschreven in de
Codex Secundair Onderwijs voor wat het voltijds gewoon secundair onderwijs
betreft, wordt in het decreet Leren en Werken een identieke bepaling opgenomen
die delegatie verleent aan de Vlaamse Regering om de voorwaarden te bepalen waaronder gedeeltelijk kan worden afgeweken van de decretale definitie van
anderstalige nieuwkomer. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering voor het
deeltijds beroepssecundair onderwijs, zoals nu reeds voor het voltijds secundair,
de toelatingsklassenraden bevoegdheid verleent om lokaal over die afwijkingen te
beslissen.
3.2.3. Deeltijds kunstonderwijs
De artikelen IV.3 en IV.4 zijn technisch aangepast in overeenstemming met het advies van de Raad van State. Een noodzakelijke rechtzetting werd doorgevoerd door
rechtstreeks met terugwerkende kracht de artikels in het Onderwijsdecreet XXV te
wijzigen. De Raad van State merkt op dat dit niet kan en de wijzigingen moeten
worden doorgevoerd op de plaats waar de artikels reeds terecht zijn gekomen, namelijk in de besluiten van de Vlaamse Regering over de organisatie van het DKO.

1

2

Zie onder meer: GwH 20 mei 1998, nr. 49/98, B.4; GwH 9 februari 2000, nr. 17/2000, B.4; GwH
15 mei 2008, nr. 80/2008, B.4; GwH 13 januari 2011, nr. 3/2011, B.7.
Zie onder meer: GwH 6 november 1997, nr. 64/97, B.5; GwH 14 januari 1998, nr. 3/98, B.7; GwH
15 september 1999, nr. 97/99, B.2.3; GwH 13 juli 2000, nr. 89/2000, B.15; GwH 13 maart 2001,
nr. 38/2001, B.14.1; GwH 13 juli 2001, nr. 98/2001, B.8.1; GwH 19 december 2001, nr. 159/2001,
B.13.1; GwH 22 januari 2003, nr. 6/2003, B.8; GwH 12 mei 2010, nr. 55/2010, B.8.1.
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Wijzigen van uitvoeringsbesluiten (artikel IV.5 tot IV.8)
De Raad van State merkt op dat het ontwerp per decreet ook enkele besluits
bepalingen wijzigt. Dit kan juridisch volgens de Raad van State, maar de Raad
vindt het ‘ter wille van de rechtszekerheid niet wenselijk’. De redenering van de
Raad van State is uiteraard correct, maar er zijn twee redenen om de Raad van
State in deze niet te volgen. Ten eerste om te vermijden dat er voor enkele artikels een specifiek uitvoeringsbesluit moet gemaakt worden. Ten tweede – en dat
is een veel sterker argument – omdat het ontwerp (en dit heeft de Raad van State
niet opgemerkt) in deze artikelen ook besluitsartikels wijzigt die in het verleden al
per decreet waren gewijzigd en waarvoor destijds geen machtiging is ingeschreven die de Vlaamse Regering toelaat om deze artikels in de toekomst opnieuw per
besluit te wijzigen. Met andere woorden: de besluitsartikels moeten nu wel per
decreet worden gewijzigd en het ontwerp van decreet geeft bij dezen de machtiging aan de Vlaamse Regering om ze in de toekomst weer per besluit te wijzigen.
De tweede opmerking bij deze technische artikelen gaat over de machtiging aan
de Vlaamse Regering om de nu voorliggende artikelen in besluiten van de Vlaamse
Regering opnieuw per besluit te wijzigen in de toekomst. De Raad van State meldt
dat het om een louter formele machtiging gaat die de Vlaamse Regering geen
onbeperkte mogelijkheden geeft. Er moet nog steeds een ‘materiële’ rechtsgrond
zijn die de Vlaamse Regering de bevoegdheid geeft om bepaalde dingen per besluit te regelen. In overeenstemming met de Raad van State is de memorie van
toelichting aangevuld.
3.2.4. Hoger onderwijs
In artikel VII.4 van het ontwerp is er een overbodige zinsnede geschrapt, zoals
gevraagd door de Raad van State. Verder zijn technische aanpassingen opgenomen in de memorie of het artikel VII.10, VII.24 en VII.30.
3.2.5. Subsidiëring ouderkoepelverenigingen
Er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State dat een
loutere opsomming van de minimale onderdelen van de beheersovereenkomst,
té summier is aangezien het essentiële subsidiemodaliteiten betreft. Hieraan tegemoet komend worden daarom in het betrokken artikel IX.3 nadere bepalingen
vastgelegd over enerzijds de planning, rapportering en opvolging van de werkzaamheden van de ouderkoepelverenigingen en anderzijds de aanwending van de
verleende subsidies.
3.2.6. Diverse decreten
Decreet betreffende het onderwijs XIV
Het advies van de Raad van State wordt gevolgd en het artikel X.3 wordt geschrapt, waardoor de artikelen in het hoofdstuk X vernummerd worden.
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
De technische aanpassingen in artikel X.3 (nieuw) zijn doorgevoerd.
Codex Secundair Onderwijs
Voor artikel X.25 (nieuw) is er enkel een suggestie om de foute nummering op
een andere manier recht te zetten. Die suggestie houdt evenwel in dat een 14-tal
inhoudelijk delicate artikelen terug volledig worden opgenomen in het ontwerp
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van decreet betreffende het onderwijs XXVI. Hierop wordt niet ingegaan omdat
de indruk zou kunnen ontstaan dat het inhoudelijk om nieuwe regelgeving gaat,
wat dient vermeden te worden. De correctie via vernummering wordt dan ook
aangehouden.
II. VOORNAAMSTE BEPALINGEN
BASISONDERWIJS
Definitie herstructurering binnen het buitengewoon basisonderwijs
Binnen het buitengewoon onderwijs is er een geheel andere systematiek rond
herstructurering en hertelling. Dit wordt nu enigszins vereenvoudigd. Naar de
toekomst zal er voor de telling voor rationalisatie en de berekening van de omkadering en werkingsbudget geen rekening gehouden worden met het verschijnen of
verdwijnen van bestaande types of niveaus binnen bestaande vestigingsplaatsen
in de school.
Vereenvoudiging toelatingsvoorwaarden
Het feit dat de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs momenteel zowel
in aantal jaren als in leeftijden worden geformuleerd in de regelgeving, maakt het
geheel complex. Hoelang een leerling lager onderwijs kan volgen, geeft door de
combinatie van duur en leeftijden soms aanleiding tot diverse interpretaties.
Sommige bepalingen worden gedeeltelijk herschreven zodat er enkel nog gerefereerd wordt naar leeftijden en niet meer naar het aantal jaren dat een leerling
lager onderwijs gevolgd heeft. De leeftijd van de leerling is immers eenvoudig
te achterhalen en de scholen moeten niet langer de historiek van de schoolloopbaan achterhalen. In het artikel over het getuigschrift basisonderwijs wordt een
minimumleeftijd voor het behalen van het getuigschrift ingeschreven.
Alle artikelen werden ook gescreend op het gebruik van de juiste terminologie en
daar waar mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt.
Schrappen beroepsprocedure bij tucht
De regelgeving bepaalt dat in het basisonderwijs met betrekking tot een tijdelijke uitsluiting de school moet voorzien in een interne beroepsprocedure. Voor
het secundair onderwijs is er hier geen beroepsprocedure. De verplichting in het
basisonderwijs om te voorzien in een beroepsprocedure in geval van tijdelijke uitsluiting wordt dan ook opgeheven.
BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Schrappen screening van de Nederlandse taal bij anderstalige nieuwkomers
Er is een verplichte screening van het niveau van de onderwijstaal voor alle leerlingen die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instromen. Indien het
resultaat van de screening daartoe aanleiding geeft dienen scholen een taaltraject
te voorzien.
Scholen geven aan dat deze reglementaire verplichting onuitvoerbaar is voor
anderstalige nieuwkomers omdat deze leerlingen geen Nederlands kennen en er
ook geen betrouwbare en valide instrumenten zijn voor deze groep leerlingen.
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Overdracht van leerlingengegevens
Scholen worden verplicht om hun reglement aan te passen betreffende het doorgegeven van leerlingengegevens. De school is bij schoolverandering verplicht een
kopie van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs
en een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs over
te dragen aan de nieuwe school.
Scholengemeenschap en schoolbesturen met bepaalde kenmerken
Bij de implementatie van de bestuurlijke optimalisatie dient het onderwijsveld
de nodige tijd te hebben om zich op een nieuwe manier te groeperen in school
besturen. Daarom wordt de uitstap uit de scholengemeenschap om toe te treden tot een schoolbestuur met bepaalde kenmerken verplaatst naar 1 september
2018.
Verminderen verplichtingen binnen flankerend onderwijsbeleid
In het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid werd een ‘overleg
platform lokaal flankerend onderwijsbeleid’ opgericht, dat minstens tweemaal
per jaar verplicht samenkomt met als doel het afstemmen en versterken van
het flankerend onderwijsbeleid. Het platform waar de vertegenwoordigers van
centrumsteden overleggen met de onderwijsoverheid blijft behouden maar het
verplichte karakter wordt afgeschaft. De provincies zullen ook op dit platform
worden uitgenodigd.
Definitie van de doelgroep bij de tolkondersteuning
Er is bij de opmaak van een besluit van de Vlaamse Regering gekozen voor één
definitie van de doelgroep voor tolkondersteuning over de verschillende de beleidsdomeinen heen. Dit vereist een decretale aanpassing in verschillende onderwijsdecreten, waarbij er een algemene rechtsgrond komt op decreetsniveau en de
eigenlijke definitie terecht komt in het uitvoeringsbesluit.
Verminderen administratie bij het huisonderwijs
In het geval dat voor twee of meerdere leerplichtige kinderen gezamenlijk huisonderwijs wordt georganiseerd en de plaats waar dit huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het adres waar de kinderen gedomicilieerd zijn, dan kan
voor deze leerplichtige kinderen één gezamenlijke verklaring van huisonderwijs
ingediend worden door de organisator van het huisonderwijs.
SECUNDAIR ONDERWIJS
Schoolautonomie rond vervangende lesactiviteiten
Het artikel over de maatregelen voor zieke leerlingen inzake spreiding van het
curriculum is voortaan ook van toepassing op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat artikel bevat echter verplichtingen voor de school terwijl de
regelgeving rond vrijstellingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
die niet bevat. Hierbij is dan ook het nodige gedaan om de verplichting te laten
vallen voor vervangende activiteiten voor leerlingen die wegens ziekte bepaalde
vakken niet kunnen volgen.
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Voordrachtgevers secundair onderwijs
Een voordrachtgever geeft voordrachten in de school of op een andere locatie in
het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma en vanuit zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld.
Het aantal lesuren van de wekelijkse lessentabel van het betrokken structuur
onderdeel dat, omgerekend naar schooljaarbasis, aan voordrachtgevers kan worden besteed, bedraagt in principe maximum 2. Bij deze vorm van aanwending
worden uren leraar omgezet in een krediet. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze
van melding ervan, de grootte van het krediet per uur-leraar dat wordt omgezet
en de wijze van toekenning van het krediet. De regeling in kwestie is dezelfde voor
het voltijds secundair onderwijs en voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
Programmaties secundair onderwijs
Er wordt een vereenvoudiging ingevoerd rond programmaties om voorwaardelijk
programmaties mogelijk te maken op grond van studiecontinuïteit of inruil. Een
en ander moet het mogelijk maken enerzijds om leerlingen een binnen een school
gestarte opleiding op het niveau van de tweede graad, in die school te kunnen
verder zetten in de derde graad en zodoende een diploma te behalen. Anderzijds
moet een programmatie in combinatie met een rationalisatie van het studieaanbod mogelijk blijven.
Klassikale stages in de opleidingsfase van opleidingsvorm 3, BUSO (buitengewoon
secundair onderwijs)
De regelgeving stelt momenteel dat er een beperkt aantal dagen leerlingenstage
verplicht is in opleidingsvorm 3 in de kwalificatiefase. Door de wijziging wordt een
mogelijkheid tot klassikale stage in het laatste jaar van de opleidingsfase toegevoegd. Dit om mogelijk te maken dat in dit laatste jaar van de opleidingsfase de
leerlingen door middel van een niet verplichte klassikale stage voorbereid kunnen
worden op de verplichte individuele stages in de kwalificatiefase.
Programmatie buitengewoon onderwijs
In de scholen van type 6 en 7 wordt een daling in leerlingenaantallen verwacht,
door de creatie van het nieuwe type 9. De leerlingenaantallen vermenigvuldigen
met 2 om de rationalisatienorm te bereiken wordt nu ook mogelijk voor type 6 in
de andere opleidingsvormen dan opleidingsvorm 4. Voor type 7 is er een uitbreiding naar opleidingsvorm 1, omdat daar voornamelijk een daling in leerlingenaantallen wordt verwacht.
In de scholen van OV3 (opleidingsvorm) wordt ook een daling in leerlingenaantallen verwacht, door het M-decreet. Daarom wordt nu voor de scholen, die enkel opleidingsvorm 3 hebben, een extra afwijkingsmogelijkheid voorzien via de Vlaamse
Regering.
De programmatienorm voor scholen OV3 wordt voor de tweede opleiding verkleind van 60 naar 24 leerlingen en vanaf de vijfde opleiding verkleind van 50 naar
25 bijkomende leerlingen per opleiding.
Lesbijwoning in andere scholen
Momenteel is enkel de lesbijwoning van leerlingen van opleidingsvorm 4 mogelijk
in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Ook vanuit opleidingsvorm 3 wordt
deze mogelijkheid tot lesbijwoning gevraagd. Voor wat het buitengewoon secunV l a a m s Par l e m e nt
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dair onderwijs betreft kan een opleiding of studierichting van een leerling, worden
verstrekt door leraars van een andere school in dezelfde opleidingsvorm en in
dezelfde administratieve groep voor buitengewoon secundair onderwijs, dan de
school waarin de leerling is ingeschreven en dit op een vestigingsplaats van die
andere school.
Actualisatie van het decreet betreffende de proeftuinen
Het toepassingsgebied van het decreet Proeftuinen is uitgebreid naar de leertijd
zodat binnen het stelsel van leren en werken ook tijdelijke projecten kunnen worden opgezet in de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen. In eerste instantie wordt dan concreet gedacht aan proefprojecten betreffende duaal leren.
Er is ook een aangepaste regelgeving opgenomen rond het tijdig beëindigen van
lopende tijdelijke projecten.
Afschaffen van de meldingsplicht voor programmaties DBSO
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs bestaan tal van opleidingen en zijn er
geen programmatienormen. Het aanbod kan bijgevolg constant wijzigen. Wat het
precieze aanbod van een bepaald centrum is, kan op elk tijdstip van het schooljaar
vastgesteld worden via het digitaal platform DISCIMUS. Dit systeem registreert
alle ingeschreven leerlingen en de opleiding die ze volgen. Op die wijze wordt ook
direct het actueel opleidingsaanbod in kaart gebracht. De tot hiertoe bestaande
bepaling dat elke programmatie ten minste één maand voorafgaand moet worden
gemeld, levert geen enkele meerwaarde en creëert zowel voor de onderwijsverstrekker als voor de administratie planlast.
Individueel curriculum in het DBSO
Er wordt verduidelijkt binnen leren en werken dat jongeren met een verslag
buitengewoon onderwijs gebruik kunnen maken van een individueel aangepast
curriculum in het DBSO. Daarnaast wordt ook de link gelegd tussen dit individueel
aangepast curriculum en het attest van verworven competenties.
Evaluatie binnen centra voor leren en werken
Uit de doorlichtingen van enkele SYNTRA is gebleken dat de evaluatiepraktijk in
de leertijd moet worden aangepast. De nadruk ligt volgens de onderwijsinspectie
te veel op een productevaluatie en onvoldoende op het proces en de dagelijkse
inspanningen van de leerlingen. De evaluatiepraktijk is te weinig gericht op het
competentie-ontwikkelend leren en op de ontwikkeling van de jongeren. Derhalve
wordt voorgesteld op vraag van SYNTRA, om, naar analogie met de klassenraden
in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de begeleidingsteams van de SYNTRA
de autonomie te geven om zelf hun evaluatievisie met inbegrip van de wijze van
evalueren, evaluatiecriteria en andere te bepalen.
Doelstellingen voor regionale technologische centra (RTC)
De doelstellingen van de regionale technologische centra worden scherper gesteld.
De werking van een RTC is gericht op:
1° de bewerkstelliging van synergiën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven;
2° de optimale doorstroming van leerlingen naar het bedrijfsleven;
3° de ondersteuning van het technisch onderwijs en beroepsonderwijs en de leertijd.
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De voornaamste wijzigingen hebben te maken met de bewijslast voor leerlingen
met een beperking. Het gaan om de bewijsstukken die een persoon met een handicap moet voorleggen om in aanmerking te komen voor hetzij een individueel
aangepast curriculum, hetzij het gemeenschappelijke curriculum met een aangepast lessenrooster binnen het deeltijds kunstonderwijs.
Volwassenen met een beperking die menen in aanmerking te komen voor deze
regeling moeten een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) voorleggen. Door enkel het attest van het VAPH in de regel
geving te benoemen, vallen echter sommige leerlingen uit de boot die logischerwijze in aanmerking zouden moeten komen voor een individueel aangepast
curriculum. Deze leerlingen beschikken enkel over een attest van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.
Om de administratieve lasten voor leerlingen en schoolsecretariaten tot een minimum te perken én te vermijden dat er toch nog bepaalde leerlingen uit de boot
vallen voor een individueel aangepast curriculum of afwijkingen op het gemeenschappelijk curriculum wordt de regelgeving gewijzigd.
VOLWASSENENONDERWIJS
Erkenning van een CVO (centrum voor volwassenenonderwijs)
Het volwassenenonderwijs wordt voor het eerst geconfronteerd met een aanvraag
van een instelling die niet gesubsidieerd maar wel erkend wil worden met het oog
op het uitreiken van studiebewijzen. In het voltijds secundair onderwijs staat duidelijk in de regelgeving vermeld dat erkenning de toekenning is van de bevoegdheid aan het schoolbestuur om aan regelmatige leerlingen de van rechtswege
geldende studiebewijzen toe te kennen. De regelgeving van het volwassenen
onderwijs is onduidelijk op dit vlak en wordt daarom aangepast.
HOGER BEROEPSONDERWIJS
In de regelgeving wordt de verplichting geschrapt voor het Vlaams Onder
steuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische
begeleidingsdiensten om een stuurgroep volwassenenonderwijs met bepaalde
vertegenwoordigers te vormen.
HOGER ONDERWIJS
Nederlandse diploma’s in Vlaanderen
Met het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het
Vlaamse hoger onderwijs, werden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen
gelijkgesteld met de overeenkomstige opleidingen. Dit algemeen principe wordt
voor de bachelor en master expliciet ingeschreven in de Codex Hoger Onderwijs.
Vermogensrechten voor vindingen in het hoger onderwijs
De universiteit of de hogeschool kan bij intern reglement verder verduidelijken
welke categorieën van personeelsleden vallen onder de bepalingen op het gebied
van vindingen. Dit voor zover het gaat om personen die voor de betrokken universiteit of hogeschool een onderzoeksactiviteit uitoefenen die de grond vormt voor
de vinding.
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Toelatingsexamen arts en tandarts
Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd rond het toelatingsexamen arts
en tandarts.
Er is nu bepaald dat het toelatingsexamen is afgestemd op de tweede en derde
graad van het algemeen secundair onderwijs. Het is de zorg om de leerstof van
het toelatingsexamen inhoudelijk goed af te stemmen op wat in het secundair
onderwijs in de scholen aan bod komt.
De examencommissie stelt een werkings- en examenreglement op. Doel van dit
document is om duidelijkheid te verschaffen over de rechten en plichten van de
kandidaten, alsook over de toepasselijke regels en procedures.
CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Gezamenlijke inspectie van de integrale jeugdhulp
Er is tussen het beleidsdomein Onderwijs en Welzijn, de afspraak gemaakt om
voor het deel integrale jeugdhulp het toezicht op de CLB’s blijvend te laten verlopen overeenkomstig het decreet Kwaliteit van onderwijs. Voor het toezicht op
het decreet betreffende de integrale jeugdhulp wordt verwezen naar ambtenaren
(zorginspectie), de onderwijsinspectie zijn geen ambtenaren. Met de wijziging
komt specifiek voor de CLB’s het toezicht te liggen bij de zorginspectie in samenwerking met de onderwijsinspectie.
NIVEAUOVERSCHRIJDEND
Kwalificatiestructuur
De Vlaamse Regering bepaalt een verkorte procedure voor het actualiseren of
schrappen van een erkende beroepskwalificatie. Daarbij zullen de SERV-sociale
partners betrokken worden.
Studiefinanciering
Er is een belangrijke wijziging aan het decreet Studiefinanciering. Er komt een
decretaal kader volgens hetwelk de afdeling Studietoelagen informatie waarvan
zij de primaire bron is, kan aanreiken aan buitenlandse overheden. Nederland is
vragende partij om informatie van Vlaanderen te ontvangen, zodat zij er overeenkomstig haar regelgeving op kan toezien dat studenten niet tegelijk van Nederland
en Vlaanderen studiefinanciering ontvangen.
III. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Hoofdstuk II. Basisonderwijs
Artikel II.1, 1°
Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum
van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan
de volgende voorwaarden voldoen:
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– hij is een nieuwkomer, dit wil zeggen dat hij maximaal één jaar ononderbroken
in België verblijft;
– hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;
– hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te
kunnen volgen;
– hij is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal.
De formulering laat echter ruimte voor interpretatie voor het ogenblik waarop aan
de voorwaarden voldaan moet zijn, wat leidt tot verwarring binnen het onderwijsveld.
De definitie wordt verduidelijkt zodat het helder is dat de voorwaarden voldaan
moeten zijn op het ogenblik dat de leerling verwacht wordt te starten in de school.
Dit kan, bijvoorbeeld bij ziekte, een andere dag zijn dan de dag dat de leerling
voor het eerst effectief aanwezig is in de school.
Een leerling schrijft zich bijvoorbeeld in tijdens de maand mei van het voorgaande
schooljaar. De leerling start pas op 1 september van het lopende schooljaar in de
school. De voorwaarden dienen dan op 1 september van het lopende schooljaar
vervuld te zijn.
Artikel II.1, 2°, II.24, II.25, II.26
Technische verbeteringen. Een reeks artikelen zet onjuiste verwijzingen naar artikel 125quinquies van het decreet Basisonderwijs, zoals geherformuleerd in het
decreet betreffende het onderwijs 24, recht.
Artikel II.1, 4°
Scholen voor buitengewoon basisonderwijs kennen de volgende onderdelen: niveau (kleuter en lager), vestigingsplaatsen en types (basisaanbod – 9)3. Deze
onderdelen samen vormen de structuur van een school. Als een school hier iets
aan verandert dan spreekt men over een herstructurering.
Een herstructurering heeft effect op het telmoment: telling voor rationalisatie
normen, werkingsbudget en omkadering. De school zal hertellen op de eerste
schooldag van oktober van het schooljaar waarin het zijn nieuwe structuur heeft.
Die hertelling is volkomen logisch, de herstructurering kan immers effect hebben op het leerlingenaantal van de school. Indien er niet zou herteld worden dan
beschikt die school mogelijk één schooljaar over een onaangepast lestijden- en
urenpakket: een teveel indien er een onderdeel werd afgeschaft en het leerlingenaantal daalt; een tekort indien er een onderdeel werd bij opgericht en er hierdoor
nieuwe leerlingen werden aangetrokken.
In het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt herstructurering in het
buitengewoon basisonderwijs als volgt geformuleerd: “Artikel 3, 22°: een herstructurering in het buitengewoon onderwijs is een wijziging in de structuur van
3

Naast niveau, vestigingsplaatsen en types kennen we bij herstructurering ook de bepaling rond het
afstoten van leerlingengroepen naar één of meerdere scholen. Deze figuur is bedoeld voor de zogenaamde ‘verticale splitsing’ waarbij één grote school wordt omgevormd tot één of meerdere kleinere
scholen. De structuur van die grote school verandert dan niet (men behoudt dezelfde niveaus, types
en vestigingsplaatsen) en op het eerste zicht is er dan geen aanleiding tot een hertelling. Maar, die
is er natuurlijk wel, indien de ‘oude grote school’ niet zou hertellen zou ze over het gehele werkingsbudget en lestijden- en urenpakket blijven beschikken zoals dat berekend was op de eerste
schooldag van februari van het voorgaande schooljaar. De nieuwe scholen zouden beschikken over
werkingsbudget en omkadering gebaseerd op hun leerlingen op de eerste schooldag van oktober.
Op die manier worden zeer veel leerlingen gedurende één schooljaar dubbel omkaderd, vandaar dat
er ook hier een hertelling gebeurd.
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een school op het vlak van vestigingsplaatsen en/of onderwijsniveaus en/of types
en/of leerlingengroepen. Een wijziging op het vlak van de leerlingengroepen is
een herstructurering wanneer er leerlingengroepen afgesplitst worden naar één
of meerdere scholen. Een fusie wordt niet als een herstructurering beschouwd.”.
Deze formulering maakt dat elke wijziging in het aanbod een herstructurering is.
Maar, in twee situaties is het hertellen bij een wijziging in het aanbod niet rationeel:
– een school stopt in een vestigingsplaats met een bepaald type of niveau (kleuter of lager), maar dat type of niveau blijft op het niveau van de school wel
behouden;
– een school start in een vestigingsplaats met een type of niveau dat er het vorige schooljaar niet was, in die vestigingsplaats, maar dat er wel al was binnen
de school.
Redenen waarom een hertelling in deze situatie niet rationeel is:
– stoppen en starten met een type of niveau in een vestigingsplaats zonder dat
het type of niveau op schoolniveau afgeschaft of opgericht wordt, heeft vaak
te maken met zinvolle indelingen van de leerlingengroepen. Na enkele jaren
(soms al één jaar later) kan die school vanuit dezelfde overweging, maar komende tot een andere groepering, de omgekeerde beweging maken;
– voor vestigingsplaatsen gelegen op minder dan 2 kilometer gelden er geen
aparte normen, die kunnen vanuit die optiek een zeer klein aantal leerlingen
hebben van een welbepaald type of niveau (wat zeker het geval kan zijn in het
niveau kleuter waar soms letterlijk enkelingen ingeschreven zijn). Dat maakt
dat er dan in zo’n vestigingsplaats ook al eens een jaar geen leerlingen van dat
type of niveau kunnen zitten, zonder dat de school daar een (herstructurerings)
intentie bij heeft;
– het komt zeer vaak voor dat scholen verschuivingen kennen van bestaande types binnen bestaande vestigingsplaatsen in de school. Indien op basis van die
verschuiving een school zou hertellen, dan zouden zeer veel scholen zeer vaak
moeten hertellen;
– het effect op de populatie van de school is meestal zeer beperkt tot nihil;
– vandaar dat bij de toepassing van de schooldossiers voor de telling voor ratio
nalisatie en de berekening van de omkadering (en werkingsbudget-) er geen
rekening gehouden wordt met het verschijnen of verdwijnen van bestaande
types of niveaus binnen bestaande vestigingsplaatsen in de school.
Naast de hoger vermelde redenen, die al langer gelden, speelt nu ook de context
mee van het decreet betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Voor de concrete toepassing van de waarborgregeling is het een goede zaak dat
de lestijden- en urenpakketten voor de aanvang van het schooljaar gekend zijn en
dat het aantal ‘hertellers’ dus beperkt blijft. In die zin is het belangrijk dat er enkel
herteld wordt bij die scholen die in een situatie zitten die daar ook echt aanleiding
toe geeft, ook al kan het effect op de omkadering dan beperkt zijn.
Het voorliggend wijzigingsartikel brengt de regelgeving in overeenstemming met
de bestaande praktijk.
Artikel II.2
Sinds 1 september 2014 is er een verplichte screening van het niveau van de
onderwijstaal voor alle leerlingen die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs
instromen. Indien het resultaat van de screening daartoe aanleiding geeft dienen
scholen een taaltraject te voorzien.
Scholen geven aan dat deze reglementaire verplichting onuitvoerbaar is voor
anderstalige nieuwkomers omdat deze leerlingen geen Nederlands kennen en er
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ook geen betrouwbare en valide instrumenten zijn voor deze groep leerlingen.
Ook de Toolkit Breed Evalueren Basisonderwijs adviseert om anderstalige nieuwkomers bij de instroom zelf niet te screenen op het niveau van de onderwijstaal,
omdat dit op dat ogenblik geen zin heeft. Bovendien hebben anderstalige nieuwkomers àltijd nood aan een specifiek taaltraject. Dit gelet op het feit dat het ontbreken van kennis van de onderwijstaal een inherent onderdeel is van de definitie
van anderstalige nieuwkomer.
Het schrappen voor de anderstalige nieuwkomers gebeurt omwille van de onuitvoerbaarheid van de maatregel voor deze doelgroep (geen betrouwbaar en valide
instrument om te screenen op het moment van de instap). Voor de andere leerlingen bestaan deze instrumenten wel (zie de Toolkit Breed Evalueren), vandaar dat
voor de andere leerlingen de maatregel behouden blijft.
De verplichte screening wordt voor anderstalige nieuwkomers bijgevolg geschrapt.
De regelgeving verduidelijkt ook dat voor deze leerlingen er steeds een specifiek
taaltraject georganiseerd moet worden. Die taaltrajecten maken een voldoende
inschatting van de taalkennis waardoor er voldoende in klasgroepen gedifferen
tieerd wordt naar niveau.
Artikel II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.21
Algemeen
Het decreet Basisonderwijs bevat een aantal artikelen met bepalingen over de
duur en de toelatingsvoorwaarden van het lager onderwijs.
In hoofdstuk III van het decreet zijn deze bepalingen geformuleerd met het oog
op de organisatie van het basisonderwijs (structuur van het basisonderwijs). Deze
artikelen blijven in dit voorstel ongewijzigd.
In hoofdstuk IV zijn de bepalingen geformuleerd vanuit het standpunt van de leerling.
Afdeling 1 van hoofdstuk IV somt de toelatingswaarden op waaraan de kinderen
moeten voldoen om kleuter- of lager onderwijs te volgen en bepaalt hoe lang
een leerling kleuter- en lager onderwijs kan volgen. Het feit dat de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs momenteel zowel in aantal jaren als in
leeftijden worden geformuleerd, maakt het geheel complex. Hoelang een leerling
lager onderwijs kan volgen en, daaruit voortvloeiend, wanneer hiervoor een advies nodig is, geeft door de combinatie van duur en leeftijden soms aanleiding tot
onduidelijkheid.
Met betrekking tot het maximaal aantal jaren (8 in het gewoon lager onderwijs en
9 in het buitengewoon lager onderwijs) geven de huidige bepalingen aanleiding
tot volgende vragen:
– tellen ook de jaren lager onderwijs die een leerling in het buitenland gevolgd
heeft mee;
– welke termijn is van toepassing op kinderen die zowel in het gewoon als in het
buitengewoon lager onderwijs school gelopen hebben;
– bij veelvuldige schoolwissels is het voor de school niet altijd eenvoudig om te
achterhalen hoeveel jaren lager onderwijs de leerling effectief gevolgd heeft.
De controle hierop ligt dan ook moeilijk.
Met betrekking tot het minimum aantal jaren (4 jaar in het gewoon lager onderwijs, 7 jaar in het buitengewoon lager onderwijs) gelden dezelfde onduidelijk
heden en kan de regelgeving op een aantal vragen geen expliciet antwoord bieden
wat er toe leidt dat er afgeleide interpretaties ontstaan.
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Ouders die het verblijf van hun kind in het lager onderwijs wensen te verlengen
moeten hiervoor het advies van de school en het CLB inwinnen. De formulering is
verschillend in het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. Voor het gewoon lager onderwijs is er een advies CLB en een gunstig advies van de klassenraad voor
de toelating tot het achtste jaar. In het buitengewoon onderwijs is er een advies
CLB en (al dan niet gunstig) een advies van de klassenraad vereist voor leerlingen
die 13 of 14 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar ongeacht het aantal jaren gevolgd lager onderwijs. Deze verschillende formulering (gewoon: aantal
jaren, buitengewoon leeftijd) geeft aanleiding tot onnodige complexiteit.
De voorliggende aanpassingen aan de artikelen met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden moeten de hierboven opgesomde knelpunten oplossen.
Sommige bepalingen worden gedeeltelijk herschreven zodat er enkel nog gerefereerd wordt naar leeftijden en niet meer naar het aantal jaren dat een leerling
lager onderwijs gevolgd heeft. Ook de bepalingen over het advies worden enkel
nog uitgedrukt in leeftijden. De leeftijd van de leerling is immers eenvoudig te
achterhalen en de scholen moeten niet langer de historiek van de schoolloopbaan achterhalen. In het artikel over het getuigschrift basisonderwijs wordt een
minimumleeftijd voor het behalen van het getuigschrift ingeschreven.
Alle artikelen werden ook gescreend op het gebruik van de juiste terminologie en
daar waar mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt.
De voorliggende aanpassingen zijn dus niet alleen een vereenvoudiging maar bieden ook meer duidelijkheid zowel voor de scholen als voor de ouders (leerlingen)
en sluiten in de toekomst interpretaties uit.
Artikelsgewijze bespreking
1° In hoofdstuk IV ‘Leerlingen in het basisonderwijs’ wordt de afdeling 1 rond
de ‘Toelatingsvoorwaarden’ meer logisch opgebouwd. Dit heeft als gevolg dat,
omwille van een andere indeling van de artikelen, het opschrift van enkele
onderafdelingen wijzigt en dat een aantal artikelen van plaats worden verschoven. De bepalingen van de huidige onderafdeling D, ‘Afwijkingen op de
algemene toelatingsvoorwaarden’ worden geïntegreerd in onderafdeling A,
‘Toelatingsvoorwaarden’.
Onderafdeling D, ‘Afwijkingen op de algemene toelatingsvoorwaarden’ wordt
geïntegreerd in onderafdeling A (kleuteronderwijs) en onderafdeling B (lager
onderwijs).
Huidige indeling in het decreet
basisonderwijs

In het voorliggende ontwerp voorgestelde indeling

Onderafdeling A

Onderafdeling A

Algemene toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot het
kleuteronderwijs

Onderafdeling B

Onderafdeling B

Bijkomende toelatingsvoorwaarden
voor het buitengewoon basisonderwijs

Toelatingsvoorwaarden tot het lager
onderwijs

Onderafdeling C

Onderafdeling C

Bijkomende toelatingsvoorwaarden
voor het geïntegreerd basisonderwijs

Bijkomende toelatingsvoorwaarden
voor het buitengewoon basisonder-		
wijs
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Onderafdeling D

Onderafdeling D

Afwijkingen op de algemene
toelatingsvoorwaarden

Bijkomende toelatingsvoorwaarden
voor het geïntegreerd basisonderwijs

Onderafdeling E

Onderafdeling E

Regelmatige leerling

Regelmatige leerling

2° Verder wordt een wijziging opgenomen met een kleine tekstwijziging en zonder
inhoudelijke consequenties: “toegelaten worden in het kleuteronderwijs” wordt
vervangen door “toegelaten worden tot het kleuteronderwijs”.
3° Een andere bepaling voegt een nieuw artikel 12/1 in. Het gaat om de inhoud
van het huidig artikel 17 van het decreet Basisonderwijs dat bepaalt onder welke voorwaarden verlengd verblijf in het kleuteronderwijs mogelijk is, dat wordt
verschoven naar onderafdeling A, Toelatingsvoorwaarden tot het kleuteronderwijs en zo achter het artikel 12, dat over de start van het kleuteronderwijs gaat,
komt te staan.
Het huidige artikel 17, §1, bepaalt dat er voor leerplichtige leerlingen die nog
geen kleuteronderwijs volgden, enkel een advies van het CLB vereist is. Naar
analogie van het gewoon onderwijs, wordt deze bepaling ook opgenomen in
paragraaf 2, dat de voorwaarden voor verleng verblijf in het buitengewoon
kleuteronderwijs vastlegt.
Voor het overige wijzigt het artikel inhoudelijk niet, in het kleuteronderwijs
werden de verlengingen al enkel in leeftijden uitgedrukt (en niet in school
jaren).
Enkel de zinsnede “in het kleuteronderwijs ingeschreven worden” wordt zowel
in paragraaf 1 (gewoon onderwijs) als paragraaf 2 (buitengewoon onderwijs)
vervangen door de zinsnede “tot het kleuteronderwijs toegelaten worden”.
Afdeling 1 handelt immers over toelatingsvoorwaarden en niet over inschrijvingen.
4° Er is ook een nieuw artikel 14. Het gaat om de inhoud van het huidig artikel 18
van het decreet Basisonderwijs dat bepaalt onder welke voorwaarden een leerling vervroegd in het lager onderwijs kan instappen, dat wordt verschoven naar
onderafdeling B, ‘Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs’. Inhoudelijk
wijzigt het artikel niet.
De zinsnede “ingeschreven in” wordt in het artikel telkens vervangen door “toegelaten tot”.
De formulering van het advies van klassenraad en CLB wordt herschreven en
taalkundig in overeenstemming gebracht met de andere artikelen in deze afdeling die betrekking hebben op de adviesaanvraag.
In antwoord op de Vlor wordt gesteld dat sedert het schooljaar 2014-2015 er
voor alle vijfjarige kleuters (ook voor die kleuters die het voorgaande schooljaar voldoende aanwezig geweest zijn) een gunstig advies van de klassenraad
vereist is om als vijfjarige toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs. Na kennisneming van het gunstig advies van de klassenraad en het advies
van het CLB nemen de ouders de beslissing met betrekking tot een vervroegde
instap.
Decretaal wordt er geen beroep voorzien tegen de beslissing van de klassenraad. Wel komt er in artikel 37 van het decreet Basisonderwijs (schoolregleV l a a m s Par l e m e nt
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ment) een punt 15° dat stelt dat eventuele beroepsprocedures buiten de verplichte beroepsprocedures moeten opgenomen worden in het schoolreglement.
Elke school zal dan autonoom kunnen bepalen of er al dan niet beroep tegen de
beslissing mogelijk is.
Het huidige artikel 14 dat bepaalt dat een leerling in het gewoon onderwijs
zes jaar lager onderwijs volgt en in het buitengewoon onderwijs zeven jaar
wordt opgeheven. De huidige inhoud van het artikel 14 is overbodig gelet op
het feit dat er enkel nog gewerkt wordt met de leeftijd. Bovendien is de ‘normale’ duur van het lager onderwijs reeds verwoord in hoofdstuk III (huidig
artikel 6) van het decreet.
5° Artikel 14/1 vervangt het huidige artikel 19 dat het minimum- en maximum
aantal jaren in het lager onderwijs vastlegt. Het artikel wordt herschreven en
verplaatst naar onderafdeling B, ‘Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs’. De duur dat een leerling in het lager onderwijs kan doorbrengen wordt niet
langer uitgedrukt in aantal jaren maar in leeftijden. Het minimum aantal jaren
dat een leerling in het lager onderwijs ‘moet’ doorbrengen wordt geschrapt.
Dit heeft echter niet als gevolg dat een leerling op om het even welke leeftijd
het lager onderwijs kan beëindigen. In artikel 53 van het decreet dat bepaalt
onder welke voorwaarden aan een leerling het getuigschrift basisonderwijs kan
uitgereikt worden, wordt opgenomen dat de leerling hiervoor ten minste 9 jaar
moet zijn (namelijk leerlingen die reeds acht geworden zijn voor 1 januari van
het lopende schooljaar).
Overeenkomstig het huidig artikel 19 is er in het gewoon lager onderwijs een
advies van het CLB en een gunstig advies van de klassenraad vereist voor toelating tot het achtste jaar (huidig artikel 19, §1); dit wordt vervangen door de
leeftijd van de leerling (14 jaar).
In het buitengewoon onderwijs is er een advies van het CLB en de klassenraad
vereist voor leerlingen die 13 of 14 jaar zijn voor 1 januari van het lopende
schooljaar (huidig artikel 19, §2). In het voorliggende artikel wordt de adviesvraag beperkt tot de 14-jarigen. De adviesvraag wordt dus niet langer opgelegd aan de 13-jarigen. Het wegvallen van het advies op de leeftijd van 13 jaar
is zeker verantwoord in de context waarbij voor de grootste groep (type basisaanbod) er tweejaarlijks evaluatie is met het oog op het verder behoud van de
inschrijving.
Vandaag kan een school een leerling die reeds in het bezit is van een getuigschrift basisonderwijs maar nog aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet om lager
onderwijs te volgen, niet weigeren nog verder lager onderwijs te volgen, ook al
vindt de school dit zelf geen goede keuze voor de leerling. In het voorliggende
artikel wordt uitdrukkelijk ingeschreven dat een leerling aan wie de klassenraad
het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt heeft, geen lager onderwijs meer
kan volgen, tenzij de klassenraad hiermee akkoord is. Dit laat toe om specifieke
situaties op te vangen, waarbij de school het zinvol vindt om de leerling, ook al
heeft deze het getuigschrift al behaald, nog lager onderwijs te laten volgen. In
de uitzonderlijke gevallen dat de klassenraad een dergelijke beslissing neemt,
is dit meestal omdat zowel de ouders als de klassenraad van oordeel zijn dat de
leerling emotioneel nog niet klaar is om het secundair onderwijs aan te vatten
(bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen die vervroegd het getuigschrift behaald
hebben of leerlingen die op het einde van het jaar geboren zijn).
Voor het overige wordt het artikel inhoudelijk niet gewijzigd.
6° In een verdere bepaling wordt in artikel 15 van het decreet Basisonderwijs enkel de verwijzingen naar de betreffende artikelen in het decreet Basisonderwijs
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aangepast. Dit is het gevolg van de verschuiving van een aantal artikelen door
de hier voorgestelde aanpassingen.
7° Onderafdeling D, bestaande uit de artikelen 17 tot en met 19 van het huidig decreet, wordt opgeheven. De betreffende artikelen worden geintegreerd
in ‘Onderafdeling A, Toelatingsvoorwaarden tot het kleuteronderwijs’ en
‘Onderafdeling B, Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs’.
8° Ten slotte worden in artikel 20 van het decreet Basisonderwijs enkel de verwijzingen naar de betreffende artikelen in het decreet Basisonderwijs aangepast.
Dit is het gevolg van de verschuiving van een aantal artikelen.
Artikel II.14, II.15, II.16, II.1, 3°
Het decreet van 19 juli 2013 betreffende het onderwijs XXIII heeft zowel in het
decreet Basisonderwijs als in de Codex Secundair Onderwijs de regelgeving inzake huisonderwijs aangepast en verduidelijkt. Eén van de maatregelen die toen
werd ingevoerd was de verplichte verklaring van huisonderwijs uiterlijk op de
derde schooldag van het schooljaar. Deze maatregel wil voorkomen dat ouders
niet voldoende doordacht de keuze voor huisonderwijs maken of zelfs het systeem
van huisonderwijs misbruiken (bijvoorbeeld om in de loop van het schooljaar op
vakantie te kunnen gaan of om spijbelgedrag te camoufleren). De vroege aanmelding laat tevens toe aan de onderwijsinspectie om tijdig en adequaat te reageren
indien het huisonderwijs niet voldoende kwalitatief is.
In de praktijk blijken heel wat ouders na te laten om een verklaring van huis
onderwijs in te dienen. Vaak gaat het daarbij om kinderen die gezamenlijk huisonderwijs volgen in een privé-school. Organisatoren van dergelijk gezamenlijk
of collectief huisonderwijs ervaren het als een te grote administratieve last om
voor elk kind afzonderlijk een verklaring op te maken die door de ouders moet
ondertekend en ingediend worden. Bovendien zijn de gegevens die voor elke kind
moeten worden ingevuld grotendeels dezelfde (bijvoorbeeld, de taal waarin het
huisonderwijs zal worden verstrekt, de periode wanneer het huisonderwijs zal
plaatsvinden, de onderwijsdoelen die zullen worden nagestreefd, de bronnen en
leermiddelen die zullen worden gebruikt).
Met voorliggende artikelen wordt mogelijk gemaakt dat organisatoren van gezamenlijk huisonderwijs een gezamenlijke aangifte kunnen doen voor de leerplichtige leerlingen die er huisonderwijs volgen (Schriftelijke vragen Vl.Parl. 2014-15,
nr. 219, aan minister Hilde Crevits).
Verder voorzien de maatregelen met betrekking tot huisonderwijs, telkens een uitzondering voor scholen gelegen in het buitenland. Het gaat om een vrijstelling van
indiening van de verklaring van huisonderwijs en van deelname aan de examen
commissie. Deze uitzondering werd ingegeven doordat een aantal leerlingen wel
in België gedomicilieerd zijn maar effectief schoollopen in het buitenland. Het
gaat bijvoorbeeld om kinderen die in de grensstreek wonen en in Nederland naar
school gaan. In het kader van de leerplichtcontrole wordt van deze buitenlandse
scholen een verklaring opgevraagd dat het kind er effectief school loopt. Deze
uitzondering wordt nu door een aantal ouders misbruikt om hun kinderen te laten ontsnappen aan de verplichting om op bepaalde leeftijden deel te nemen en
te slagen voor de examens van de examencommissie en om zich niet te moeten
onderwerpen aan de controle door de onderwijsinspectie. Deze ouders schrijven
zich formeel in voor een school gelegen in het buitenland, maar de kinderen gaan
er niet effectief naar school. De kinderen volgen er zogenaamd afstandsonderwijs.
De decreetgever doelde met deze uitzondering echter op leerlingen die gedomicilieerd zijn in België, en dus onder de Belgische leerplicht vallen, maar die effectief

V l a a m s Par l e m e nt

20

744 (2015-2016) – Nr. 1

schoollopen, met andere woorden contactonderwijs volgen, in een school gelegen
in het buitenland. Dit wordt nu verduidelijkt in de regelgeving.
In het kader van de regeling van het huisonderwijs wordt het concept contact
onderwijs ingevoegd. Voor de definitie is inspiratie gehaald bij het decreet betreffende het volwassenenonderwijs.
Artikel II.17
Door middel van het decreet betreffende het onderwijs XXV is aan artikel 31 toegevoegd dat het (gemotiveerd) verslag (M-decreet) bij schoolverandering door de
oude school naar de nieuwe school moet overgedragen worden, alsook door het
oude CLB aan het nieuwe CLB. Ouders kunnen zich tegen deze overdracht niet
verzetten.
In het aangepaste artikel wordt verduidelijkt dat de overdracht een kopie van
het (gemotiveerd) verslag betreft. Op basis van artikel 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, behoort het origineel
(gemotiveerd) verslag immers toe aan de ouders.
Artikel II.18, II.19, 3°, 6°
Het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende participatie op school bepaalt dat in het basisonderwijs met betrekking tot een tijdelijke
uitsluiting de school moet voorzien in een interne beroepsprocedure. De interne
beroepsprocedure moet vastgelegd worden in het schoolreglement.
Voor het secundair onderwijs is er geen beroepsprocedure tegen een beslissing tot
tijdelijke uitsluiting voorzien.
De ongelijkheid tussen beide niveaus wordt hierbij weggewerkt. De verplichting
om te voorzien in een beroepsprocedure in geval van tijdelijke uitsluiting wordt
voor het basisonderwijs opgeheven vanaf 1 september 2016. Dit belet niet dat
scholen die dit wensen in hun schoolreglement nog steeds een beroepsprocedure
bij tijdelijke uitsluitingen kunnen opnemen (beleidsbrief Onderwijs 2015-2016,
3.8.2 (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 512/1)).
Artikel II.19, 1°, 2°, 4°, 5°
1° In het kader van de informatie- en sensibiliseringcampagne voor het Synchroon
Internet Onderwijs aan huis (SIO), die werd opgezet door Bednet bij de start
van het schooljaar 2015-2016, wil de onderwijsoverheid een bijdrage leveren
door scholen op hun verantwoordelijkheid te wijzen ten aanzien van de ouders
in verband met de organisatie van synchroon internetonderwijs. Naar analogie
met het Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) krijgt elke Vlaamse school de mogelijkheid om SIO te organiseren indien dit haalbaar blijkt voor het zieke kind
en de ouders dit wensen.
Een verplichte communicatie over SIO via het schoolreglement speelt in op een
bestaande nood en draagt bij tot een meer gerichte informatie ten aanzien van
de ouders die op een bepaald moment tijdens de schoolloopbaan van hun kind
nood kunnen hebben aan specifieke ondersteuning.
2° Tijdens de plenaire bespreking van het ontwerp van decreet betreffende het
onderwijs XXV kwam de opname in het schoolreglement van de verplichV laams Par le m e n t
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ting tot overdracht van het gemotiveerd verslag en het verslag bij schoolverandering aan bod. Dit gebeurde naar aanleiding van het advies van het
Kinderrechtencommissariaat bij het amendement over de verplichte overdracht
(artikel II.4 van Onderwijsdecreet XXV). Het was het voorstel om dat voor
het schooljaar 2016-2017 te regelen (Plenaire Vergadering Vl.Parl. 2014-15,
nr. 40, 10 juni 2015).
Artikel II.20, 1°
De toevoeging dat de nieuwe school een inschrijving kan omzetten in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde, als ze na de inschrijving kennis neemt van
het verslag, wordt op vraag van de Vlor niet ingeschreven in het artikel 31 van het
decreet Basisonderwijs waar de algemene overdrachtsprincipes zijn opgenomen.
De bepaling wordt opgenomen bij de regelingen over het inschrijvingsrecht, namelijk artikel 37undecies.
Artikel 37undecies, §2, bevat reeds de bepaling dat een leerling die over een
verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs beschikt, bij inschrijving in het
gewoon onderwijs wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Rekening
houdende met het Vlor-advies wordt nu geexpliciteerd dat ook wanneer een school
pas kennis neemt van een verslag na de inschrijving of de instap in de school, en
het verslag dateert van vóór de instap van de leerling in de school, de inschrijving
steeds wordt omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Het kan
daarbij zowel gaan om een verslag dat al bestond op het moment van de inschrijving (maar waarvan de school pas later kennis neemt), als een verslag dat werd
afgeleverd tussen de inschrijving en de instap in de school.
Artikel II.20, 2°
Een leerling waarvan tijdens de schoolloopbaan de onderwijsbehoeften zodanig
wijzigen dat een verslag wordt afgeleverd (na overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB), kan studievoortgang blijven maken op basis van een individueel
aangepast curriculum, of de inschrijving kan ontbonden worden met het oog op
het daaropvolgende schooljaar. Eens een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt, kunnen echter geen wijzigende noden meer ingeroepen worden, en kan de inschrijving niet meer ontbonden worden wegens onredelijkheid
van de aanpassingen.
Dit artikel bevat daarom volgende wijzigingen:
– voor een leerling die reeds een individueel aangepast curriculum volgt in het
gewoon onderwijs, zou in bepaalde gevallen wijzigende noden moeten kunnen
worden ingeroepen. Aangezien deze gewijzigde noden van die aard zijn dat de
inschrijving van de leerling kan worden ontbonden, moet hier zeer omzichtig
mee worden omgegaan. Analoog aan de huidige paragraaf 3, zal de school met
de klassenraad, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding een overleg dienen te organiseren. Pas nadat het CLB de gewijzigde noden bevestigd
heeft in een verslag, zou de inschrijving kunnen worden ontbonden met het
oog op een volgend schooljaar;
– de ontbinding kan ook plaatsvinden op een daaropvolgend schooljaar, waardoor de school niet is gebonden de inschrijving het schooljaar nadien onmiddellijk te ontbinden.
Artikel II.21
Door het herschrijven van de artikelen over de toelatingsvoorwaarden verdwijnt
de minimumduur van het lager onderwijs (vier jaar) uit deze artikelen. Door bij
de artikelen over het getuigschrift basisonderwijs de bepaling toe te voegen dat
dit getuigschrift pas kan uitgereikt worden aan wie ten minste negen jaar is (naV l a a m s Par l e m e nt
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melijk leerlingen die reeds acht jaar geworden zijn voor 1 januari van het lopende
schooljaar) blijft de huidige regelgeving dat leerlingen ten vroegste op negen
jarige leeftijd het getuigschrift basisonderwijs kunnen behalen behouden. Het is
zo dat negen jaar de leeftijd is waarop een kind dat een jaar vervroegd instapt in
het lager onderwijs – namelijk op vijf jaar – en in de minimale vier jaar het lager
onderwijs doorloopt, het getuigschrift basisonderwijs kan behalen.
Artikel II.22
Er is bij de opmaak van een gezamenlijk besluit van de Vlaamse Regering gekozen voor 1 definitie van de doelgroep voor tolkondersteuning en een meer gelijk
gerichte werking over verschillende de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs
heen. Dit vereist een decretale aanpassing in verschillende onderwijsdecreten,
waarbij de definitie van de doelgroep wordt geschrapt (paragraaf 2) en gedelegeerd naar het besluit van de Vlaamse Regering (paragraaf 3). Voor het tolkenbureau wordt de inhoudelijke werking geschrapt en gedelegeerd naar het besluit
van de Vlaamse Regering.
Vermits het gezamenlijke besluit in werking treedt op 19 december 2015 voor onderwijs, moet deze wijzigingen dan ook in werking treden. Het uitvoeringsbesluit
met betrekking tot de tolkenondersteuning treedt in zijn volledigheid in werking
in 2015. Er is voor de inwerkingtreding op 19 december 2015 (eerste dag van de
kerstvakantie) geopteerd om geen wijzigingen door te voeren die een impact hebben op de prestaties die gevat waren in het voorheen lopende uitvoeringsbesluit
voor de tolkenondersteuning.
De retroactiviteit wordt gemotiveerd door het feit dat ze noodzakelijk is voor de
verdere goede werking van de diensten die reeds opgestart zijn en zo kunnen
doorlopen, waarbij er geen impact is op eventuele reeds verkregen rechten of
plichten.
Artikel II.23
Er zullen gesprekken gevoerd worden met de onderwijspartners rond de bestuurlijke optimalisatie. Bij de implementatie van de bestuurlijke optimalisatie dient het
onderwijsveld de nodige tijd te hebben om zich op een nieuwe manier te groeperen in schoolbesturen. Daarom wordt de uitstap uit de scholengemeenschap om
toe te treden tot een schoolbestuur met bepaalde kenmerken pas mogelijk vanaf
1 september 2018.
Artikel II.24, II.25, II.26
Technische verbeteringen. Een reeks artikelen zet onjuiste verwijzingen naar artikel 125quinquies van het decreet Basisonderwijs, zoals geherformuleerd in het
decreet betreffende het onderwijs 24, recht.
Artikel II.27
Technische verbetering. In artikel 139 wordt momenteel verwezen naar artikel 138. Dit dient artikel 138, §1, te zijn.
Artikel II.28
Het artikel 149 van het decreet Basisonderwijs bevat enkele afwijkingsregels
voor de berekening van het urenpakket voor het paramedisch, medisch, sociaal,
psychologisch en orthopedagogisch personeel in de scholen voor buitengewoon
onderwijs. Eén van de afwijkingsregels, gebaseerd op het protocolakkoordCoens-Steyaert, gaat over de berekening van de paramedische omkadering voor
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gesubsidieerde scholen die leerlingen hebben die eveneens interne of semiinterne zijn in een (semi-)internaat, een mpi (medisch pedagogisch instituut),
erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH).
Binnen de Welzijnssector heeft er een grote hervorming plaatsgevonden en zijn
de traditionele mpi omgevormd tot multifunctionele centra (MFC). Die omvorming
gebeurde vanuit het perspectief van vermaatschappelijking van de zorg (kortere
verblijfsduur, gerichtere zorg, versterking van de context) en ten dele ook uit de
wens de bestaande wachtlijsten te verkorten doordat de zorgvormen flexibeler
aangewend kunnen worden.
Vermits de betrokken bepaling binnen de decreten onderwijs zonder voorwerp is
gekomen, gaat het hier over een technische aanpassing waarbij overbodig geworden regelgeving, opgeheven wordt.
Artikel II.29
Technische aanpassing. Het artikel 193, decreet Basisonderwijs, bevat een verduidelijkende aanvulling bij het artikel 31 van hetzelfde decreet. Bij het opheffen
van artikel 31 met het GOK-decreet (gelijke onderwijskansen) met ingang vanaf
1 januari 2003 is artikel 193 uit het oog verloren en bleef de inhoud van dit artikel
ten onrechte opgenomen in het decreet basisonderwijs. De inhoud van artikel 193
is vanaf 1 januari 2003 zonder voorwerp en wordt bijgevolg opgeheven.
Hoofdstuk III. Secundair onderwijs
Afdeling I. Codex Secundair Onderwijs
Artikel III.1
Technische correctie in verband met het toepassingsgebied van de Codex Secundair
Onderwijs op de leertijd. Op vraag van SYNTRA is verduidelijkt dat de rechts
beschermende maatregelen voor leerlingen ook gelden voor de leertijd.
Artikel III.2, 1°, III.31
Zie memorie van toelichting bij artikel II.2.
Artikel III.3, III.4
In het uitvoeringsbesluit van 12 juni 2015 houdende diverse personeelsmaat
regelen is opgenomen dat als een personeelslid wordt aangesteld als vervanger
bij een dienstonderbreking van de titularis van een betrekking in een ambt van
het ondersteunend personeel, de vervanger geen hogere salarisschaal kan krijgen
dan de titularis van de betrekking. Op dit principe geldt evenwel een uitzondering
als het schoolbestuur tijdelijk de puntenwaarde van de niet-vacante betrekking
verhoogt om zo een hogere salarisschaal toe te kennen aan de vervanger. Die tijdelijke verhoging gebeurt doordat de onderwijsinstelling niet-aangewende punten
gebruikt.
Niet-aangewende punten zijn punten:
– die de onderwijsinstelling in het begin van het schooljaar niet gebruikt om een
vacante betrekking in te richten in een van de ambten binnen de (globale)
puntenenveloppe;
– die in de loop van het schooljaar vrijkomen omdat een betrekking van een
vastbenoemd personeelslid vacant wordt (door vrijwillig of ambtshalve ontslag,
door vervroegde uitstap of door pensionering);
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– die in de loop van het schooljaar tijdelijk beschikbaar komen omdat de titularis
van de betrekking in het ambt van het ondersteunend personeel een dienst
onderbreking neemt en in deze dienstonderbreking niet (volledig) wordt vervangen.
Het eerder vermelde besluit van 12 juni 2015 vermeldt alleen dat het school
bestuur de puntenwaarde van de niet-vacante betrekking kan verhogen. Er staat
niet hoe het schoolbestuur dit kan doen en met welke punten.
De aanwending van de puntenenveloppe is voor het secundair onderwijs opgenomen in de Codex Secundair Onderwijs (artikel 30 en 31) en voor het volwassenenonderwijs in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
(artikel 105).
Deze artikelen stellen dat een schoolbestuur in eerste instantie haar punten
enveloppe moet gebruiken om betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden
in stand te houden. Als het schoolbestuur daarna nog punten over heeft kan ze
een of meer (vacante) betrekkingen oprichten en daar een tijdelijk personeelslid
in aanstellen.
In het secundair onderwijs kan het schoolbestuur ook punten aanwenden om
personeelslid te belasten met taak- en functiedifferentiatie, om een personeelslid
klasvrij te maken of om een bevordering toe te kennen aan een vastbenoemd
personeelslid in een ambt van het ondersteunend personeel. Het gebruik van nietaangewende punten om een hogere salarisschaal toe te kennen aan een vervanger van een afwezige titularis is strikt genomen niet opgenomen in de aanwending
van de globale puntenenveloppe.
Via de aanpassingen in deze artikelen wordt deze mogelijkheid toegevoegd aan de
aanwending en wordt ook verduidelijkt om welke punten het gaat.
De terugwerkende kracht heeft te maken met het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 juni 2015 houdende diverse personeelsmaatregelen, dat de regel bevat
dat bij vervanging van een personeelslid van het ondersteunend personeel een
hogere salarisschaal kan worden toegekend aan een vervanger en deze regeling
gaat in op 1 september 2015. Dit is ook al aan de schoolbesturen meegedeeld via
omzendbrieven in de maand juli 2015, zodat dit bij de aanvang van het schooljaar
2015-2016 kan worden toegepast. Het gaat om een juridische bevestiging van
rechten die reeds zijn toegekend in de praktijk.
Artikel III.5
Met ingang van 1 september 2015 zijn nieuwe regels ingevoerd betreffende de
vervanging van een afwezig personeelslid in een ambt van het ondersteunend
personeel. Daarnaast worden de bekwaamheidsbewijzen in het gewoon en buitengewoon secundair aangepast, zodat de indeling dezelfde is als deze in het basisen volwassenenonderwijs.
Deze maatregelen zijn in principe van toepassing op alle personeelsleden van het
secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs die in een ambt van het ondersteunend personeel aangesteld zijn of worden.
Naast scholen en scholengemeenschappen in het secundair onderwijs en centra van het volwassenenonderwijs wordt ondersteunend personeel ook ingezet in de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs. De Raad van het
Gemeenschapsonderwijs krijgt immers jaarlijks een forfaitaire puntenenveloppe
van 5330 punten ter ondersteuning van de rekenplichtigheid. De Raad van het
Gemeenschapsonderwijs verdeelt deze punten over haar scholengroepen.
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De scholengroep richt met deze punten betrekkingen op van administratief mede
werker in de categorie van het ondersteunend personeel. In deze betrekkingen
zijn de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming
mogelijk, maar de principes van reaffectatie en wedertewerkstelling (de na te
leven verplichtingen van een schoolbestuur) zijn niet verplicht van toepassing op
deze betrekkingen.
In principe gelden voor het overige wel de regels die van toepassing zijn op het
ondersteunend personeel in het secundair onderwijs (bekwaamheidsbewijzen,
salarisschalen, puntenwaarde enzovoort).
De nieuwe vervangingsregel wordt door het besluit van de Vlaamse Regering van
12 juni 2015 houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs ingevoegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende
de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs (meer bepaald in artikel 6
van dat besluit).
Het toepassingsgebied van dat besluit van 4 september 2009 bepaalt dat het besluit enkel van toepassing is op de scholen en personeelsleden die gevat worden
door de artikelen 24 tot en met 31 van de Codex Secundair Onderwijs. Met andere
woorden strikt genomen wordt de forfaitaire puntenenveloppe die aan de Raad
van het Gemeenschapsonderwijs wordt toegekend, niet gevat door dat besluit
(vermits dit wordt vastgelegd in artikel 32 van de Codex Secundair Onderwijs)
en zou kunnen worden geargumenteerd dat de nieuwe regels betreffende de vervanging niet van kracht zijn voor die groep personeelsleden. Dit kan echter niet
de bedoeling zijn. Het gaat om personeelsleden die in een zelfde ambt worden
aangesteld als de personeelsleden tewerkgesteld in een school voor secundair
onderwijs, waarop – mits enkele uitzonderingen – ook dezelfde regels van toepassing zijn.
Door de voorgestelde aanpassing van het artikel 32 in de Codex Secundair
Onderwijs wordt expliciet bevestigd dat de regelgeving die in het gewoon secundair onderwijs van toepassing is op het ambt van administratief medewerker in
het ondersteunend personeel ook van kracht is op het ambt van de administratief
medewerker dat met de forfaitaire puntenenveloppe in de scholengroepen van het
gemeenschapsonderwijs wordt ingericht.
De wijziging gebeurt retroactief omwille van de invoering op 1 september 2015
van de nieuwe vervangingsregels voor het ondersteunend personeel en de nieuwe
bekwaamheidsbewijzen, die ook van kracht zijn op het ambt van administratief
medewerker dat wordt ingericht via de forfaitaire puntenenveloppe.
Deze principes zijn ook vermeld in de omzendbrief over de aanwending van de forfaitaire puntenenveloppe die aan de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt
toegekend en zijn in juli 2015 meegedeeld aan de betrokken schoolbesturen.
Het gaat hier om het juridisch bevestigen van rechten en plichten die reeds zijn
toegekend.
Artikel III.6
Zie memorie van toelichting bij artikel II.23.
Artikel III.7
Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs moeten openstaan voor alle leerlingen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Het was allerminst de bedoeling
van de decreetgever om leerlingen ‘voorrang’ te verlenen tot het buitengewoon
V l a a m s Par l e m e nt

26

744 (2015-2016) – Nr. 1

onderwijs wanneer zij al schoollopen in de school voor gewoon secundair onderwijs van hetzelfde schoolbestuur op de campus. Ook andersom was het allerminst
de bedoeling om leerlingen uit een secundaire school voor buitengewoon onderwijs voorrang te verlenen op andere leerlingen wanneer zij de stap zetten naar het
gewoon secundair onderwijs.
Artikel III.8, 1°, III.19, III.20
De toevoeging dat de nieuwe school een inschrijving kan omzetten in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde, als ze na de inschrijving kennis neemt van
het verslag, wordt op vraag van de Vlor niet ingeschreven in het artikel 123/6 van
de Codex Secundair Onderwijs waar de algemene overdrachtsprincipes zijn opgenomen. De bepaling wordt opgenomen bij de regelingen over het inschrijvingsrecht, namelijk artikel 110/11.
Artikel 110/11, §2, bevat reeds de bepaling dat een leerling die over een verslag
voor toegang tot buitengewoon onderwijs beschikt, bij inschrijving in het gewoon
onderwijs wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Rekening houdende met het Vlor-advies wordt nu geëxpliciteerd dat ook wanneer een school pas
kennis neemt van een verslag na de inschrijving of de instap in de school, en het
verslag dateert van vóór de instap van de leerling in de school, de inschrijving
steeds wordt omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Het kan
daarbij zowel gaan om een verslag dat al bestond op het moment van de inschrijving (maar waarvan de school pas later kennis neemt), als een verslag dat werd
afgeleverd tussen de inschrijving en de instap in de school.
Artikel III.8, 2°
Een leerling waarvan tijdens de schoolloopbaan de onderwijsbehoeften zodanig
wijzigen dat een verslag wordt afgeleverd (na overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB), kan studievoortgang blijven maken op basis van een individueel
aangepast curriculum (IAC), of de inschrijving kan ontbonden worden met het oog
op het daaropvolgende schooljaar. Eens een leerling een IAC volgt, kunnen echter
geen wijzigende noden meer ingeroepen worden, en kan de inschrijving niet meer
ontbonden worden wegens onredelijkheid van de aanpassingen.
Dit artikel bevat daarom volgende wijzigingen:
– voor een leerling die reeds een individueel aangepast curriculum volgt in het
gewoon onderwijs, zou in bepaalde gevallen wijzigende noden moeten kunnen
worden ingeroepen. Aangezien deze gewijzigde noden van die aard zijn dat de
inschrijving van de leerling kan worden ontbonden, moet hier zeer omzichtig
mee worden omgegaan. Analoog aan de huidige paragraaf 3, zal de school met
de klassenraad, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding een overleg dienen te organiseren. Pas nadat het CLB de gewijzigde noden bevestigd
heeft in een verslag, zou de inschrijving kunnen worden ontbonden met het
oog op een volgend schooljaar;
– de ontbinding kan ook plaatsvinden op een daaropvolgend schooljaar, waardoor de school niet is gebonden de inschrijving het schooljaar nadien onmiddellijk te ontbinden.
Artikel III.8, 3°
Er wordt ook duidelijk gemaakt dat in de leertijd, het volgen van een individueel
aangepast curriculum niet mogelijk is voor leerlingen met een verslag, omdat dit
een uitbreiding voor het geïntegreerd onderwijs (GON) met zich zou meebrengen.
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Artikel III.9
Technische aanpassing. Verkeerdelijk werd in paragraaf 3 van artikel 110/14 verwezen naar paragraaf 3 van artikel 110/11. Dit moet vervangen worden door een
verwijzing naar het volledige artikel, namelijk artikel 110/11.
Artikel III.10, III.11, III.12, III.1, 2°
Zie memorie van toelichting bij artikel II.14.
Artikel III.13
Zie memorie van toelichting bij artikel II.19.
Zowel bij de totstandkoming van het decreet Rechtspositie voor leerlingen in het
leerplichtonderwijs in 2014, als bij elke wijziging daarvan, heeft de overheid zorgvuldig afgewogen welke items verplicht in het schoolreglement dienen te worden
opgenomen. Dit is ook in het kader van het Onderwijsdecreet XXVI gebeurd.
Essentiële informatie op het vlak van toegang tot de school en studievoortgang,
ook na schoolverandering, hoort daar zeker bij. Vermits het decreet van 2014 tal
van nieuwe rechten/plichten heeft geïntroduceerd, is het de bedoeling dit decreet
op kruissnelheid (vanaf 2018) te evalueren. De modaliteiten voor deze evaluatie
(hoe, wat enzovoort) moeten nog worden bepaald. Er zal worden bekeken of het
opportuun is ook de minimale inhoud van het schoolreglement in de evaluatiescope mee te nemen.
Artikel III.14
Een beslissing van de delibererende klassenraad kan volgens de bestaande
decreetgeving op twee wijzen worden herzien.
1. Enerzijds is er de piste dat de betrokken personen de beslissing betwisten. Het
overleg dat daarop volgt tussen de betrokken personen en de directie kan tot het
opnieuw samenroepen van de klassenraad leiden. De klassenraad kan dan zijn
beslissing hetzij bevestigen hetzij wijzigen. De uiteindelijke beslissing kan echter
nog altijd door de betrokken personen worden omstreden, waardoor ze in beroep
gaan. De beroepscommissie is dan bevoegd om, op haar beurt, de klassenraadsbeslissing te bevestigen of een andere beslissing te nemen. Deze gang van zaken
is, ingevolge het decreet Rechtspositieregeling, ingevoerd vanaf het schooljaar
2014-2015. Naast de samenstelling van de beroepscommissie is de verruiming
van de autonomie van de commissie (van – voorheen – advies naar – nu – beslissing) één van de speerpunten in het nieuwe rechtspositiekader. De finale beslissingsbevoegdheid ligt dus niet meer bij de school, al draagt het schoolbestuur wel
de verantwoordelijkheid voor de beslissing die de beroepscommissie neemt.
2. Anderzijds is er de piste dat een schoolbestuur de mogelijkheid heeft om een
delibererende klassenraad opnieuw te laten samenkomen indien het bestuur zelf
de genomen evaluatiebeslissing betwist, ook indien de ouders zelf die beslissing
wél aanvaarden.
Het voorliggend artikel strekt ertoe om beide pistes duidelijk van elkaar te scheiden. Van zodra een beroep aanhangig is gemaakt, kan het schoolbestuur niet
meer gebruik maken van zijn eigen betwistingsrecht. Dit zou immers haaks staan
op het beginsel dat het schoolbestuur er altijd toe gehouden is de beslissing van
de beroepscommissie te accepteren.
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Artikel III.15
Er wordt voor het betrokken opschrift een aangepaste titel voorzien.
Artikel III.16, III.17
Het artikel over maatregelen voor zieke leerlingen of bij ongeval voor een spreiding van het curriculum is ook van toepassing op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit wordt nu toegevoegd.
Het artikel met betrekking tot de vervangende activiteiten voor zieke leerlingen
of bij ongeval wordt afgestemd op de definitie van vrijstellingen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervalt de verplichting om vervangende activiteiten te voorzien voor leerlingen die wegens ziekte of ongeval
bepaalde vakken niet kunnen volgen.
Artikel III.18
Synchroon internetonderwijs is sinds 2014 voorzien voor zieke leerlingen naast de
mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis. Voor leerlingen met moederschapsverlof was dit echter tot nu toe niet voorzien. Dit wordt nu aangevuld (Schriftelijke
vragen Vl.Parl. 2014-15, nr. 495, aan minister Hilde Crevits).
Artikel III.21
Technische correctie. Het Onderwijsdecreet XXV heeft de aansprakelijkheid van
stagiairs beperkt tot bedrog, een zware fout of een vaak voorkomende lichte fout.
Het Grondwettelijk Hof interpreteert de bevoegdheden van de deelstaten zeer ruim
waardoor vaak een beroep kan worden gedaan op het leerstuk van de inherente of
ingesloten bevoegdheden. Van zodra een regeling past in het kader van een aangelegenheid die naar hen werd overgeheveld4, is het Grondwettelijk Hof geneigd
de inherente bevoegdheid van de deelstaten te erkennen. Het Grondwettelijk Hof
heeft zelfs expliciet aangegeven dat de gewesten een bepaling kunnen aannemen
die afwijkt van de regelen van gemeen recht die zijn opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek5. Het aansprakelijkheidsrecht bestaat uit dergelijke “regelen van gemeen
recht opgenomen in het Burgerlijk Wetboek”. Een aansprakelijkheidsregeling voor
leerlingen, studenten of cursisten die een vorm van werkplekleren verrichten, lijkt
dan ook te kunnen worden beschouwd als een bevoegdheid inherent aan de bevoegdheid van de Vlaamse decreetgever.
Zelfs indien een beroep op het leerstuk van de inherente bevoegdheden niet zou
worden aanvaard, kan nog worden teruggegrepen naar de impliciete bevoegd
heden van artikel 10 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen.
Voorliggend artikel wijzigt niets inhoudelijk, maar op vraag van het onderwijsveld
worden drie verduidelijkende, juridisch-technische aanpassingen aangebracht.
Om die reden heeft deze bepaling terugwerkende kracht tot 1 september 2015
(Schriftelijke vragen Vl.Parl. 2014-15, nr. 489, aan minister Hilde Crevits).
In de eerste plaats wordt duidelijk gemaakt dat de ouders van een minderjarige
leerling-stagiair alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade waarvoor
de minderjarige zelf persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Dit is het geval
wanneer de leerling schade veroorzaakt door zijn zogenaamde zware schuld, lichte vaak voorkomende schuld, of bedrog. De afstemming van de aansprakelijkheid
van de ouders op die van de minderjarige leerling is een logisch gevolg van de
4
5

Grondwettelijk Hof nr. 41/95, 6 juni 1995.
Grondwettelijk Hof nr. 51/93, 1 juli 1993.
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getrapte aansprakelijkheidsregeling van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en is ook niet nieuw. Het principe zat reeds impliciet vervat in de oude tekst van
het decreet en in de memorie van toelichting, maar wordt nu verduidelijkt.
Daarnaast wordt geëxpliciteerd dat de decretale regeling geen afbreuk doet aan de
generieke aansprakelijkheidsregels die in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
neergelegd zijn met betrekking tot de stagegever als aansteller. De stagegever
zal als aansteller van de stagiair immers overeenkomstig artikel 1384, derde lid,
Burgerlijk Wetboek, steeds aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die de
stagiair veroorzaakt. In geval van bedrog, zware fout of een vaak voorkomende
lichte fout kan de stagegever evenwel een regres indienen bij de schade veroorzakende leerling-stagiair (en diens ouders, indien de leerling-stagiair minderjarig is), en aldus de financiële gevolgen ervan afwentelen. Opgemerkt wordt dat
schadegevallen beoordelen en aansprakelijkheden vaststellen steeds geval per
geval moet gebeuren, waardoor er nog andere regresmogelijkheden voor stagegevers mogelijk kunnen zijn. Een regres van de stagegever is bijvoorbeeld ook
mogelijk indien de fout van de leerling-stagiair samenloopt met of veroorzaakt
werd door de fout van een andere persoon (bijvoorbeeld door de zware fout van
een andere werknemer van de stagegever, foutieve instructies door de stage
begeleider van de school enzovoort).
Ten slotte wordt verduidelijkt dat de bepaling van dwingend recht is. Men kan
met andere woorden in de stageovereenkomst op generlei wijze contractueel afwijken van deze aansprakelijkheidsregeling en de wijze waarop eventuele schade
verhaald kan worden. De bepaling biedt immers bescherming aan personen die
onder hiërarchisch toezicht van de stagegever staan en die zich bovendien in
een leerproces bevinden. In deze omstandigheid is het niet meer dan logisch dat
de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een lichte, toevallige fout van
de leerling-stagiair, alsook alle daaruit voortvloeiende pecuniaire gevolgen – met
uit-zondering van eventuele regresmogelijkheden – gedragen worden door niemand anders dan de stagegever. Hij oefent immers als enige het toezicht uit op
de leerling-stagiair. Om die reden is ook een vrijwaringsbeding van de scholen
ten behoeve van een stagegever nietig: dergelijk beding zou de essentie van de
leerlingenstageovereenkomst uithollen, aangezien het de facto zou betekenen dat
de stagegever ontslagen wordt van de verplichting om nauwlettend toezicht uit te
oefenen op de leerling-stagiair en hem door middel van duidelijke instructies in
staat stelt om praktijkervaring op te doen om zo competenties te verwerven. Ten
slotte wordt opgemerkt dat ook de aansprakelijkheidsregeling voor werknemers
dwingend van aard is.
De terugwerkende kracht heeft te maken met het feit dat het om een correctie
gaat van een nieuwe regelgeving die is ingegaan op 1 september 2015. Om de
regelgeving als éénheid te behouden en toe te passen is het noodzakelijk dat een
correctie op dezelfde datum ingaat als het overgrote deel van de nieuwe regel
geving.
Artikel III.22, III.30
Een voordrachtgever is een schoolextern persoon die omwille van zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld tijdelijk
bij de realisatie van het curriculum wordt betrokken. De bestaande bepalingen
van de Codex Secundair Onderwijs rond het inzetten van voordrachtgevers worden geactualiseerd en verduidelijkt. Aan het maximum volume van voordrachten, de structuuronderdelen die in aanmerking komen en het vergoedingsprincipe
wordt niet geraakt. Wel worden de bepalingen zo geherformuleerd dat onder de
noemer ‘voordrachten’ ook alle tijdelijke lesopdrachten kunnen vallen die door
instructeurs van publieke of private organisaties of bedrijven worden gegeven.
Die organisaties of bedrijven fungeren dan als een externe opleidingsinstelling
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ten aanzien van de secundaire school. Bijgevolg wordt ook expliciet bepaald dat
voordrachten niet alleen binnen de school maar ook op een buitenschoolse locatie
kunnen plaats vinden. In het bijzonder wordt deze regeling mede ingeschreven in
de codexbepalingen die betrekking hebben op de samenwerkingsverbanden die
scholen kunnen sluiten met andere partners voor de organisatie van hun opleidingen Se-n-Se.
De voorliggende bepalingen verhogen een optimale samenwerking van secundaire
scholen met partners buiten het regulier onderwijs die, in het kader van werkplek
leren, over grote deskundigheid, geavanceerde technologie of gesofisticeerde uitrusting beschikken waarmee leerlingen dan in contact komen.
Het inschakelen van voordrachtgevers is initieel gestart in het deeltijds beroeps
secundair onderwijs doch intussen uitgebreid naar het voltijds technisch en beroepssecundair onderwijs binnen een beleid waarin samenwerking tussen scholen
en bedrijfsleven wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het beroep doen op voordrachtgever is overigens, om diverse onderwijskundige redenen, beperkt in volume.
De SERV vindt het positief dat het inzetten van voordrachtgevers, deskundigen
met betrekking tot de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld, versterkt wordt door
actualisering en verduidelijking van de bepalingen en dat die voordrachten ook op
een externe locatie zullen kunnen doorgaan. Dit moet de samenwerking in het kader van het werkplekleren en van het ondernemend onderwijs verder bevorderen.
Artikel III.23, III.33
Momenteel is enkel de lesbijwoning van leerlingen van opleidingsvorm 4 mogelijk
in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Ook vanuit opleidingsvorm 3 wordt
deze mogelijkheid tot lesbijwoning gevraagd. Dit wordt nu bijkomend mogelijk
gemaakt. Het moet echter duidelijk zijn dat een dergelijke lesbijwoning niet ongelimiteerd kan gebeuren, anders is het verslag voor het buitengewoon onderwijs
zonder voorwerp en is een onderscheid met het geïntegreerd onderwijs niet meer
duidelijk.
Ook binnen het buitengewoon onderwijs wordt deze mogelijkheid tot lesbijwoning
gevraagd in een school met eenzelfde opleidingsvorm een eenzelfde administratieve groep. Dit wordt nu bijkomend mogelijk gemaakt. Het moet echter ook
duidelijk zijn dat een dergelijke lesbijwoning niet ongelimiteerd kan gebeuren,
anders is de inschrijving in de oorspronkelijke school van buitengewoon onderwijs
zonder voorwerp.
Vandaar dat nu een limiet gesteld wordt in punt 7°, namelijk maximum halftijds,
dat een leerling die ingeschreven is in het buitengewoon secundair onderwijs de
lessen kan bijwonen in een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs of in
een school van buitengewoon secundair onderwijs met eenzelfde opleidingsvorm
en eenzelfde administratieve groep.
Het moet ook duidelijk zijn dat men de mogelijkheid om lessen bij te wonen in het
gewoon voltijds secundair onderwijs gedurende hetzelfde schooljaar voor dezelfde
leerling niet kan combineren met de mogelijkheid om lessen bij te wonen in een
andere school van buitengewoon onderwijs, en omgekeerd, waardoor de leerling
van buitengewoon onderwijs nooit of bijna nooit de lessen zou volgen in de school
waar hij is ingeschreven, dit wordt opgenomen in punt 8°.
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Artikel III.24
De uiterste datum om voor bestaande scholen herstructureringen (fusie, afsplitsing, afbouw) of wijzigingen in het aanbod (programmatie, overheveling) aan de
bevoegde dienst te melden, wordt vervroegd van 1 mei naar 1 april van het voorafgaand schooljaar. Dit moet toelaten dat de databanken tijdiger kunnen worden
geactualiseerd in het licht van het aankomende nieuwe schooljaar en dat de onderwijsoverheid, in voorkomend geval, tijdiger de financiering kan berekenen die
door deze ingrepen wordt beïnvloed.
De wijziging van de limietdata voor indiening van dossiers inzake herstructurering zal tijdig worden gecommuniceerd via EDULEX en Schooldirect (elektronische
communicatie met de scholen).
Artikel III.25, III.26, III.27, III.28
Voor de programmaties vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt een geactualiseerde lijst van vrij programmeerbare respectievelijk niet-programmeerbare structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs van kracht. Bij besluit
van 10 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering deze lijsten vastgelegd. Beide lijsten
samen dekken het volledig studieaanbod.
Na voorafgaand overleg en onderhandeling met de sociale partners over dit besluit heeft de overheid zich geëngageerd om naar het schooljaar 2016-2017 toe
aanvullend een decretaal initiatief te nemen om voorwaardelijk ook programmaties mogelijk te maken op grond van studiecontinuïteit of inruil (Vragen om uitleg
Vl.Parl. 2014-15, nr. 2048).
De Codex Secundair Onderwijs voorziet reeds in dergelijke ingrepen doch de vigerende bepalingen worden thans versoepeld.
1. Een en ander moet het mogelijk maken enerzijds om leerlingen een binnen een
school gestarte opleiding op het niveau van de tweede graad, in die school te kunnen verder zetten in de derde graad en zodoende een diploma te behalen, zonder
beperking van de organiseerbaarheid van de opleiding in de tijd.
2. Anderzijds moet een programmatie in combinatie met een rationalisatie van
het studieaanbod mogelijk blijven. In dergelijk geval is er namelijk geen sprake
van een numerieke wijziging van het aantal structuuronderdelen maar wordt een
piste gecreëerd voor een meer transparant en toekomstgericht lokaal of regionaal
aanbod.
De schoolbesturen zijn al van medio 2015 via ministeriële omzendbrief op de hoogte gebracht van de nieuwe lijsten van vrij respectievelijk niet-programmeerbare
structuuronderdelen die van toepassing zijn voor oprichting van nieuwe structuuronderdelen vanaf 1 september 2016. In die omzendbrief is ook aangekondigd
dat bijkomende richtlijnen over programmaties op grond van studiecontinuïteit of
inruil zouden volgen in de loop van het schooljaar 2015-2016. Opdat trouwens
dergelijke programmaties effectief mogelijk zouden worden, is de uiterste datum
voor de aanvraag ervan, uitzonderlijk, verdaagd naar 15 maart 2016 in plaats
van de gebruikelijke 30 november (van het voorafgaand schooljaar). Dus zijn alle
nodige schikkingen getroffen om schoolbesturen, en hun representatieve organisaties, in de gelegenheid te stellen hun programmatiebeleid af te stemmen op het
hier voorgestelde nieuwe kader.
Op vraag van de Vlor is de tekst in verband met programmaties op basis van
studiecontinuïteit aangepast. Onmiddellijk na de onderhandelingen met de socia
le partners (februari 2016) is hierover duidelijk en omstandig via omzendbrief
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gecommuniceerd zodat er geen misvattingen meer zijn voor de programmaties
schooljaar 2016-2017.
Bij de onderhandelingen met de sociale partners in onderwijs over de vaststelling
van de lijst van vrij respectievelijk niet programmeerbare structuuronderdelen,
medio 2015, heeft de Vlaamse overheid op expliciete vraag van deze partners
het engagement aangegaan om het principe van de niet-programmeerbaarheid in
twee gevallen af te zwakken, meer bepaald in het geval van noodzakelijke studie
continuïteit en in het geval van inruiloperatie. De programmatiemogelijkheden
van de schoolbesturen worden hierdoor, voorwaardelijk, verruimd. Hiertoe dient
de Codex Secundair Onderwijs te worden gewijzigd. De programmaties hebben
betrekking op het schooljaar 2016-2017 (start 1 september) en verder. De administratieve handeling, namelijk de aanvraag door het schoolbestuur (vermits
de Vlaamse Regering finaal over de programmatie moet beslissen) moest voor
het schooljaar 2016-2017, uitzonderlijk, uiterlijk 15 maart van het voorafgaand
schooljaar worden ingestuurd (normaliter: 30 november voorafgaand). De schoolbesturen werden hierover tijdig gecommuniceerd. Vermits dit een administratieve
handeling betreft, wordt hiermee bij de inwerkingtreding van de betrokken artikelen geen rekening gehouden. Deze inwerkingtreding is immers vastgesteld op
1 september 2016 omdat de programmaties vanaf dat tijdstip plaats vinden. Hoe
dan ook is de globale timing in overeenstemming met het algemeen belang en de
goede werking van de scholen in het schooljaar 2016-2017.
Artikel III.29
Door de vluchtelingenstroom neemt het aantal anderstalige nieuwkomers in het
Vlaams basis- en secundair onderwijs toe. Recent hebben het Vlaams Parlement
en de Vlaamse Regering al enkele dringende maatregelen genomen om de capaciteit van het onthaalonderwijs aan te passen aan deze nieuwe situatie. Zo voorziet
het decreet van 13 november 2015 in een versoepeling van de programmatieregeling van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Meer bepaald worden vanaf het schooljaar 2015-2016
programmaties doorheen het volledig schooljaar mogelijk. Daarenboven moet de
Vlaamse Regering haar beslissingen binnen een tijdsbestek van twee maanden
nemen en zich expliciet baseren op het criterium of het bestaande aanbod wel
of niet de (regionale of lokale) behoeften aan onthaalonderwijs dekt. Wat niet is
gewijzigd, is het gegeven dat de programmatie zich situeert op het niveau van de
scholengemeenschap. Met andere woorden: de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs (momenteel 19 in aantal) die niet tot een scholengemeenschap
zijn toegetreden kunnen tot hiertoe geen onthaaljaar aanbieden. De acute onderwijsnoden die ingevolge de spreiding van vluchtelingen over Vlaanderen ontstaan,
zijn van die aard dat het niet langer opportuun is om, zolang de uitzonderlijke
programmatieregels door de Vlaamse Regering in stand worden gehouden, het
onthaalonderwijs voor te behouden voor scholengemeenschappen.
Er is een terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 omdat er al rechten zijn toegekend door de Vlaamse Regering bij uitvoeringsbesluit (Vragen om uitleg Vl.Parl.
2015-16, nr. 579).
Artikel III.32, III.42
In de artikelen over de certificering op het einde van de opleidingsfase van de opleidingsvorm 3, met name artikel 259, §4, en artikel 336, §4, is er sprake van een
studiebekrachtiging, terwijl in het uitvoeringsbesluit er sprake is van een studie
advies. De artikelen uit de codex worden hier nu aan aangepast.
Artikel 336, §2, stelt momenteel dat er een beperkt aantal dagen leerlingenstage
verplicht is in opleidingsvorm 3 in de kwalificatiefase. Door deze wijziging wordt
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een mogelijkheid tot klassikale stage in het laatste jaar van de opleidingsfase ingevoegd. Dit om mogelijk te maken dat in dit laatste jaar van de opleidingsfase de
leerlingen door middel van een niet-verplichte klassikale stage voorbereid kunnen
worden op de verplichte individuele stages in de kwalificatiefase. Uiteraard blijven
daarnaast voor wat betreft de leerlingenstages (onder andere wat betreft de leeftijdsvoorwaarde) ook de voorwaarden gelden die federaal bepaald zijn.
Aan de vraag van de Vlor om duidelijk uit te klaren wie bij desbetreffende stages
verantwoordelijkheden draagt, zal via omzendbrief worden tegemoet gekomen.
Artikel III.34, III.35
In de scholen van type 6 en 7 wordt een daling in leerlingenaantallen verwacht,
door de creatie van het nieuwe type 9. Momenteel mag enkel in opleidingsvorm 4
de leerlingenaantallen vermenigvuldigd worden met 2 om de rationalisatienorm
te bereiken. Door deze wijziging in artikel 277, §5, wordt dit voor type 6 ook
van toepassing in de andere opleidingsvormen. Voor type 7 is er een uitbreiding
naar opleidingsvorm 1, omdat daar voornamelijk een daling in leerlingenaantallen
wordt verwacht.
Daarnaast wordt ook een technische correctie doorgevoerd in paragraaf 5, alsook
in paragraaf 1, 2 en 3 van dit artikel: nu werd verkeerdelijk verwezen naar paragraaf 5, dit moet uiteraard paragraaf 4 zijn.
In de scholen van OV3 wordt ook een daling in leerlingenaantallen verwacht door
het M-decreet. In sommige scholen is deze daling al ingezet, waardoor de rationalisatienorm gevaarlijk dicht in de buurt komt. Daarom wordt nu voor de scholen,
die enkel opleidingsvorm 3 hebben, een extra afwijkingsmogelijkheid voorzien via
de Vlaamse Regering. Een school kan hierop pas beroep doen het tweede schooljaar nadat de norm niet wordt gehaald. Het eerste schooljaar is er immers nog de
2/3e-norm, waar de scholen gebruik van kunnen maken.
Daarnaast wordt ook een technische correctie doorgevoerd in dit artikel, nu werd
verkeerdelijk verwezen naar paragraaf 5, dit moet geschrapt worden, zodat naar
het gehele artikel 277 wordt verwezen.
De aanpassing van de regelgeving is alleen nodig voor het buitengewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs is er geen systeem van dubbel
tellen voor rationalisatie: elke leerling telt voor één eenheid. Vooralsnog stellen
zich in het buitengewoon basisonderwijs voor de genoemde types geen problemen
wat rationalisatie betreft. Bovendien is er ook het systeem van behoudsnormen
wanneer scholen in de problemen zouden komen qua rationalisatienorm.
Onderdeel van de monitoring van het M-decreet is het opvolgen van leerlingenaantallen buitengewoon onderwijs, op macro-niveau en op schoolniveau. Indien
uit die monitoring zou blijken dat scholen door leerlingendaling in de problemen
komen voor een of meerdere types dan moet nagedacht worden over een andere
globale benadering van de rationalisatienormen in buitengewoon basisonderwijs.
Artikel III.36
Er moet een technische correctie gebeuren in het artikel met betrekking tot de
opleidingsvorm van vrije keuze, waarbij heel duidelijk gemaakt wordt dat dit de
enige opleidingsvorm in de provincie is per groep en per taalstelsel.
In Brussel is een zeer beperkt aanbod in alle opleidingsvormen en types aanwezig,
in vergelijking met het aanbod in de overige provincies, vandaar dat er een aangepaste versie wordt ingevoegd in verband met de opleidingsvorm van vrije keuze.
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Voor scholen van het buitengewoon secundair onderwijs in Brussel geldt dat ook
in een tweede school, per groep en per taalstelsel, dezelfde opleidingsvorm geprogrammeerd mag worden met deze norm.
In de scholen van OV3 wordt een daling in leerlingenaantallen verwacht door het
M-decreet. In sommige scholen is deze daling al ingezet, waardoor de programmatienormen onrealistisch worden. Scholen met weinig opleidingen willen echter
wel nog kunnen programmeren om zo, hun aanbod meer af te stemmen op de
opleidingen in het gewoon secundair onderwijs in hun buurt. Op die manier is er
meer inclusie mogelijk voor hun leerlingen. Daarom wordt de programmatienorm
voor de tweede opleiding verkleind van 60 naar 24 leerlingen en vanaf de vijfde
opleiding verkleind van 50 naar 25 bijkomende leerlingen per opleiding.
Artikel III.37
Momenteel moet een gemotiveerd advies toegevoegd worden bij het verslag om
een leerling na de zomervakantie dat hij 12 jaar wordt toe te kunnen laten tot het
buitengewoon onderwijs. Tot nu toe werd dit opgenomen als extra bijlage. Het is
beter voor de eenheid van het verslag van de leerling als dit opgenomen wordt in
het verslag van de desbetreffende leerling.
Artikel III.38
In de regelgeving van de teldatum voor paramedische omkadering gebeurt een
technische correctie. Het is zodat bij een programmatie van een nieuwe school of
een nieuwe opleidingsvorm in het buitengewoon onderwijs de teldatum 3 schooljaren na elkaar 1 oktober is. Bij de programmatie van een nieuw type hertelt men
voortaan eenmalig op 1 oktober.
De eerste programmatie waarover dit gaat is die voor het schooljaar 2016-2017.
De BUSO-scholen hebben tot 30 november 2015 de tijd om aanvragen voor programmaties in te dienen bij AgODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten). Daarna
moeten ze een procedure doorlopen via adviezen van de Vlor, AgODI, onderwijsinspectie en een beslissing van de Vlaamse Regering.
Artikel III.39
Zie memorie van toelichting bij artikel II.28.
Artikel III.40, III.41
Er is een aanpassing nodig naar aanleiding van de evaluatie van Tander. Er wordt
voorzien in een verlenging met 1 schooljaar, in afwachting van een structurele
verankering vanuit Onderwijs en Welzijn.
Artikel III.43
In de school bij het Zeepreventorium in De Haan moet ook het studie-aanbod van
het buitengewoon secundair onderwijs kunnen worden aangeboden, zodat ook
deze leerlingen hier kunnen worden opgevangen en onderwijs kunnen krijgen.
Daarnaast moet de school, vermits zij ook certificeert en er maar één dergelijke
school is, ook de verschillende leerplannen kunnen aanbieden.
Vervolgens moet de school ook de certificeringen van het buitengewoon secundair onderwijs kunnen uitreiken. Om dit mogelijk te maken wordt de regelgeving
aangepast.
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Artikel III.44
Zie memorie van toelichting bij artikel II.22.
Afdeling II. Leren en werken
Artikel III.45, III.48
Naar analogie met de regeling die is ingeschreven in de Codex Secundair Onderwijs
voor wat het voltijds gewoon secundair onderwijs betreft, wordt in het decreet
Leren en Werken een identieke bepaling opgenomen die delegatie verleent aan
de Vlaamse Regering om de voorwaarden te bepalen waaronder gedeeltelijk
kan worden afgeweken van de decretale definitie van anderstalige nieuwkomer.
Het betreft dan in concreto afwijking van de voorwaarden ‘‘leeftijd’’, ‘‘taalkennis
Nederlands’’ en “duurtijd van de aanwezigheid op het Belgische grondgebied’’ van
de anderstalige nieuwkomer. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering voor
het deeltijds beroepssecundair onderwijs, zoals nu reeds voor het voltijds secundair, de toelatingsklassenraden bevoegdheid verleent om lokaal over die afwijkingen te beslissen.
In antwoord op de Vlor om alle noodzakelijke maatregelen voor het secundair
onderwijs “decretaal” te verankeren wordt gesteld dat het legistiek-technisch gezien niet wenselijk is. Maatregelen van een eerder uitvoerend gehalte worden in
een besluit opgenomen, dat trouwens ook middels een kortere en eenvoudigere
procedure wijzigbaar is afhankelijk van de situatie op het onderwijsterrein.
Artikel III.46
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs bestaan tal van opleidingen en zijn er
geen programmatienormen. Het aanbod kan bijgevolg constant wijzigen. Wat het
precieze aanbod van een bepaald centrum is, kan op elk tijdstip van het schooljaar door AgODI worden vastgesteld via DISCIMUS. Dit systeem registreert alle
ingeschreven leerlingen en de opleiding die ze volgen. Op die wijze wordt ook
direct het actueel opleidingsaanbod in kaart gebracht. De tot hiertoe bestaande
bepaling dat elke programmatie ten minste één maand voorafgaand aan AgODI
moet worden gemeld, levert geen enkele meerwaarde en creëert zowel voor de
onderwijsverstrekker als voor de overheid nutteloze planlast. De meldingsplicht
wordt daarom opgeheven. Aan de lokale of regionale inspraak met betrekking tot
programmaties en de schriftelijke bewijslast hiervan wordt echter niet geraakt. In
plaats van de desbetreffende stukken bij de melding te voegen, moeten ze in de
toekomst nog uitsluitend in het betrokken centrum beschikbaar zijn voor gebeurlijke overheidscontrole.
Artikel III.47, III.51
Technische correctie. De vigerende decretale bepalingen rond de onmogelijkheid
van verandering van persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) tijdens de maand
juni van het schooljaar, worden geherformuleerd om reden van transparantie. De
vroeger inhoudelijke strekking blijft volledig behouden.
Artikel III.49, III.52, III.53
In de regelgeving Leren en Werken wordt expliciet opgenomen dat jongeren met
een verslag gebruik kunnen maken van een individueel aangepast curriculum in
het DBSO.
Daarnaast wordt ook de link gelegd tussen dit individueel aangepast curriculum en
het attest van verworven competenties.
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Artikel III.50
Binnen het stelsel van leren en werken wordt een jongere die tijdens een schooljaar gedurende 30 dagen (60 halve dagen) problematisch afwezig is geweest daar
waar hij geacht werd invulling te geven aan een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname, uitgeschreven (in DBSO enkel in het geval hij niet meer leerplichtig is). Een dergelijk volume van problematisch verlet op de werkvloer wordt immers gelijkgesteld met misbruik van opleidingsfaciliteiten door de jongere. In de
praktijk blijkt dat er zich echter dergelijke situaties voordoen waarbij de jongere,
gebruikmakend van zijn inschrijvingsrecht, zich in datzelfde schooljaar terug laat
inschrijven. Op die wijze wordt de uitschrijving zonder voorwerp. De voorliggende bepaling laat het betrokken centrum toe dit onmogelijk te maken. Een nieuwe
inschrijving tijdens een later schooljaar (onverminderd de maximumleeftijd voor
toelating tot het stelsel leren en werken en de niet-volzetverklaring) blijft wel
steeds open.
Het voorstel om een centrum (deeltijds beroepssecundair onderwijs of leertijd)
de mogelijkheid te geven een herinschrijving van een uitgeschreven leerling in
hetzelfde schooljaar te weigeren, is niet in strijd met de Vlaamse aanpak van de
ongekwalificeerde uitstroom. Enerzijds geeft het voorstel een mogelijkheid aan
het betrokken centrum en is het centrum niet verplicht de herinschrijving te weigeren. Anderzijds wordt het inschrijvingsrecht van de uitgeschreven leerling niet
geschaad. De leerling behoudt immers het recht om zich in hetzelfde schooljaar
in een ander centrum in te schrijven. Het volgende schooljaar kan de leerling –
indien hij dat wenst en mits hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet – zich opnieuw inschrijven bij het centrum dat de herinschrijving had geweigerd.
In antwoord op het SERV-advies wordt gesteld dat het inderdaad de opdracht is
van de betrokken centra om zeer goed te communiceren naar alle leerlingen wat
verstaan wordt onder problematische afwezigheid en zij zich ook bewust zijn van
de gevolgen van een lange problematische afwezigheid. Er is ook voldoende aandacht voor de opvolging en begeleiding van de problematische jongeren.
Artikel III.54
In artikel 77 van het decreet Leren en Werken wordt bepaald dat de evaluatie in
de leertijd gebeurt op basis van examens op het einde van het schooljaar en op
basis van tussentijdse evaluaties die aan de hand van attitudes, taken en toetsen
de vorderingen van de jongeren tijdens het schooljaar toetsen. Verder wordt bepaald dat de Vlaamse Regering de examennormen vastlegt. In uitvoering hiervan
wordt bij besluit van 13 februari 2009 vastgelegd wanneer en op welke wijze moet
worden geevalueerd en wordt aan alle onderdelen van de evaluatie een puntengewicht toegekend.
Uit de doorlichtingen van enkele SYNTRA’s is gebleken dat de evaluatiepraktijk in
de leertijd moet worden aangepast. De nadruk ligt volgens de onderwijsinspectie
te veel op een productevaluatie en onvoldoende op het proces en de dagelijkse
inspanningen van de leerlingen. De evaluatiepraktijk is te weinig gericht op het
competentie-ontwikkelend leren en op de ontwikkeling van de jongeren. Het strikt
regelgevend kader laat echter niet toe om hierop in te spelen. Er is bijvoorbeeld
te weinig ruimte voor een meer permanente competentiemeting, waarin de evolutie in verworven competenties met meer betrokkenheid van de bedrijven in kaart
gebracht wordt. Derhalve wordt voorgesteld op vraag van SYNTRA, om, naar analogie met de klassenraden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de begeleidingsteams van SYNTRA de autonomie te geven om zelf hun evaluatievisie met
inbegrip van de wijze van evalueren, evaluatiecriteria, en andere te bepalen zodat
zij ook blijvend kunnen inspelen op nieuwe pedagogische ontwikkelingen.
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Artikel III.55
De procedure waarbij centra voor deeltijdse vorming aanvragen dan wel meldingen kunnen doen op het vlak van wijziging van het aantal toegekende deelnemersuren wordt flexibeler gemaakt, zowel wat de indieningstermijn als de beslissingsbevoegdheid betreft. Op die wijze wordt het mogelijk om, qua spreiding van
het globaal contingent deelnemersuren, behoeften en aanbod beter op mekaar te
doen aansluiten. In se zijn de voorgestelde aanpassingen louter van technische
aard.
Artikel III.56, III.57
Binnen het huidige stelsel van leren en werken kan een leerling binnen de invulling van de werkcomponent onder andere een voortraject of brugproject volgen of
worden ingeschaald in de arbeidsdeelname. Deze voortrajecten en brugprojecten
werden steeds toegewezen aan een organisator na lancering van – en intekening
op – een ESF-oproep (Europees Sociaal Fonds).
Voor wat betreft de brugprojecten wordt de term ‘opleidingsvergoeding’ vervangen door ‘vergoeding’ om onkostenvergoeding mogelijk te maken.
Voortrajecten en brugprojecten worden georganiseerd door verschillende organisatoren, die hiertoe middelen verkrijgen vanuit respectievelijk de onderwijsbegroting of de ESF-middelen. Voor wat betreft de arbeidsdeelname kreeg de onderneming ondersteuning vanuit het ESF, zij het beperkt. Omwille van het inkorten
van de ESF-middelen is het noodzakelijk om andere accenten te leggen met deze
ESF-middelen. Volgend daaruit, vervallen vanaf dit schooljaar de middelen ter ondersteuning van de bedrijven waarin de leerlingen zijn tewerkgesteld die werden
ingeschaald in de fase ‘arbeidsdeelname’.
Hoofdstuk IV. Deeltijds kunstonderwijs
Artikel IV.1
Als eerste worden enkele juridisch-technische wijzigingen doorgevoerd. Sinds het
schooljaar 2015-2016 hebben alle 18- tot 24-jarigen recht op het verminderd
inschrijvingsgeld voor volwassenen. Het decreet bij de begrotingsopmaak 2015
heeft daartoe de regelgeving over het inschrijvingsgeld gewijzigd. De voorliggende wijziging voegt naar analogie van de andere bepalingen over het inschrijvingsgeld toe dat de leerling de leeftijd van 25 jaar niet bereikt mag hebben op
31 december van het schooljaar in kwestie. Op die manier wordt de regelgeving
meer sluitend en kunnen de scholen deeltijds kunstonderwijs ze beter toepassen.
Artikel IV.2
Omdat alle volwassenen van 18 tot 24 jaar nu recht hebben op het verminderd
tarief, is de oorspronkelijke bepaling die stelt dat leerlingen een attest van het
kinderbijslagfonds moeten voorleggen overbodig. Die bepaling wordt bijgevolg
geschrapt.
Artikel IV.3, IV.4
Daarnaast zijn bij de integratie van een amendement in het Onderwijsdecreet XXV
enkele verwijzingen fout overgenomen waardoor onder meer nieuwe regelgeving
op een verkeerde en in een aantal gevallen niet bestaande plaats ingevoerd is. Het
gaat om een regeling die zowel in het organisatiebesluit beeldende kunst als in het
organisatiebesluit muziek, woordkunst en dans moest worden ingeschreven, maar
waarbij voor de integratie van bovengenoemd amendement de verwijzingen naar
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het organisatiebesluit Muziek, Woordkunst en Dans ten onrechte zijn vervangen
door verwijzingen naar “hetzelfde besluit”, zijnde het organisatiebesluit Beeldende
Kunst. Dit wordt rechtgezet: de regelgeving wordt door een aanpassing van de
foutieve verwijzingen op de juiste plaats in de besluiten ingevoerd en foutieve
wijzigingen worden hersteld. Terzelfdertijd worden een aantal kleine foutjes in de
verwijzingen hersteld: bijvoorbeeld “artikel 2, 7°” waar dit “artikel 2, §1, 7°” moet
zijn, het vergeten van het woord “individueel” waar een “individueel aangepast
curriculum” wordt bedoeld.
De twee artikelen hebben terugwerkende kracht naar 1 september 2015 toe omdat de oorspronkelijke bepalingen in het decreet betreffende het onderwijs 25 de
ingangsdatum van 1 september 2015 hebben. Rechtzettingen van regelgeving
hebben dezelfde datum als die van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel IV.5, IV.6, IV.7, IV.8
Vervolgens worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die passen binnen de doelstelling van de vermindering van de administratieve planlast in het onderwijs. Het
gaat om de bewijsstukken die een persoon met een handicap moet voorleggen om
in aanmerking te komen voor hetzij een individueel aangepast curriculum, hetzij
het gemeenschappelijke curriculum met een aangepast lessenrooster.
Dankzij die recente maatregelen (2014 en 2015) kunnen scholen deeltijds kunstonderwijs het onderwijs organisatorisch en pedagogisch beter afstemmen op de
mogelijkheden en leerbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In het eerste geval tekent de school een leertraject uit met eigen leerdoelen,
volledig op maat van de leerling. De leerling volgt meestal ook een eigen lessenrooster. In het tweede geval blijven de einddoelen zoals vastgelegd in de (minimum)leerplannen van toepassing. De school kan wel het lessenrooster aanpassen
aan de noden van de leerling, waardoor hij bijvoorbeeld bepaalde klassikale vakken niet hoeft te volgen.
Voor jongeren vormt de bewijslast meestal geen probleem. Een leerling komt
voor een individueel aangepast curriculum in aanmerking als hij over een verslag
buitengewoon onderwijs beschikt. Om aanspraak te maken op een gemeenschappelijk curriculum met een aangepast lessenrooster kan de leerling gebruik maken
van zijn ‘gemotiveerd verslag’ dat hem recht geeft op GON-begeleiding in het
gewoon onderwijs.
Volwassenen met een beperking die menen in aanmerking te komen voor deze
regeling moeten een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) voorleggen. Door enkel het attest van het VAPH in de regelgeving te benoemen, vallen echter sommige leerlingen uit de boot die logischerwijze
in aanmerking zouden moeten komen voor een individueel aangepast curriculum.
Deze leerlingen beschikken enkel over een attest van de FOD Sociale Zekerheid.
Zij hebben geen aanvraag bij het VAPH ingediend, wat hun goed recht is. Met hun
attest van de FOD Sociale Zekerheid krijgen zij wel korting op het inschrijvingsgeld maar geen mogelijkheid tot een aanpassing van het curriculum.
Om de administratieve lasten voor leerlingen en schoolsecretariaten van de scholen deeltijds kunstonderwijs tot een minimum te beperken én te vermijden dat
er toch nog bepaalde leerlingen uit de boot vallen voor een individueel aangepast
curriculum of afwijkingen op het gemeenschappelijk curriculum, wijzigt voorliggend ontwerp de twee organisatiebesluiten van het DKO op dat punt (beleidsbrief
Onderwijs 2015-2016, 1.5).
De bepaling gebruikt een open formulering die verwijst naar de regelgeving van
andere beleidsdomeinen of bestuursniveaus die op basis van hun eigen criteria
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en procedures mensen erkennen als persoon met een handicap. Hier volstaat de
erkenning. Of een persoon al dan niet een tegemoetkoming ontvangt, doet hier
niet ter zake.
Die formulering komt in de plaats van de exclusieve verwijzing naar een erkenning
door het VAPH. Houders van VAPH-attest kunnen uiteraard onverminderd blijven
gebruikmaken van dit attest, aangezien het VAPH als bevoegde overheidsinstantie
vervat is in de meer algemene formulering. Maar ook attesten die andere instanties uitreiken zullen voortaan in aanmerking komen: Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsuitkering (RIZIV), FOD Sociale Zekerheid. Op die manier kunnen
leerlingen met een attest van de FOD Sociale Zekerheid zowel aanspraak maken
op het verminderd inschrijvingsgeld als op een aanpassing van het onderwijs en
hoeven ze niet langer twee verschillende attesten voor te leggen. Zowel voor de
leerlingen als voor de schoolsecretariaten leidt dat tot een aanzienlijke vermindering van de planlast.
Naast een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten draagt de voorgestelde wijziging ook bij tot een betere toegankelijkheid van het deeltijds kunstonderwijs voor personen met een handicap.
In 2009 heeft België het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap geratificeerd. Krachtens dit verdrag hebben personen met een handicap
het recht om op een volwaardige manier deel te nemen aan alle domeinen van
het maatschappelijk leven, dus ook het kunstonderwijs. Daarbij is het niet aan de
persoon om zich aan te passen maar aan de omgeving om inspanningen te leveren en mogelijke drempels af te bouwen.
Via het verminderd inschrijvingsgeld en de mogelijkheid om kunstonderwijs op
maat van de leerling aan te bieden, vermindert de Vlaamse overheid financiële,
organisatorische en psychologische drempels die leerlingen met een beperking
ervan zouden kunnen weerhouden om zich in te schrijven. Het reduceren van de
bewijslast voor deze leerlingen past bijgevolg in de inspanningen die de Vlaamse
Overheid krachtens het VN-verdrag moet leveren om de toegankelijkheid van het
DKO nog te verhogen (Vragen om uitleg Vl.Parl. 2015-16, nr. 2960).
Naast de decreetsartikelen moeten ook artikelen die in besluiten van de Vlaamse
Regering staan worden gewijzigd per decreet, omdat zij door het amendement op
Onderwijsdecreet XXV per decreet gewijzigd waren en de Vlaamse Regering deze
dus niet kan wijzigen. Voor de duidelijkheid zijn alle bovengenoemde besluitsartikelen nu via hetzelfde decreet aangepast. Met het oog op eventuele toekomstige
aanpassingen, herstelt dit voorstel de machtiging voor de Vlaamse Regering om
de besluitsartikelen in de toekomst per besluit van de Vlaamse Regering te wijzigen.
Het is evident dat de machtiging aan de Vlaamse Regering, enkel een formele
toelating bevat om de betrokken bepalingen opnieuw te wijzigen, zonder dat ze
daarbij vrijgesteld wordt van de vereiste dat er ook een materiële rechtsgrond
voorhanden zal dienen te zijn. Die materiële rechtsgrond is terug te vinden in de
wet van 29 mei 1959 en in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, waarvan het hoofdstuk over het deeltijds kunstonderwijs in feite het huidige niveaudecreet is voor dit onderwijsniveau.
Uit de bewoordingen “de Vlaamse Regering wordt gemachtigd om wijzigingen
in de volgende artikels van besluiten van de Vlaamse Regering uit te voeren via
een besluit van de Vlaamse Regering” mag dus niet worden afgeleid dat aan de
Regering een onbeperkte machtiging wordt verleend, wat niet zou sporen met het
legaliteitsbeginsel in onderwijszaken, vervat in artikel 24, §5, van de Grondwet.
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Het gaat dus om een beperkte machtiging om een enkele zinsnedes te wijzigen
die met name worden genoemd.
Hoofdstuk V. Volwassenenonderwijs
Artikel V.1, V.6
In 2010 nam de Vlaamse Regering op voordracht van de toenmalige decretale
stuurgroep volwassenenonderwijs een besluit tot het experimenteel erkennen
van het nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het
secundair volwassenenonderwijs en de vastlegging van de modulaire structuur
voor dat experimenteel nieuw studiegebied. Overeenkomstig artikel 10 van het
decreet betreffende het volwassenenonderwijs moet het experimenteel erkende
studiegebied na vijf jaar opgeheven of toegevoegd worden. Uit de evaluatie van
de opleidingen van het experimenteel studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen een decretale verankering
van dit studiegebied.
Artikel V.2, V.3, V.4, X.18
Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs bepaalt dat de pedagogische
begeleidingsdiensten jaarlijks een krediet ontvangen voor de extra ondersteuning van de Centra voor Volwassenenonderwijs die in rekening worden gebracht
voor hun personeelsformatie. Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs
voorziet een jaarlijkse subsidie aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs (VOCVO) om de Centra voor Basiseducatie en de Centra
voor Volwassenenonderwijs die niet in rekening worden gebracht voor de personeelsformatie van de pedagogische begeleidingsdiensten, te ondersteunen. Met
deze middelen moeten VOCVO en de pedagogische begeleidingsdiensten ook enkele opdrachten gezamenlijk uitvoeren. Zowel voor de afzonderlijke opdrachten
inzake ondersteuning van de centra als voor de gezamenlijke opdrachten stellen
de respectievelijke decreten dat er vijfjaarlijks een samenwerkingsovereenkomst
met de Vlaamse Regering moet afgesloten worden over de uitvoering van de opdrachten en de aanwending van de middelen.
In de begroting van 2015 werden er echter voor zowel het VOCVO als de pedagogische begeleidingsdiensten minder middelen voorzien. Daarbij werd er verhoudingsgewijs meer bespaard op de werkingsmiddelen die voor extra ondersteuning
in het volwassenenonderwijs aan de pedagogische begeleidingsdiensten van de
grote onderwijskoepels en het gemeenschapsonderwijs worden toegekend. De
overheid engageerde zich om het onevenwicht in de besparingen die worden toegepast in het VOCVO enerzijds, en de pedagogische begeleiding voor het volwassenenonderwijs anderzijds, grondig te onderzoeken met het oog op eventuele
bijsturingen. Als gevolg daarvan werden in eerste instantie de gezamenlijk uit te
voeren opdrachten beperkt. Nu wordt ook de administratieve last verminderd. Een
vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering en een jaarlijks beleidsplan zijn niet langer noodzakelijk. Het volstaat voortaan om een driejaarlijks beleidsplan op te stellen. De pedagogische begeleidingsdiensten kunnen
het beleidsplan dat betrekking heeft op de extra ondersteuning aan het volwassenenonderwijs toevoegen aan het driejaarlijkse begeleidingsplan dat zij moeten
opstellen en meedelen aan de instellingen en aan de Vlaamse Regering.
De terugwerkende kracht is nodig omdat de looptijd van de vorige samenwerkings
overeenkomsten afliep op 31 december 2014. De artikelen met betrekking
tot de vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomsten traden immers in werking op 1 januari 2008 maar de samenwerkingsovereenkomsten werden in het
Onderwijsdecreet XXIII verlengd met maximum twee jaar. Zonder terugwerkende
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kracht ontstaat er een probleem voor de subsidies die VOCVO en de pedagogische
begeleidingsdiensten voor hun werking in 2015 ontvingen.
Artikel V.5
In het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs zijn de
oprichtings- en erkenningsvoorwaarden samen met de regels inzake de onderwijsbevoegdheid opgenomen in titel IV, hoofdstuk I. De algemene erkenningsvoorwaarden zijn gelijkaardig met de andere onderwijsniveaus.
De opname in de erkenning van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum
voor Volwassenenonderwijs gebeurt steeds met inachtname van artikel 35 van
het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. Dit houdt in
dat de inspectie na een onderzoek ter plaatse een advies geeft waaruit blijkt of
de erkenningsvoorwaarden vervuld zijn. De opname in de erkenning betekent dat
het centrum vanaf dan ook opgenomen wordt in de doorlichtingsprocedure van
de inspectie. Het is echter onduidelijk of uit de opname in de erkenning ook de
bevoegdheid tot het uitreiken van studiebewijzen volgt. Volgens de huidige regelgeving moet het centrum daarvoor beschikken over de onderwijsbevoegdheid. De
onderwijsbevoegdheden van de Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen echter
enkel uitgeoefend worden indien de onderwijsbevoegdheid bij de inwerkingtreding
van het decreet vastgelegd is in bijlage III of indien de onderwijsbevoegdheid na
het doorlopen van de aanvraagprocedure van artikel 64, §1, is toegekend door de
Vlaamse Regering. Omdat de programmatieprocedure enkel van belang is wanneer een centrum subsidiering of financiering wenst voor het erkende aanbod,
wordt net zoals in de Codex Secundair Onderwijs nu in het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs uitdrukkelijk vermeld dat erkenning de toekenning van de
bevoegdheid tot het uitreiken van studiebewijzen is en dat financiering of subsidië
ring erkenning impliceert. Er wordt ook verduidelijkt dat clusters of opleidingen
van erkende Centra voor Volwassenenonderwijs enkel in aanmerking komen voor
subsidiëring of financiering indien de onderwijsbevoegdheid is toegekend op basis
van de programmatieprocedure.
Uit de definities van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs blijkt dat
een centrum enkel studiebewijzen kan uitreiken aan een deelnemer die voldoet
aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is. Een cursist is pas ingeschreven wanneer hij/zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, het inschrijvingsgeld
heeft betaald of hiervan rechtmatig vrijgesteld is, zich akkoord heeft verklaard
met het centrumreglement en het agogisch project van het centrum en als nietleerplichtige een bewijs van wettig verblijf kan voorleggen (artikel 37). Voor de
Centra voor Volwassenenonderwijs zijn de nadere bepalingen inzake het inschrijvingsgeld verder opgenomen in artikel 109 onder titel V. Erkende centra die geen
overheidsmiddelen ontvangen voor hun aanbod, moeten echter in de mogelijkheid
zijn om zelf een inschrijvingsgeld te bepalen voor hun cursisten. Daarom wordt
expliciet vermeld dat enkel de centra die subsidiering of financiering wensen voor
hun erkend aanbod, moeten voldoen aan de bepalingen van titel V.
Artikel V.7
In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015 houdende diverse personeelsmaatregelen is opgenomen dat als een personeelslid wordt aangesteld als
vervanger bij een dienstonderbreking van de titularis van een betrekking in een
ambt van het ondersteunend personeel, de vervanger geen hogere salarisschaal
kan krijgen dan de titularis van de betrekking. Op dit principe geldt echter een
uitzondering als de het centrumbestuur tijdelijk de puntenwaarde van de nietvacante betrekking verhoogt om zo een hogere salarisschaal toe te kennen aan de
vervanger. Die tijdelijke verhoging gebeurt doordat het centrum niet-aangewende
punten gebruikt.
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Niet-aangewende punten zijn punten:
– die in het begin van het schooljaar niet gebruikt worden om een vacante betrekking in te richten in een van de ambten binnen de (globale) puntenenveloppe;
– die in de loop van het schooljaar vrijkomen omdat een betrekking van een
vastbenoemd personeelslid vacant wordt (door vrijwillig of ambtshalve ontslag,
door vervroegde uitstap of door pensionering);
– die in de loop van het schooljaar tijdelijk beschikbaar komen omdat de titularis
van de betrekking in het ambt van het ondersteunend personeel een dienstonderbreking neemt en in deze dienstonderbreking niet (volledig) wordt vervangen.
Het eerder vermelde besluit van 12 juni 2015 vermeldt alleen dat het bestuur de
puntenwaarde van de niet-vacante betrekking kan verhogen. Er staat niet hoe het
bestuur dit kan doen en met welke punten.
De aanwending van de puntenenveloppe is voor het volwassenenonderwijs opgenomen in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
(artikel 105). Er wordt nu aan toegevoegd dat als het centrumbestuur na de verplichtingen nog punten over heeft, dan kan het die punten aanwenden:
– voor de oprichting van betrekkingen in sommige ambten, rekening houdende
met de criteria waarover wordt onderhandeld in het lokale comité;
– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een
ambt, waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden toegekend. Als een titularis van een
betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan het centrumbestuur ook de
puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis gebruiken om
aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel een hogere salarisschaal toe te kennen.
Via de aanpassingen in deze artikelen worden bijkomende mogelijkheiden toegevoegd aan de aanwending en wordt ook verduidelijkt om welke punten het gaat.
De terugwerkende kracht heeft te maken met het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 juni 2015 houdende diverse personeelsmaatregelen, dat de regel bevat dat
bij vervanging een hogere salarisschaal kan worden toegekend aan een vervanger en deze regeling gaat in op 1 september 2015. Dit is ook al aan de besturen
meegedeeld via omzendbrieven in de maand juli 2015, zodat dit bij de aanvang
van het schooljaar 2015-2016 kan worden toegepast. Het gaat om een juridische
bevestiging van rechten die reeds zijn toegekend in de praktijk.
Artikel V.8, V.9
Zie ook de memorie van toelichting bij artikel III.21.
Overeenkomstig het gemene aansprakelijkheidsrecht wordt de cursist-stagiair
aansprakelijk gesteld voor elke schade die hij door zijn daad aan een ander berokkent. Dit geldt voor elke fout, hoe klein deze fout ook moge zijn (de zogenaamde
culpa levissima, BW, artikel 1382 en 1383).
In sommige stage-overeenkomsten wordt een bepaling ingeschreven die ertoe
strekt dat de cursist-stagiair uitsluitend aansprakelijk gesteld kan worden voor de
door hem aangebrachte schade die voortvloeit uit zijn bedrog of zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is de cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder
gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
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Wanneer deze beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid opgenomen is in
de stage-overeenkomst die afgesloten wordt tussen de stagegever, het centrum
en de cursist-stagiair, bindt deze bepaling enkel de drie betrokken partijen. In
geval van schade aan derden gelden derhalve nog steeds de bepalingen van de
buitencontractuele aansprakelijkheid. Met andere woorden, ten aanzien van derden is de cursist-stagiair nog steeds aansprakelijk voor de schade die ontstaat
door zijn kleinste fout. Dergelijke bepaling is ook noodzakelijk omwille van het
gelijkheidsbeginsel, aangezien het niet te motiveren is waarom de persoonlijke
aansprakelijkheid van de gewone, ervaren werknemers van een bedrijf of instelling wel beperkt zou worden tot bedrog, zware fouten of vaak voorkomende lichte
fouten, terwijl de jonge, onervaren cursisten-stagiairs aansprakelijk zouden zijn
voor de lichtste fout.
In het geval dat de cursist-stagiair minderjarig is, kunnen zijn ouders enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvoor de minderjarige zelf persoonlijk
aansprakelijk kan gesteld worden. Dit is het logisch gevolg van de getrapte aansprakelijkheidsregeling van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Door de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de cursist-stagiair,
dient in geval van een lichte fout van de cursist-stagiair, de schadevergoeding uiteraard gedragen te worden door iemand anders die wél aansprakelijk is.
Zoals een lesgever burgerlijk aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt wordt
door zijn cursisten gedurende de tijd dat deze onder zijn toezicht staan, zo is de
stagementor die toezicht houdt op de werkzaamheden van de cursist-stagiair,
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de cursist-stagiair tijdens zijn stage
veroorzaakt. Tijdens zijn toezicht kan de stagementor de cursist-stagiair coachen,
instructies verstrekken en zo nodig bijsturen of ingrijpen indien zich een schadegeval dreigt voor te doen. Het centrum daarentegen kan tijdens de stageactiviteiten per definitie onmogelijk steeds toezicht uitoefenen op de cursist-stagiair en
is derhalve materieel niet in staat om daden van cursisten-stagiairs te beletten
indien deze tot schade zouden kunnen leiden. Voorts is de stagegever als werkgever burgerlijk aansprakelijk voor zijn aangestelden, dit is zowel voor de stagementor (werknemer) als voor de cursist-stagiair (gelijkgestelde werknemer). De
schadevergoeding in geval van schade berokkend door een cursist-stagiair tijdens
de uitvoering van zijn stage moet dus ten laste van de stagegever gelegd worden,
enerzijds omdat de stagegever burgerlijk aansprakelijk is voor de cursist-stagiair,
anderzijds omdat de stagegever de enige is die eventuele schadeverwekkende
daden van de cursist-stagiair kan voorkomen.
Deze decretale regeling doet geen afbreuk aan de generieke aansprakelijkheids
regels die in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd zijn met betrekking tot de stagegever als aansteller. De stagegever zal als aansteller van de cursist-stagiair immers overeenkomstig artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek
steeds aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die de cursist-stagiair veroorzaakt. In geval van bedrog, zware fout of een vaak voorkomende lichte fout kan
de stagegever evenwel een regres indienen bij de schade veroorzakende cursiststagiair (en diens ouders, indien de cursist-stagiair minderjarig is), en aldus de
financiële gevolgen ervan afwentelen.
Om aan deze problematiek tegemoet te komen, moet deze beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid opgenomen zijn in een algemeen verbindend decreet.
Via het decreet betreffende het onderwijs XXV gebeurde dit al voor het secundair
onderwijs. Via deze toevoeging aan het decreet betreffende het volwassenen
onderwijs wordt er een gelijkaardige regeling ingevoerd in het volwassenen
onderwijs en wordt er verduidelijkt dat de bepaling van dwingend recht is, waarvan
in de stageovereenkomst op generlei wijze contractueel kan worden afgeweken.
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Hoofdstuk VI. Hoger beroepsonderwijs
Artikel VI.1, VI.2
In decreet betreffende het onderwijs XXV werd de verplichting geschrapt voor
het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten om een stuurgroep volwassenenonderwijs met
bepaalde vertegenwoordigers te vormen. De definitie van en de verwijzing naar
deze stuurgroep moet daarom worden geschrapt in het decreet van 30 april 2009
betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Hoofdstuk VII. Hoger onderwijs
Artikel VII.1
Met het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap
van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te
Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel 16 januari 2013, en goedgekeurd
bij decreet van 29 november 2013, werden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen gelijkgesteld met de overeenkomstige Vlaamse bachelor- en masteropleidingen. Het verdrag op zich regelt niet het voeren van de titels in het andere
land na de automatisch gelijkstelling, in ieder geval niet op een expliciete wijze. Er
wordt wel aanvaard dat de gelijkstelling het recht inhoudt om de titel van bachelor
of master te mogen voeren. Doch in het decreet is er wel een bepaling opgenomen die voorziet in het voeren van de titels door de houders van een buitenlands
diploma. Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse
Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend
van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en
die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens
gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde
wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend. Dit is een generieke bepaling die geldt voor
alle buitenlandse diploma’s ongeacht of het diploma al dan niet als gelijkwaardig
werd erkend in Vlaanderen. Deze generieke bepaling houdt een beperking in van
het recht om de titel van bachelor of master te mogen voeren. Door de automatische gelijkstelling overeenkomstig het verdrag is het gewettigd dat de houders
van die diploma’s hun titel van hoger onderwijs onder dezelfde voorwaarden kunnen voeren als de houders van een Vlaams diploma.
Men kan stellen dat het Protocol tot wijziging van het Verdrag deze beperkende
bepalingen met betrekking tot de Nederlandse afgestudeerden impliciet heeft gewijzigd. Impliciete wijzigingen zijn voor de rechtsonderhorigen niet transparant.
Een expliciete wijziging is dan ook wenselijk om de nodige duidelijkheid te creëren. In ieder geval is een decretale wijziging nodig voor het invoeren van het recht
om de vroegere titels te mogen voeren. De Nederlandse minister heeft tijdens
een vergadering van het Comité van Ministers toegezegd dat er een vergelijkbare
regeling komt in Nederland voor de houders van een Vlaams diploma dat bij toepassing van het verdrag werd gelijkgesteld met een Nederlands diploma.
Deze redenering geldt ook voor de buitenlandse diploma’s van hoger onderwijs
die de Vlaamse Regering in toepassing van artikel II.255, §1, van de Codex Hoger
Onderwijs als gelijkwaardig heeft erkend en voor de buitenlandse diploma’s die in
toepassing van artikel II.255, §2, van dezelfde codex automatisch als gelijkwaardig worden erkend voor zover aan de voorwaarde bepaald in dat artikel is voldaan.
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Artikel VII.2
In 2015 werd artikel II.110 gewijzigd om afgestudeerden van de lerarenopleidingen de kans te geven om via een korter traject, het diploma van bachelor in het
onderwijs: secundair onderwijs, met slechts één onderwijsvak te behalen. In de
huidige versie van artikel II.110, §5, wordt enkel gesproken over de geïntegreerde lerarenopleiding en de specifieke lerarenopleidingen. Deze worden pas sinds
het academiejaar 2007-2008 ingericht. Daardoor worden veel kandidaat studenten die eerder een diploma behaalden uitgesloten. Decretaal zijn er immers geen
bepalingen opgenomen over de gelijkschakeling van deze diploma’s met de vorige
lerarenopleidingen.
Artikel VII.3
De uitzondering dat dansers die minimaal 5 jaar (5x12 maanden) professioneel
als danser hebben gewerkt, voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de professionele bachelor en slagen in de artistieke toelatingsproef dans, een opleiding tot
leraar dans kunnen volgen bestaat al langer. Deze groep brengt heel interessante
beroepsbagage mee die zeker een meerwaarde is als leraar.
In de huidige decretale teksten wordt gesteld dat deze groep wel kan starten
aan de specifieke lerarenopleiding-dans zonder dat zij de professioneel gerichte
bacheloropleiding volgen, maar het diploma van leraar dans pas zou kunnen behalen als eerst het diploma van de professionele bachelor-dans wordt behaald. Dit
kan niet de bedoeling zijn. Door de aanpassing wordt een mogelijk foute inter
pretatie vermeden.
Artikel VII.4, 1°
Met deze bepaling wordt tegemoet gekomen aan een onduidelijkheid over een
passage in het decreet en die aanleiding heeft gegeven tot het rapport van de
Vlaamse ombudsman van 18 september 2015 betreffende de leerstof van het toelatingsexamen arts en tandarts.
Het huidige artikel II.187, §1, Codex Hoger Onderwijs, schrijft voor dat het niveau
van het examen moet afgestemd zijn ‘‘op het gemiddelde van de programma’s
van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs.”. In de ogen van de
kandidaten bestaat er verwarring over de draagwijdte van deze passage. Zo zou
het kunnen worden geïnterpreteerd dat de gemiddelde afgestudeerde van het secundair onderwijs moet kunnen slagen in het toelatingsexamen. Dit is echter niet
de bedoeling.
Bij de instelling van het toelatingsexamen einde jaren 90 van vorige eeuw was er
geen eenduidigheid over de leerinhouden van wiskunde en natuurwetenschappen
in de onderwijsnetten en zat er speling op de leerplannen van de verschillende
onderwijsnetten. De verwijzing “het niveau is afgestemd op het gemiddelde van
de programma’s van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs” was
bedoeld om de leerinhoud te verduidelijken, zijnde het gemiddelde van wat in
de derde graad secundair onderwijs gezien wordt. Een belangrijke bekommernis
hierbij was om geen leerinhoud in het examen op te nemen die in sommige onderwijsnetten wel en in andere onderwijsnetten niet aan bod zou komen.
Dit wordt trouwens verder verduidelijkt in artikel 2 van het uitvoeringsbesluit houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen
van arts en tandarts: “De examencommissie stelt de leerstof vast van de vakken
natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie en maakt ze tijdig aan de kandidaten bekend. Zij houdt hierbij op redelijke wijze rekening met de programma’s
van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, zoals aangeboden
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door de scholen zelf.”. Ook hier blijkt weerom dezelfde bekommernis om de leerstof van het toelatingsexamen inhoudelijk goed af te stemmen op wat in het secundair onderwijs aan bod komt.
Een geïsoleerde lezing van de bewuste passage komt bovendien neer op een
uitholling van artikel II.187, dat dan niets zou toevoegen aan de algemene toelatingsvoorwaarde voor alle andere opleidingen, waar het volstaat om in het secundair te slagen. Dat dit niet de bedoeling is van de decreetgever, blijkt uit de
eveneens in het artikel bepaalde wens om slechts kandidaten toe te laten tot deze
opleidingen arts en tandarts, wiens bekwaamheid is getoetst om de opleiding succesvol af te ronden.
Naast voorgaande wijziging moet aan de tekst van dit artikel ook nog worden
toegevoegd dat het KIW-gedeelte (kennis en inzicht in wetenschappen) van het
toelatingsexamen niet enkel gebaseerd kan zijn op de derde graad, maar ook op
de tweede graad. Het betreft een noodzakelijke toevoeging aangezien in het vak
natuurwetenschappen van de tweede graad een aantal begrippen geïntroduceerd
worden waarop bepaalde leerinhouden van de derde graad verder bouwen. Het
gaat bijvoorbeeld om begrippen als kracht, arbeid, energie en vermogen die essentieel zijn binnen het domein van de natuurwetenschappen. Om vragen hierover
te stellen is het noodzakelijk dat ook de leerstof van de tweede graad gekend is.
Bovendien worden in de tweede graad ook inhouden onderwezen die op het einde
van de tweede graad als afgerond kunnen worden beschouwd, maar die een essentieel onderdeel uitmaken van de natuurwetenschappen. Om optimaal aan de
doelstelling van het toelatingsexamen te kunnen voldoen is het daarom aangewezen een toevoeging op te nemen in het decreet (Schriftelijke vragen Vl.Parl.
2014-15, nr. 385, aan minister Hilde Crevits).
Artikel VII.4, 2°
Hierbij wordt een verduidelijking opgenomen in de bestaande regelgeving.
Het huidige artikel II.187, §1, Codex Hoger Onderwijs, schrijft voor dat de Vlaamse
Regering, na advies van de examencommissie, de werking regelt van de examencommissie en haar huishoudelijk reglement en het examenreglement vaststelt.
In het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere
regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en
tandarts staan vervolgens een aantal bepalingen die de werking van de commissie
regelen. Daarnaast staat in artikel 1, §2, van datzelfde besluit dat “de examencommissie autonoom bevoegd is om te beslissen in verband met alle aangelegenheden die noch door het decreet noch door een uitvoeringsbesluit vastgesteld
zijn.”.
Om invulling te geven aan deze laatste bepaling en om duidelijkheid te verschaffen
naar de kandidaat heeft de examencommissie, in overeenstemming met alle reglementaire bepalingen ter zake, een werkingsreglement opgesteld. Hierin zitten
alle (zowel wettelijk vastgelegde, als door de commissie vastgelegde) bepalingen
gebundeld betreffende de werking en organisatie van het toelatingsexamen. Doel
van dit document is om duidelijkheid te verschaffen over de rechten en plichten
van de kandidaten, alsook over de toepasselijke regels en procedures.
Om de rechtsgeldigheid van dit examenreglement onomstotelijk vast te leggen is
het noodzakelijk dat de delegatie in het decreet absolute duidelijkheid verschaft
over wie rechtmatig een werkings- en examenreglement kan opmaken, i.e. de
examencommissie. De huidige bepalingen voldoen op dit vlak niet.
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Artikel VII.5
Het decreet maakt het mogelijk dat studenten reeds toegelaten worden tot een
(master na) master vooraleer ze geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen van
een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma, bachelor of master. Deze mogelijkheid is nuttig wanneer de nog op te nemen opleidingsonderdelen uit het
voortraject beperkt zijn, aangezien dit belet dat de studievoortgang met een volledig academiejaar wordt vertraagd. Studenten nemen de resterende opleidings
onderdelen van het voortraject dan samen op met de opleidingsonderdelen van
hun (master na) master. Artikel II.198, tweede lid, bepaalt dat de student in
dergelijk geval uiteraard geslaagd moet verklaard worden voor alle opleidings
onderdelen uit het voortraject, vooraleer het diploma van de (master na) master
zal worden uitgereikt. Dit voorstel verhindert vanzelfsprekend niet een eventuele
deliberatie in de betreffende studieprogramma’s op grond van het globaal hebben
bereikt van de doelstelling van de opleiding.
De huidige tekst van artikel II.198, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs
vermeldt qua voortraject echter enkel expliciet de bachelor of onderliggende masteropleiding, maar niet het schakel- en voorbereidingsprogramma. Dit dreigt ertoe te leiden dat studenten die reeds toegelaten worden tot de (master na) master, eenvoudigweg alle onderdelen van het voorbereidings- of schakelprogramma
waarvoor zij nog niet slaagden, naast zich neerleggen. Een onderwijsinstelling kan
immers niet weigeren hun het (master na) masterdiploma uit te reiken. De Raad
voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen ving dit tekstuele gemis
op voor schakelprogramma’s en oordeelde dat de definitie van schakelprogramma
toelaat om artikel II.198, tweede lid, van de Codex naar analogie toe te passen
op schakelprogramma’s (2015/058). Ten aanzien van voorbereidingsprogramma’s
zag de Raad echter geen aanknopingspunt in de Codex om dit te kunnen doen
(2015/496). Het is bijgevolg wenselijk om artikel II.198, tweede lid, uit te breiden
met een expliciete verwijzing naar het voorbereidingsprogramma, zodat universiteiten nog steeds de mogelijkheid behouden om studenten toe te laten tot een
(master na-) masteropleiding wanneer de student bijna alle opleidingsonderdelen
van het voorbereidingsprogramma reeds behaald heeft, zonder daarmee het risico
te lopen dat de student die onderdelen van het voorbereidingsprogramma nadien
naast zich neerlegt. In dezelfde beweging kan dan ook het schakelprogramma
expliciet worden opgenomen in artikel II.198, tweede lid, Codex, aangezien dit de
duidelijkheid en coherentie van de wettekst bevordert.
Artikel VII.6
Conform artikel II.265, §1, vallen de anderstalige opleidingen in het kader van
het International Course Programma (ICP) of de anderstalige initiële bachelor- of
masteropleidingen die geselecteerd zijn overeenkomstig de bepalingen van een
Europees programma ter bevordering van de internationale samenwerking in het
hoger onderwijs buiten de equivalentieregel en worden ze ook niet meegenomen
in de berekeningen voor de 35%-regel. Daarmee bevestigde de decreetgever het
internationale karakter van deze opleidingen.
Voor verschillende Erasmus Mundus-opleidingen loopt de erkenning in de volgende jaren af. Ook de International Course Programmes worden in de nabije
toekomst geconfronteerd met de onzekerheid over de verdere erkenning als ICPprogramma. Als een instelling dergelijke opleidingen na afloop van de erkenning
met eigen middelen wenst te behouden moeten deze opleidingen het normale
regime volgen, wat wil zeggen dat zij ook een afwijking moeten aanvragen van
de equivalentievoorwaarde via de Commissie Hoger Onderwijs en/of de Vlaamse
Regering.
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Het wegvallen van de Europese ICP-erkenning neemt evenwel niet weg dat deze
opleidingen ook in de toekomst hun sterk internationale karakter en hun samenwerking met buitenlandse instellingen zullen blijven behouden. Het opleggen van
de procedure (aanvraag afwijking equivalentievoorwaarde op grond van de artikelen II. 264-265) op het moment van het verlies van de erkenning betekent een
bijkomende administratieve last zowel voor de instellingen als voor de overheid
terwijl de onderliggende reden van de vrijstelling nog steeds overeind blijft.
Met de voorgestelde wijziging blijft de afwijking op de equivalentieregel ook behouden als de opleiding na afloop van de erkenning wordt voortgezet.
Artikel VII.7, VII.10
De decretale vervaltermijnen om het interne beroep bij de instelling en het externe beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
(Raad) in te stellen, zijn door de decreetgever zeer kort gehouden. Hier staat
tegenover dat slechts in één geval de aanvangsdatum van de beroepstermijn onbetwistbaar vaste datum heeft, met name: de datum van de proclamatie voor het
instellen van het intern beroep.
Zowel voor het intern beroep tegen een ‘andere studievoortgangsbeslissing’ als
voor het beroep bij de externe Raad is de ingang van de beroepstermijn gekoppeld
aan de ’kennisname’ door de student en niet aan de ‘kennisgeving’.
De Raad van State neemt deze kennisname ook zeer letterlijk. Dit heeft tot gevolg
dat ingeval de student pas na enkele weken zijn brief met de studievoortgangsbeslissing in ontvangst neemt, de beroepstermijn veel later aanvang neemt.
Er zijn duidelijke argumenten om ook voor de overige studievoortgangsbeslissingen de datum van ingang van de beroepstermijn te koppelen aan de kennisgeving
en niet langer aan de kennisname: (1) de kennisgeving van een aangetekende
zending of een elektronische publicatie biedt meer duidelijkheid omtrent de vaste
datum, en is om die reden verkieslijk voor een belangrijk aspect als de berekening
van vervaltermijnen, (2) de student kan de beroepstermijn oprekken door een
aangetekende zending niet onmiddellijk bij de post af te halen (de Raad van State
heeft geoordeeld dat kennisname in zijn letterlijke betekenis moet beschouwd
worden), (3) het is in het bestuursrecht eerder gebruikelijk om de kennisgeving
(of eerste aanbieding door de postdiensten) als uitgangspunt voor de beroeps
termijn te nemen.
Het eerste opzet van dit voorstel tot wijziging is dan ook het stroomlijnen van de
periode waarbinnen de beroepen worden ingediend. Momenteel is deze periode
verspreid over het gehele eerste semester. De concentratie van deze periode bij
de start van het nieuwe academiejaar heeft vanuit het oogpunt van de vereenvoudiging van de procedures voor de instelling voordelen.
Om de mogelijke nadelen op te vangen voor de studenten – bij onduidelijkheid
over het moment van de kennisgeving – wordt in het licht van de zeer korte beroepstermijnen de termijn om zowel een intern als extern beroep in te stellen
verlengd met twee kalenderdagen. Op die wijze wordt vermeden dat de reeds
korte termijn door kennisgeving tijdens het weekend voor een student nog ingekort wordt in de feiten of tot gevolg heeft dat hij niet tijdig een beroep indient. De
globale proceduretermijn wordt hierdoor slechts beperkt verlengd.
Het is daarenboven belangrijk dat de instellingen in het onderwijs- en examenreglement duidelijk aangeven voor de verschillende studievoortgangsbeslissingen
hoe de kennisgeving zal gebeuren. Het is ook belangrijk dat zij bij het instellen
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van een beroepsprocedure de studenten informeren over de datum wanneer hun
beroep zal behandeld worden.
Artikel VII.8, VII.12
Dit voorstel waarbij de termijn van 15 kalenderdagen wordt verlengd tot een termijn van 20 kalenderdagen, zowel wat de behandeling van de interne beroepen
door de instellingen als de ordetermijn die geldt voor de behandeling van de externe beroepen, lijkt beter afgestemd op de praktijk en is tegelijkertijd ook voor
de student nog steeds een redelijke termijn waarbinnen een uitspraak verwacht
mag worden.
Artikel VII.9
De Raad heeft de bevoegdheid om in geval van een vernietiging van een beslissing voorwaarden te koppelen aan de nieuw door de bevoegde instantie te nemen
beslissing. De termijnen waar binnen de nieuwe beslissing uiterlijk moet worden
genomen betreft een dergelijke modaliteit die de Raad zelf kan bepalen als het
beroep gegrond wordt verklaard. Dit wordt doorgaans vastgelegd in functie van
de inhoud van het dossier en ook de urgentie voor de student.
Momenteel is er geen rechtsgrond op basis waarvan de Raad beslist binnen welke
termijn de instelling een nieuwe beslissing moet nemen. De termijn die hiervoor
toegekend wordt bedraagt meestal langer dan een week, maar niet steeds. De
termijn van 7 dagen biedt de garantie voor de instelling dat zij op een zorgvuldige
wijze de totstandkoming van de nieuwe beslissing kan waarborgen.
Artikel VII.11
Op basis van artikel II.302 van de Codex Hoger Onderwijs bedraagt de termijn
voor de instelling om een antwoordnota en het administratief dossier aan de Raad
en de tegenpartij te bezorgen minstens 48 uur. In de praktijk bundelt de Raad
vaak de verzoekschriften van studenten, om deze dan in één beweging aan de instelling te bezorgen, vergezeld van een procedurekalender. Dit kan soms resulteren in een toevloed aan externe beroepen (waarvan de instelling niet steeds op de
hoogte was), en waarvoor de antwoordnota’s 2 dagen later aan de Raad bezorgd
moeten worden. Om te voorkomen dat dit dan op een bepaald ogenblik leidt tot
een werkoverlast, wat de kwaliteit niet ten goede komt, wordt de vooropgestelde
decretale minimumtermijn verlengd, zonder het procedureverloop al te veel te
verlengen.
Artikel VII.13
Op 19 maart 2004 werd het decreet betreffende de rechtspositieregeling, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van
het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding
van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (kortweg ook het
Aanvullingsdecreet genoemd) definitief goedgekeurd. Dit decreet regelt onder
meer de participatie van studenten aan het hoger onderwijs. Het voorziet ook in
een vijfjaarlijkse evaluatie van de bepalingen die over deze participatie handelen. Het Aanvullingsdecreet is intussen integraal opgenomen in de Codex Hoger
Onderwijs. Momenteel is het artikel II.355, §1, van de Codex Hoger Onderwijs dat
voorziet in die vijfjaarlijkse evaluatie. Meer bepaald gaat het over een evaluatie
van de artikelen II.314 tot en met II.334 en van artikel II.354 van diezelfde codex. Dit zijn de artikelen die betrekking hebben op de werking van de studentenraad en op de participatie van studenten in het instellingsbestuur.
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De evaluatie over de periode 2004-2009 is gemaakt door het regeringscommissa
riaat. Zij bestudeerden diverse relevante documenten (verslagen van de raden
van bestuur en studentenraden), deden een uitgebreide enquête bij universiteiten,
hogescholen en associaties en voerden aansluitend in elke instelling aanvullende
gesprekken. Die evaluatie werd in oktober 2010 in een uitgebreid rapport gegoten. Uit dit rapport bleek dat globaal het participatiesysteem zoals het in 2004 uitgewerkt was, technisch naar behoren functioneerde. Het regeringscommissariaat
stelde enkel een paar verfijningen voor en pleitte globaal voor een vereenvoudiging van de regelgeving. Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) maakte
een evaluatie. Zij beaamde de conclusies van het regeringscommissariaat, maar
wees er verder op dat de participatie op het niveau dat het dichtst bij de student
stond, namelijk het niveau van de opleidingen, te vrijblijvend was geregeld in de
wetgeving. Naar aanleiding van deze evaluaties en vooral naar aanleiding van
de fundamentele bedenking vanuit VVS, werden in Onderwijsdecreet XXIII van
10 juli 2013 een aantal wetgevende wijzigingen doorgevoerd die de participatie
van studenten op opleidingsniveau beter regelde en de bescherming van studenten die in deze en andere bestuursraden zetelden versterkte door de verplichting
in te schrijven dat elke instelling een statuut voor deze studenten uitwerkt. Zowel
instellingen als VVS werden nauw bij de uitwerking van deze nieuwe maatregelen
betrokken. De wijzigingen gingen in vanaf academiejaar 2013-2014.
Volgens de huidige regelgeving dient ‘de bevoegde dienst’ in 2015 een nieuwe
evaluatie te maken van de studentenparticipatie in de periode 2010-2014. We
stellen ons vragen bij de opportuniteit van een nieuwe grootschalige evaluatie van
de studentenparticipatie op dit moment. Afgezien van het feit dat de instellingen
opnieuw een bevraging te verwerken zouden krijgen (planlast), lijkt het ons nu
ook nog te vroeg om het effect van de in het Onderwijsdecreet XXIII ingevoerde
maatregelen op de studentenparticipatie na te gaan. Bovendien zijn er geen signalen dat er problemen zouden zijn met de huidige regelgeving inzake studentenparticipatie. Het lijkt ons bovendien onnodig om naast de algemene controle op de
naleving van de regelgeving die het Regeringscommissariaat uitvoert, een extra
controle voor het luik studentenparticipatie te voorzien.
Er wordt hier dan ook voorgesteld om de verplichting tot vijfjaarlijkse evaluatie van de regelgevende artikelen over studentenparticipatie te schrappen uit de
Codex Hoger Onderwijs.
Op de vraag van de Vlor en de SERV om het artikel over de evaluatie van de studentenparticipatie uit het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVI te schrappen
wordt momenteel niet ingegaan. Er wordt in overleg met de Vereniging Vlaamse
Studenten (VVS) gezocht naar een volwaardig alternatief (Vragen om uitleg
Vl.Parl. 2015-16, nr. 933).
Artikel VII.14, VII.15
Overeenkomstig het gemene aansprakelijkheidsrecht wordt de student-stagiair of
cursist-stagiair aansprakelijk gesteld voor elke schade die hij door zijn daad aan
een ander berokkent. Dit geldt voor elke fout, hoe klein deze fout ook moge zijn
(de zogenaamde culpa levissima, BW, artikel 1382 en 1383).
In het licht van het gelijkheidsbeginsel is het niet te motiveren waarom de persoonlijke aansprakelijkheid van de gewone, ervaren werknemers van een bedrijf
of instelling wel beperkt zou worden tot bedrog, zware fouten of vaak voorkomende lichte fouten, terwijl de jonge, onervaren studenten-stagiairs of cursistenstagiairs aansprakelijk zouden zijn voor de lichtste fout.
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In het geval dat de student-stagiair of cursist-stagiair minderjarig is, kunnen zijn
ouders enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvoor de minderjarige
zelf persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden. Dit is het logisch gevolg van de
getrapte aansprakelijkheidsregeling van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Door de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de student-stagiair
of cursist-stagiair, dient in geval van een lichte fout van de student-stagiair of
cursist-stagiair, de schadevergoeding uiteraard gedragen te worden door iemand
anders die wél aansprakelijk is.
Zoals een docent burgerlijk aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt wordt
door zijn studenten of cursisten gedurende de tijd dat deze onder zijn toezicht
staan, zo is de stagementor die toezicht houdt op de werkzaamheden van de
student-stagiair of cursist-stagiair, burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de
student-stagiair of cursist-stagiair tijdens zijn stage veroorzaakt. Tijdens zijn toezicht kan de stagementor de student-stagiair of cursist-stagiair coachen, instructies verstrekken en zo nodig bijsturen of ingrijpen indien zich een schadegeval
dreigt voor te doen. De onderwijsinstelling daarentegen kan tijdens de stageactiviteiten per definitie onmogelijk steeds toezicht uitoefenen op de student-stagiair
of cursist-stagiair en is derhalve materieel niet in staat om daden van studentenstagiairs of cursisten-stagiairs te beletten indien deze tot schade zouden kunnen
leiden. Voorts is de stagegever als werkgever burgerlijk aansprakelijk voor zijn
aangestelden, dit is zowel voor de stage-mentor (werknemer) als voor de studentstagiair of cursist-stagiair (gelijkgestelde werknemer). De schadevergoeding in
geval van schade berokkend door een student-stagiair of cursist-stagiair tijdens
de uitvoering van zijn stage moet dus ten laste van de stagegever gelegd worden,
enerzijds omdat de stagegever burgerlijk aansprakelijk is voor de student-stagiair
of cursist-stagiair, anderzijds omdat de stagegever de enige is die eventuele schadeverwekkende daden van de student-stagiair of cursist-stagiair kan voorkomen.
Deze decretale regeling doet geen afbreuk aan de generieke aansprakelijkheidsregels die in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd zijn met betrekking tot de stagegever als aansteller. De stagegever zal als aansteller van de
student-stagiair of cursist-stagiair immers overeenkomstig artikel 1384, derde lid,
Burgerlijk Wetboek, steeds aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die de
student-stagiair of cursist-stagiair veroorzaakt. In geval van bedrog, zware fout of
een vaak voorkomende lichte fout kan de stagegever evenwel een regres indienen
bij de schade veroorzakende student-stagiair of cursist-stagiair (en diens ouders,
indien de student-stagiair of cursist-stagiair minderjarig is), en aldus de financiele
gevolgen ervan afwentelen.
Om aan deze problematiek tegemoet te komen, moet deze beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid opgenomen zijn in een algemeen verbindend decreet.
Via het decreet betreffende het onderwijs XXV gebeurde dit al voor het secundair
onderwijs. Via deze toevoeging aan de Codex Hoger Onderwijs wordt er een gelijkaardige regeling ingevoerd in het hoger onderwijs (inclusief het hoger beroepsonderwijs 5, hbo5) en wordt er verduidelijkt dat de bepaling van dwingend recht
is, waarvan in de stageovereenkomst op generlei wijze contractueel kan worden
afgeweken.
Het Grondwettelijk Hof interpreteert de bevoegdheden van de deelstaten zeer ruim
waardoor vaak een beroep kan worden gedaan op het leerstuk van de inherente of
ingesloten bevoegdheden. Van zodra een regeling past in het kader van een aangelegenheid die naar hen werd overgeheveld, is het Grondwettelijk Hof geneigd
de inherente bevoegdheid van de deelstaten te erkennen. Het Grondwettelijk Hof
heeft zelfs expliciet aangegeven dat de gewesten een bepaling kunnen aannemen
die afwijkt van de regelen van gemeen recht die zijn opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek. Het aansprakelijkheidsrecht bestaat uit dergelijke “regelen van gemeen
recht opgenomen in het Burgerlijk Wetboek”. Een aansprakelijkheidsregeling voor
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leerlingen, studenten of cursisten die een vorm van werkplekleren verrichten, lijkt
dan ook te kunnen worden beschouwd als een bevoegdheid inherent aan de bevoegdheid van de Vlaamse decreetgever.
Zelfs indien een beroep op het leerstuk van de inherente bevoegdheden niet zou
worden aanvaard, kan nog worden teruggegrepen naar de impliciete bevoegdheden van artikel 10 van de bijzondere wet tot hervorming der instelling.
Artikel VII.16
Dit artikel verlengt de opschorting van de toepassing van de zinsnede in artikel III.3, §1, 2°, i), “en andere personen dan de personen die ten laste zijn van de
nationale kredieten voor ontwikkelingssamenwerking”, ingevoerd met het decreet
betreffende het onderwijs XXII, tot en met het begrotingsjaar 2018.
Door de opschorting van deze zinsnede worden de personen die ten laste zijn
van de nationale kredieten voor ontwikkelingssamenwerking mee genomen in de
financieringsberekeningen. Het argument dat toen aan de basis van deze opschorting lag was de niet correcte registratie van de studenten naar nationaliteitstype.
Aangezien de situatie niet veranderd is sindsdien, wordt met dit artikel de opschorting verlengd tot en met het begrotingsjaar 2018. De bestaande bepalingen
terzake zijn niet echt uitvoerbaar en kunnen daardoor leiden tot een minder transparante allocatie van de middelen.
Deze bepaling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 aangezien de
vorige regeling beperkt was tot het begrotingsjaar 2015. Op deze manier wordt
de continuïteit gegarandeerd.
Artikel VII.17
De eventuele kliks bij de universiteiten worden, conform artikel III.6 van de Codex
Hoger Onderwijs, afzonderlijk berekend voor VOWun (het variabel onderwijsdeel
dat betrekking heeft op de ‘oude’ universitaire opleidingen) en VOWac (het varia
bel onderwijsdeel dat betrekking heeft op de hogeschoolopleidingen die met ingang van het academiejaar 2013-2014 geïntegreerd zijn in de universiteiten). De
regelgeving stelt niet duidelijk in welk variabel onderwijsdeel nieuwe opleidingen
aangeboden door de universiteiten moeten ondergebracht worden. Het betreft
hier nieuwe opleidingen die conform artikel II.153 van de Codex Hoger Onderwijs
door de Vlaamse Regering zijn erkend en die vanaf een bepaald academiejaar
kunnen aangeboden worden door de universiteiten. Een universiteit kan dergelijke nieuwe opleidingen onderbrengen in een ‘oud’ studiegebied van de universiteit
(dit is een studiegebied dat reeds voor de integratie-operatie bij de universiteiten
behoorde). Dergelijke nieuwe opleidingen worden voor de financieringsberekeningen ondergebracht bij VOWun.
Sinds de integratieoperatie kan een universiteit evenwel ook een nieuwe opleiding
aanbieden in een studiegebied dat oorspronkelijk bij de hogescholen behoorde en
dat met ingang van het academiejaar 2013-2014 geïntegreerd is in de universiteiten. Voor deze opleidingen is het niet duidelijk of zij moeten meegenomen worden
voor de berekeningen van VOWun of VOWac.
Zoals de nieuwe opleidingen ondergebracht in de ‘oude’ studiegebieden vallen
deze nieuwe opleidingen ondergebracht in de vroegere studiegebieden van de
hogescholen van bij de start volledig onder de verantwoordelijkheid van de universiteit en zijn dan ook van bij de start volwaardige academische opleidingen.
Zij doorlopen geen academiseringsproces en zijn dan ook volledig gelijkwaardig aan nieuwe opleidingen die ondergebracht worden in de ‘oude’ universitaire
studiegebieden. Het is dan ook logisch dat zij voor de financieringsberekeninV laams Par le m e n t
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gen direct ondergebracht worden bij de universitaire opleidingen, wat impliceert
dat zij voor de berekeningen van de kliks meegenomen worden in het variabel
onderwijsdeel VOWun. Voor deze opleidingen ontvangen de universiteiten dan
ook geen aanvullende onderzoeksmiddelen. Het betreft hier de nieuwe opleidingen in de geïntegreerde studiegebieden Architectuur, Industriële wetenschappen en technologie, Biotechniek, Productontwikkeling, Toegepaste Taalkunde en
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
Het voorliggende artikel stelt dan ook dat opgenomen studiepunten in nieuwe
opleidingen, conform artikel II.153 van de Codex Hoger Onderwijs erkend door
de Vlaamse Regering en aangeboden door de universiteiten in deze geïntegreerde
studiegebieden meegerekend worden voor de berekeningen van het variabel onderwijsdeel VOWun.
Artikel VII.18
Met dit decreet zijn er aanpassingen voorgesteld rond de aanrekening van nieuwe
opleidingen aan de universiteiten. Aangezien nieuwe opleidingen aangeboden door
een universiteit in een studiegebied dat met ingang van het academiejaar 20132014 geïntegreerd is, van bij de start volledig onder de verantwoordelijkheid van
de universiteit vallen, is het logisch dat zij ook voor de financieringsberekeningen
beschouwd worden als volwaardige academische opleidingen. Dit betekent dat
voor de financieringsberekeningen op deze opleidingen ook het puntengewicht
van de volwaardige academische opleidingen toegepast wordt. Voor deze nieuwe
opleidingen evolueert het puntengewicht dan ook niet zoals opgenomen in artikel 19, §1, 4°, maar wordt onmiddellijk het definitieve puntengewicht toegepast.
Het voorliggende artikel voegt daartoe het studiegebied Handelswetenschappen
en bedrijfskunde toe aan de lijst van studiegebieden van de universiteiten met een
puntengewicht 1 voor die opleidingen die vanaf het academiejaar 2013-2014 als
nieuwe opleiding erkend zijn. Met ingang van het academiejaar 2015-2016 biedt de
Universiteit Hasselt immers de nieuwe bacheloropleiding Handelswetenschappen
aan in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
Artikel VII.19
Door de aanpassingen van de regelgeving inzake investeringen hogescholen (programmadecreet 2014) wordt aan iedere hogeschool een investeringsmachtiging
toegekend. Voor het begrotingsjaar 2014 werd het volledige bedrag per hogeschool nominatief vastgelegd in het decreet, vanaf het begrotingsjaar 2015 blijft
een deel van het bedrag per hogeschool nominatief vastgelegd (dit is het vaste
gedeelte, dat ieder jaar met 10% afgebouwd wordt) en wordt het nieuwe gedeelte
verdeeld op basis van het nieuwe financieringsmechanisme (unieke studenten).
Het vastleggen van een nominatief bedrag per hogeschool strookt niet met de
vastgelegde beperking in artikel III.48, §1 en §3. Men kan stellen dat met de
aangepaste regeling voor de investeringen van de hogescholen deze bepalingen
impliciet opgeheven zijn.
Door de aanpassingen aan de regelgeving financiering is het begrip ‘financierbare
student’ ook niet langer gedefinieerd, waardoor deze bepaling niet uitvoerbaar is.
Het voorliggende artikel heft dan ook §1, 1°, en §3, van artikel III.48 op.
Artikel VII.20
Technische correctie. Artikel III.55 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 werd oorspronkelijk ingevoerd door het decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs van 12 juli 2013. Paragraaf 5 ervan luidde:
‘‘§5. Indien de Hogere Zeevaartschool gebruik maakt van de bepaling, vermeld in
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artikel 50, §2, kan ze geen aanspraak maken op de werkingstoelage, als vermeld
in §1.’’.
Dit artikel bevatte een foute verwijzing: bedoeling was om te verwijzen naar artikel 50, §2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, en niet om te verwijzen naar
artikel 50, §2, van het Financieringsdecreet.
Bij de codificatie werd deze foute verwijzing opgenomen, waardoor artikel III.55
foutief verwijst naar artikel II.62, §2, van de Codex Hoger Onderwijs in plaats van
artikel 50, §2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na
secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
De terugwerkende kracht naar 1 september 2013 heeft te maken met de datum
van inwerkingtreding van het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Artikel VII.21
De formulering van artikel III.58, §2, wordt verder verfijnd zodat de draagwijdte
van de bepaling nog duidelijker wordt en zodat ook de toets naar de conformiteit
van de erdoor bedoelde pensioenregelingen eenvoudig kan gebeuren.
Behoudens de bepaling betreffende de vereiste van een collectief overleg of inspraak van de vertegenwoordigers van de leden van het administratief en technisch personeel (ATP) dat bezoldigd wordt met de werkingsmiddelen ten laste
van de Vlaamse overheid, in het kader van toekomstige aanpassingen van reeds
bestaande pensioenregelingen of bij de totstandkoming van nieuwe pensioenregelingen die ingericht worden na de inwerkingtreding van voorliggend ontwerp
van decreet, wordt de bepaling zelf inhoudelijk niet gewijzigd. Met de geherformuleerde tekst wordt beoogd meer duiding te geven bij de pensioenregelingen
die in aanmerking komen voor de voorziene uitkeringen ten laste van de Vlaamse
overheid.
Om te kunnen genieten van de uitkering van paragraaf 2 moet de universiteit
dus een aanvullende pensioenregeling inrichten die ze concreet moet invullen en
uitwerken in pensioenreglementen. Het feit dat hierbij de doelstelling van vergelijkbaarheid (die een globale gelijkwaardigheid nastreeft) met de pensioenregeling
van de ATP-leden van de gemeenschapsuniversiteiten vooropgesteld wordt, houdt
in dat de pensioenregelingen globaal vergeleken worden. Bij dergelijke globale
beoordeling moeten afwegingen gemaakt worden om tot een concreet uitgewerkt
pensioenreglement te kunnen komen, op grond waarvan de aangesloten ATPleden specifieke aanvullende pensioenaanspraken verkrijgen. Om de betrokkenheid van de ATP-vertegenwoordigers in dit afwegingsproces ook een decretale
basis te geven, bepaalt het voorliggend ontwerp van decreet dus dat toekomstige
pensioenregelingen of toekomstige aanpassingen aan bestaande regelingen het
voorwerp moeten uitmaken van een collectief overleg of met inspraak van de
vertegenwoordigers van de betrokken aangeslotenen moeten tot stand komen.
Omdat een werknemersvertegenwoordiging het algemeen belang van de aangeslotenen kan behartigen in het kader van een globale oefening op collectieve
basis en niet geleid wordt door individuele situaties of onmogelijke vergelijkingen van punctuele aspecten, kan zij een belangrijke rol spelen in de afweging
die bij de invulling van het pensioenreglement of de aanpassing ervan gemaakt
moeten worden. Zij kan ook een nuttige rol spelen in de communicatie met het
oog op het versterken van de transparantie. Vandaar de nieuwe vereiste inzake
de inspraak van de werknemersvertegenwoordiging. Tegelijk wil het ontwerp ook
rechtszekerheid bieden aan de universiteiten in die zin dat wanneer zij de uit
kering van paragraaf 2 ontving, de Vlaamse overheid in haar hoedanigheid van
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subsidiërende overheid erkent en aanvaardt dat haar pensioenregeling voldoet
aan de bepalingen van het decreet.
Artikel VII.22
De regelgeving voorziet dat de stichtingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs een beheersovereenkomst met een looptijd van vijf jaar met de Vlaamse
Regering afsluiten. Er wordt echter niet vermeld dat de begin- en einddatum van
deze beheersovereenkomsten op elkaar moeten afgestemd zijn. Het laten samenvallen van de begin- en einddatum is echter een vraag van de Vlaamse minister
bevoegd voor de Begroting. Om dit te kunnen realiseren moet in de regelgeving
een bepaling worden opgenomen die mogelijk maakt dat de looptijd van beheersovereenkomsten wordt verlengd zodat de einddata van de beheersovereenkomsten van de stichtingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs samenvallen.
Artikel VII.23
In artikel IV.43 van de Codex Hoger Onderwijs staat dat het beleidsplan voor
studentenvoorzieningen slechts in voege treedt na schriftelijke betekening van
de goedkeuring ervan door de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs. Deze
regeling was bij de opmaak ervan bedoeld als extra garantie voor de kwaliteit van
het stuvobeleidsplan. Deze regeling heeft in de praktijk niet gewerkt. Het is te
omslachtig en bleek onnodig. Ook het Rekenhof stelde in haar rapport van 22 juli
2015 naar aanleiding van een screening van de diensten voor studentenvoorzieningen vast dat deze goedkeuring formeel niet gebeurd was. Het beleidsplan
wordt samen met de begroting de facto op zijn kwaliteit gescreend door het regeringscommissariaat. De regelgeving kan op dit punt dus vereenvoudigd worden.
Artikel VII.24
Deze aanpassing aan het artikel IV.48 van de Codex Hoger Onderwijs, dat de
vermogensrechten op vindingen regelt, betreft een verduidelijking van de categorieën van personen waarop de regeling van toepassing is.
De genoemde bepalingen inzake vermogensrechten op vindingen vertrekken vanuit het principe dat de vermogensrechten die voortkomen uit instellingsgebonden
onderzoekstaken aan de betrokken instelling toekomen, indien de betrokken onderzoekers voor dat onderzoek worden bezoldigd. Vrijwillige onderzoekers die onderzoek verrichten aan de instelling en hiervoor geen vergoeding ontvangen, dan
wel een vergoeding die niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen, kunnen deze vermogensrechten wel bij overeenkomst aan de instelling overdragen.
De draagwijdte van de huidige verwoording, i.e. van wat onder bezoldigd personeelslid moet worden verstaan, is niet langer duidelijk gelet op de veranderde
realiteit van personeelscategorieën binnen de instellingen, terwijl wel steeds duidelijk was dat elke bezoldigde onderzoeker erdoor gevat wordt. In de aangepaste
tekst wordt daarom de mogelijkheid geboden aan de instellingen om in hun eigen
reglement te verduidelijken welke personeelscategorieën voor de toepassing van
de bepaling worden verstaan onder een bezoldigd personeelslid, daarbij gebruikmakend van de instellingseigen terminologie.
Belangrijk is wel dat het enkel om personen kan gaan die een bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van de onderzoekstaak voor de universiteit of hogeschool,
waarbij de herkomst van de bezoldiging niet terzake doet.
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Artikel VII.25
Met het oorspronkelijke artikel beoogde de decreetgever het specifieke karakter
en de zichtbaarheid van de Schools of Arts ook door te trekken naar de begroting en de jaarrekening van de hogescholen. In artikel 7 van het decreet 13 juli
2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de
universiteiten, dat artikel 8quinquies invoegde in het decreet van 4 april 2003
betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs, werd daartoe in de eerste paragraaf gesteld dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks de betrokken hogeschool financiert of, in het kader van een samenwerkingsverband, de betrokken
hogescholen, specifiek voor de uitvoering van de opdrachten door de School of
Arts. En hierbij aansluitend werd in de tweede paragraaf onder meer vermeld dat
de jaar- en meerjarenbegroting/het financieel verslag van een School of Arts een
duidelijk herkenbaar onderdeel vormen binnen de jaar- en meerjarenbegroting/
jaarrekening van de hogeschool.
De praktijk leert evenwel dat het opnemen van de begroting en het financieel
verslag van een School of Arts als een duidelijk herkenbaar onderdeel van de
begroting/jaarrekening van de hogeschool een aanzienlijke administratieve last
voor de instelling meebrengt en weinig tot geen meerwaarde biedt. De volgende
argumenten verantwoorden dan ook een opheffing van het eerste en derde lid van
artikel IV.88 van de Codex Hoger Onderwijs:
– de extra benodigde informatie om te voldoen aan deze verplichting is vrij omvangrijk, wat van de hogescholen extra werk vraagt;
– voor hogescholen met verschillende Schools of Arts kunnen de werkingsuitkeringen niet afzonderlijk aangeleverd worden per School of Arts. Dit heeft tot
gevolg dat de door de hogescholen gerapporteerde bedragen aan werkingsuitkeringen binnen de afdeling(en) Schools of Arts niet verifieerbaar zijn;
– door het eigen interne allocatiemode (met voorafnames voor de centrale werking en centrale investeringen) is de vraag of het hoger kunstonderwijs wel de
financiële middelen terugkrijgt die het genereert, niet eenduidig af te lezen in
een aparte resultatenrekening;
– in een aantal Schools of Arts zijn ook aanverwante kunstgerelateerde opleidingen opgenomen. Derhalve kan er uit de aangeleverde informatie nooit een
‘zuivere’ loonkost van het hoger kunstonderwijs, noch een ‘zuivere’ personeelsformatie hoger kunstonderwijs worden afgeleid voor eventuele secundaire simulatieoefeningen of andere onderzoeken. Ook een aggregatie van alle Schools
of Arts-gegevens wordt hierdoor gecontamineerd.
De hogescholen blijven steeds de eindverantwoordelijkheid dragen. Het zijn de
hogescholen die de financiële middelen ontvangen, ook voor de werking van de
School of Arts. Zij stellen dan ook de begroting en jaarrekening op van de volledige hogeschool.
De raad van de School of Arts is wel belast met het opstellen van een jaar- en
meerjarenbegroting voor de School of Arts, die evenwel ter goedkeuring moet
voorgelegd worden aan het hogeschoolbestuur (artikel II.375 van de Codex Hoger
Onderwijs). Dit blijft ongewijzigd. Als het hogeschoolbestuur of, in geval van een
samenwerkingsovereenkomst, de hogeschoolbesturen niet instemmen met de
voorstellen van de raad van de School of Arts, sturen ze een gemotiveerd advies
voor heroverweging naar de raad van de School of Arts. Als die procedure niet
leidt tot overeenstemming, beslissen het instellingsbestuur of de instellingsbesturen en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld bij de genomen beslissing.
Binnen de door het hogeschoolbestuur of de hogeschoolbesturen goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en personeelsformatie is de raad van de School of
Arts belast met (artikel II.375 van de Codex):
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1° de aanwending van de werkingsuitkering van de Vlaamse Gemeenschap, de
aanvullende onderzoeksmiddelen en de eigen inkomsten van de School of Arts
en van alle andere financiële middelen die de hogeschool of hogescholen ter
beschikking stellen aan de School of Arts;
2° het formuleren van voorstellen voor de aanstelling en benoeming van het onderwijzend personeel;
3° het formuleren van voorstellen voor het toekennen van ambtswijzigingen en
bevorderingen voor het personeel dat toegewezen is aan de School of Arts;
4° het formuleren van voorstellen voor het sluiten van samenwerkingsakkoorden.
De School of Arts moeten ook een financieel verslag en een jaarrekening opmaken
waarin de activiteiten van de School of Arts worden weergegeven (artikel II.375
van de Codex).
Artikel VII.26
In het kader van de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in
universiteiten is bepaald dat de rechtspositieregeling die van toepassing is
de personeelsleden van de hogescholen na de integratie van toepassing blijft
de personeelsleden in het integratiekader. Dat is onder meer het geval voor
decretale bepalingen over de evaluatie en tuchtprocedure, met inbegrip van
samenstelling van de colleges van beroep inzake evaluatie en tucht.

de
op
op
de
de

Een universiteit kan wel, na onderhandelingen binnen de bestaande mede
zeggenschapsorganen of in het kader van het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een eigen evaluatie- of tuchtreglement uitwerken maar is
voor de samenstelling van de colleges van beroep gebonden door de decretale
bepalingen in de Codex Hoger Onderwijs over het statuut van het personeel van
de hogescholen. Volgens de Codex Hoger Onderwijs richt het hogeschoolbestuur
respectievelijk een college van beroep inzake evaluatie en inzake tucht op. Het
hogeschoolonderhandelingscomité moet instemmen met 2/3 van de effectieve en
plaatsvervangende leden.
De universiteiten stellen vast dat de toepassing van de regels over de samenstelling van de colleges van beroep inzake evaluatie en tucht voor de personeelsleden
in het integratiekader in de praktijk voor problemen zorgt. Langs de ene kant
verhindert de huidige regeling dat bestaande colleges van beroep inzake evalua
tie en tucht kunnen gebruikt worden voor de personeelsleden in het integratiekader, ook als de afgevaardigden van het personeel het hiermee eens zijn. Dit
leidt tot een onnodige bijkomende administratieve last voor de universiteit. Langs
de andere kant roept de huidige regeling vragen op over wat er gebeurt als een
universiteit er niet in slaagt een college van beroep samen te stellen volgens de
decretale regels. Ofwel betekent dit dat een personeelslid niet kan geevalueerd
worden of dat er geen tuchtprocedure kan opgestart worden, wat niet wenselijk
is om een goed personeelsbeleid te kunnen voeren. Ofwel betekent dit dat het
personeelslid naar het college van beroep van de hogeschool kan gaan waar het
personeelslid vandaan komt, waarbij de universiteit geen enkele impact heeft op
de samenstelling en werking van het college en het college geen voeling heeft met
de arbeidsomstandigheden van het personeelslid. In beide gevallen zullen er nauwelijks evaluaties en tuchtprocedures opgestart worden voor de personeelsleden
in het integratiekader.
Om voor beide situaties een oplossing te bieden bepaalt de voorgestelde regeling dat het betreffende college van beroep inzake evaluatie en tucht dat voor de
personeelsleden uit het universitaire kader bevoegd is, vanaf het academiejaar
2016-2017 ook bevoegd is voor de personeelsleden in het integratiekader. Dat betekent dat de personeelsleden uit het integratiekader die vanaf dat academiejaar
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een beroepsprocedure willen instellen hiervoor terecht kunnen bij het college van
beroep dat bevoegd is voor de andere personeelsleden aan de universiteit.
De overheid vindt het belangrijk dat de afgevaardigden van de personeelsleden zo
veel mogelijk inspraak kunnen hebben bij de samenstelling van de beroepsinstantie. Vandaar dat deze samenstelling moet voorgelegd worden aan het medezeggenschapsorgaan of de ondernemingsraad. Deze inspraak mag er echter niet toe
leiden dat universiteiten verhinderd worden om evaluaties of tuchtprocedures op
te starten of om deze procedures op een zo eenvormig mogelijke wijze voor alle
personeelsleden kunnen verlopen. Vandaar dat het niet verplicht is dat er een akkoord is over de samenstelling van de beroepsinstantie.
Naar analogie met de algemene bepaling dat ieder personeelslid ten minste om de
5 jaar moet geëvalueerd worden, wordt in het artikel ingeschreven dat de personeelsleden uit het integratiekader ten laatste in het academiejaar 2018-2019 een
eerste keer moeten geëvalueerd worden. Dat is 3 jaar na de inwerkingtreding van
het artikel en 6 jaar na de inwerkingtreding van de integratie van de academische
hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Het extra jaar boven de gangbare
5 jaar om een personeelslid te evalueren, moet de universiteiten voldoende tijd
geven alle evaluaties van de personeelsleden in het integratiekader te voltooien.
Artikel VII.27
Bij de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten is bepaald dat de personeelsleden die na de integratie van de hogescholen
naar de universiteiten overgaan en die in het integratiekader terechtkomen hun
rechtspositieregeling als personeelslid van een hogeschool behouden. Dit heeft
onder meer tot gevolg dat de regelingen en reglementen die door een hogeschool
uitgewerkt waren en die voor de integratie op een personeelslid van toepassing
waren ook na de integratie op het personeelslid van toepassing blijven. De universiteit heeft als werkgever wel het recht om in plaats van de regelingen en reglementen van de hogeschool eigen regelingen uit te werken voor de personeelsleden in het integratiekader.
Om mogelijke discussies en juridische betwistingen te vermijden wordt in artikel V.67, §1, verduidelijkt dat het gaat om de regelingen en reglementen zoals die
op de dag voor de overname van een personeelslid van een hogeschool in het aan
een hogeschool van toepassing waren. Latere wijzigingen aan de regelingen en
reglementen zijn bijgevolg niet van toepassing op de personeelsleden in het integratiekader. Voor de meeste personeelsleden in het integratiekader gaat het om
de regelingen en reglementen die op 30 september 2013 van toepassing waren in
de hogescholen. De codex laat echter ook toe dat personeelsleden die op de gemengde lijst opgenomen zijn ook na 1 oktober 2013 nog naar het integratiekader
overgaan. Ook voor deze personeelsleden geldt het principe dat de regelingen en
reglementen van de hogeschool op de vooravond van hun overgang naar het integratiekader op hen van toepassing blijven.
Hierop wordt één uitzondering voorzien, namelijk wanneer het universiteitsbestuur ondertussen voor een bepaalde materie al een eigen regeling of reglement
uitgewerkt heeft voor de personeelsleden in het integratiekader. Het is praktisch
niet haalbaar dat de universiteit in die situatie voor een aantal personeelsleden
zou moeten teruggrijpen naar de regeling of reglement van de hogeschool terwijl
ze al een eigen regeling of reglement uitgewerkt heeft. Het is evenmin praktisch
haalbaar en zorgt voor veel bijkomende planlast dat een universiteit het medezeggenschapsorgaan opnieuw zou moeten samenstellen of een nieuwe cao zou
moeten afsluiten om de eigen regeling of reglement, die al eerder onderhandeld
werd met een afvaardiging van het personeel waarin ook de personeelsleden van
het integratiekader vertegenwoordigd zijn, opnieuw te onderhandelen omwille van
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een aantal nieuwe personeelsleden in het integratiekader. Vandaar dat in dat geval geldt dat de regeling of reglement van de universiteit meteen van toepassing
is op het personeelslid dat naar het integratiekader overgaat en dus niet langer de
regeling of reglement uit de hogeschool.
Deze wijziging heeft retroactief uitwerking met ingang van 1 oktober 2013. Dit
is de datum waarop de meeste personeelsleden van de hogescholen overgegaan
zijn naar de universiteit. De retroactieve inwerkingtreding moet vermijden dat
er betwistingen ontstaan over wijzigingen aan de regelingen en reglementen na
1 oktober 2013.
Artikel VII.28
Een personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk. Het recht op
borstvoedingspauzes wordt toegekend in uitvoering van het verdrag nr. 183 van
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de herziening van het verdrag betreffende de bescherming van het moederschap en het Europees Sociaal
Handvest. De uitvoering van dit recht gebeurt volgens de regeling die opgenomen
is in de cao nr. 80 van de Nationale Arbeidsraad, zoals gewijzigd bij cao nr. 81. De
periode waarin een personeel een borstvoedingspauze neemt, wordt bezoldigd en
is gelijkgesteld met een dienstactiviteit.
Artikel VII.29, VII.30
Effectieve en plaatsvervangende leden van het college van beroep inzake evalua
tie of inzake tucht, worden door het hogeschoolbestuur aangeduid voor een termijn van 4 jaar. Wanneer er tijdens deze termijn een einde komt aan het mandaat, bijvoorbeeld door ontslag of overlijden van het lid, moet dit vanzelfsprekend
vervangen worden. Uit de formulering dat de leden van het college van beroep
aangeduid worden voor een termijn van 4 jaar, kan geconcludeerd worden dat
de vervanger meteen voor een termijn van 4 jaar aangeduid wordt. Daardoor
lopen de verschillende mandaatstermijnen door elkaar, wat niet praktisch is. De
aanpassing van de regelgeving verduidelijkt dat een vervanger aangeduid wordt
voor de resterende termijn van het mandaat van 4 jaar. Bij de aanduiding van
een vervanger moet het hogeschoolbestuur ervoor zorgen dat de decretale regels
betreffende de instemming van het hogeschoolonderhandelingscomité met een
minimum aantal leden van het college van beroep gerespecteerd blijven.
De aanwijzing van de leden van een nieuw of vernieuwd college van beroep inzake
tucht wordt bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Deze bekrachtiging is een formaliteit die losstaat van de eigenlijke procedure voor de aanwijzing van de leden
van het college van beroep. Om te zorgen dat een plaatsvervanger zo vlug mogelijk zijn of haar taak kan opnemen en om geen onnodige administratieve lasten
te creëren, geldt de verplichting van de bekrachtiging door de Vlaamse Regering
niet bij de aanduiding van een vervanger in het college van beroep inzake tucht.
Hoofdstuk VIII. Decreten Rechtspositie onderwijspersoneel
Afdeling I en II. Decreet betreffende de rechtspositie van het onderwijspersoneel
Artikel VIII.1, VIII.4
Met ingang van 1 september 2015 zijn de bekwaamheidsbewijzen voor de ambten van het ondersteunend personeel in het gewoon- en buitengewoon secundair
onderwijs – net als reeds het geval is in het volwassenenonderwijs en voor het
beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs – ingedeeld volgens
drie opleidingsniveaus: tenminste hoger secundair onderwijs (hso), tenminste bachelor en tenminste master.
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Dit artikel past voor het beleids- en ondersteunend personeel en voor het ondersteunend personeel de definitie van het begrip betrekking aan, zodat dit in
overeenstemming is met de formulering van de bekwaamheidsbewijzen voor deze
personeelcategorieën in alle betrokken onderwijsniveaus.
Artikel VIII.2, VIII.5
Personeelsleden uit het onderwijs die de werking van de examencommissie ondersteunen worden vanaf 1 januari 2015 aangesteld via een verlof wegens opdracht
in de plaats van een verlof wegens bijzondere opdracht.
Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen (AHOVOKS) betaalt hiertoe vanaf 1 januari 2015 de loonkost van
het personeelslid terug aan de Vlaamse overheid (namelijk aan het agentschap
dat het loon van het personeelslid uitbetaalt, zijnde AgODI of AHOVOKS).
De retroactiviteit heeft te maken met artikel 7 van het programmadecreet 2015
dat de organisatie van de examencommissie met inbegrip van alle kosten en vergoedingen regelt vanaf 1 januari 2015.
Artikel VIII.3, VIII.6
Een personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk. Het recht op
borstvoedingspauzes wordt toegekend in uitvoering van het verdrag nr. 183 van
de IAO betreffende de herziening van het verdrag betreffende de bescherming van
het moederschap en het Europees Sociaal Handvest.
De uitvoering van dit recht gebeurt volgens de regeling die opgenomen is in de
cao nr. 80 van de Nationale Arbeidsraad (NAR), zoals gewijzigd bij cao nr. 81.
Informatie over de twee betrokken cao-teksten zal opgenomen worden in de desbetreffende omzendbrief.
Hoofdstuk IX. Subsidiering van ouderkoepelverenigingen
Artikel IX.1 tot en met IX.8
De decreetgeving betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen wordt
gewijzigd met het oog op meer transparantie en afstemming op de huidige rea
liteit waarbinnen de ouderkoepelverenigingen hun werkzaamheden ontplooien.
Aan de inhoudelijke strekking van het decreet wordt niet geraakt. Het geheel van
voorliggende wijzigingen maakt een verder uitvoeringsbesluit overbodig. In het
bijzonder wordt het afsluiten van beheersovereenkomsten gefaciliteerd. Dit bevordert de vlottere behandeling van het subsidiedossier en, bijgevolg, de rechtszekerheid (beleidsbrief Onderwijs 2015-2016, 3.8.2).
Er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State dat een
loutere opsomming van de minimale onderdelen van de beheersovereenkomst,
té summier is aangezien het essentiële subsidiemodaliteiten betreft. Hieraan tegemoet komend worden daarom in het betrokken artikel IX.3 nadere bepalingen
vastgelegd over enerzijds de planning, rapportering en opvolging van de werkzaamheden van de ouderkoepelverenigingen en anderzijds de aanwending van de
verleende subsidies.

V laams Par le m e n t

744 (2015-2016) – Nr. 1

61

Hoofdstuk X. Diverse decreten
Afdeling I. Decreten betreffende het onderwijs
Artikel X.1.
Er is bij de opmaak van een gezamenlijk besluit van de Vlaamse Regering gekozen
voor 1 definitie van de doelgroep voor tolkondersteuning en een meer gelijk
gerichte werking over verschillende de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs
heen. Dit vereist een decretale aanpassing in verschillende onderwijsdecreten,
waarbij de definitie van de doelgroep wordt geschrapt (paragraaf 2) en gedelegeerd naar het besluit van de Vlaamse Regering (paragraaf 3). Voor het tolkenbureau wordt de inhoudelijke werking geschrapt en gedelegeerd naar het besluit
van de Vlaamse Regering.
Vermits het gezamenlijke besluit in werking treedt op 19 december 2015 voor
Onderwijs, moet deze wijzigingen dan ook in werking treden. De retroactiviteit
wordt gemotiveerd door het feit dat ze noodzakelijk is voor de goede werking van
de diensten en in beginsel geen verkregen rechten aantast.
Artikel X.2
Om verder regelgeving bijeen te brengen in een codificatie worden een aantal reglementaire teksten toegevoegd aan de machtiging tot codificatie.
Afdeling II. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding
Artikel X.3
Het decreet voor de centra voor leerlingenbegeleiding bepaalt dat de CLB’s jaarlijks
verslag moeten uitbrengen op basis van gesystematiseerde gegevens van somatische, psychologische, pedagogische en sociale aard zodat de Vlaamse Regering
op basis hiervan beleidsopties kan formuleren. De CLB’s ontvingen hiervoor sinds
2009 een projectsubsidie. De subsidiëring gaat naar een netoverschrijdend initiatief van gegevensregistratie en -uitwisseling, dat voor de overheid relevante en
essentiële informatie oplevert voor beleidsontwikkeling.
Ook vanuit integrale jeugdhulp wordt er verwacht dat de CLB’s gegevens aanleveren in functie van een intersectoraal jaarrapport en de monitoring van het decreet
betreffende de integrale jeugdhulp van 12 juli 2013.
Met het voorliggend artikel worden de middelen recurrent verankerd via een forfaitaire subsidie zodat de CLB-sector niet jaarlijks een projectaanvraag moet indienen. Dit past in een planlastvermindering voor de centra.
Afdeling III. Decreet betreffende de gelijke onderwijskansen
Artikel X.4
Met artikelen II.4 en III.47 van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werd de
mogelijkheid gecreëerd dat bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over
het afleveren van het verslag een beroep kan gedaan worden op een Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Aangezien de Commissie inzake Leerlingenrechten en
de Vlaamse Bemiddelingscommissie in bepaalde gevallen dezelfde dossiers zullen
behandelen, zal lidmaatschap van de Commissie inzake Leerlingenrechten onverenigbaar zijn met lidmaatschap van de Vlaamse Bemiddelingscommissie.
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Met artikel VII.3. van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werd de Commissie inzake
Leerlingenrechten uitgebreid met leden met expertise op het gebied van de praktische realisatie van redelijke aanpassingen voor leerlingen met een verslag, ondermeer personen met een handicap of een organisatie die hen vertegenwoordigt,
een vertegenwoordiging van personeel en van onderwijsverstrekkers.
De verwijzing in dit artikel naar het volledige artikel 37undecies van het decreet
Basisonderwijs en artikel 110/11 van de Codex Secundair Onderwijs wordt gecorrigeerd, door telkens enkel naar paragraaf 2 en 3 te verwijzen.
In dit artikel wordt ook verduidelijkt welk mandaat deze toegevoegde leden hebben bij de behandeling van klachten inzake onredelijkheid van aanpassingen. Het
voorstel is deze toegevoegde leden te laten zetelen met een raadgevend mandaat.
Dit artikel past in de verdere uitrol van het M-decreet en specifieert een reeds
bestaande decretale regeling.
Er is terugwerkende kracht met de datum van 1 maart 2016. Dit heeft te maken
met de inschrijvingen die al starten voor het schooljaar 2016-2017 en waarvoor
de Commissie inzake Leerlingenrechten al klachten zou kunnen ontvangen en
behandelen. Artikel 37bis van het decreet Basisonderwijs bepaalt dat de inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten op de eerste
schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Als de aanpassingen van
dit artikel pas op 1 september 2016 ingaan dan wordt de klachtenbehandeling met
de toegevoegde experten met raadgevend mandaat nog een schooljaar verlaat
wat niet wenselijk is.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van diverse
besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van
21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geeft onder andere verdere uitvoering aan de oprichting van de
Vlaamse Bemiddelingscommissie (in artikel 4 tot en met 16). Tijdens de opmaak
van dit besluit werd duidelijk dat lidmaatschap van de Bemiddelingscommissie onverenigbaar is het met lidmaatschap van de Commissie inzake Leerlingenrechten
aangezien zij in bepaalde gevallen dezelfde dossiers zullen behandelen.
De start van de Bemiddelingscommissie op 1 maart 2016 verklaart de retroactiviteit van dit artikel. Hierbij gaat het dus niet om het inperken of wijzigen van
rechten omdat de Bemiddelingscommissie pas optreedt vanaf 1 maart 2016.
De retroactiviteit is verder ingegeven door het feit dat inschrijvingen voor het
schooljaar 2016-2017 vanaf 1 maart 2016 kunnen genomen worden. Als er problemen zijn met betrekking tot dergelijke inschrijvingen in toepassing van het
decreet basisonderwijs en van de Codex Secundair Onderwijs, waarvoor de
Commissie inzake Leerlingenrechten gevat kan worden, moet de Commissie de
dossiers kunnen behandelen. Het is in het belang van een goede werking van
de decreetgeving rond inschrijvingen, dat de Commissie alle klachten voor het
schooljaar 2016-2017 met eenzelfde samenstelling kan behandelen.
Afdeling IV. Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten
Artikel X.5
Het huidige decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke
projecten in het onderwijs wordt aangepast.
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Het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar de leertijd zodat binnen het stelsel van leren en werken ook projecten kunnen worden opgezet in de centra voor
vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. In eerste
instantie wordt dan concreet gedacht aan proefprojecten inzake duaal leren.
Artikel X.6
Het decreet van 9 december 2005 vormt de rechtsgrond voor de organisatie van
tijdelijke projecten in het onderwijs. Het bevat bepalingen over de duur van tijdelijke projecten en de eventuele verlenging, maar voorziet niet in een vroegtijdige stopzetting. Het is evenwel niet uitgesloten dat tijdens de looptijd van een
project de omstandigheden dermate zijn veranderd, dat de projectdoelstellingen
aan relevantie inboeten of zelfs helemaal niet meer aan de orde zijn. Projectmatig
werken, al dan niet met overheidsincentives, en door een expertenpanel laten
evalueren, heeft dan nog weinig zin. Het voorliggend artikel strekt ertoe om de
Vlaamse Regering de bevoegdheid te geven de initieel vastgelegde projectduur in
te korten.
Afdeling V. Decreet betreffende de studiefinanciering
Artikel X.7 tot en met X.10
Het eerste artikel creëert een decretaal kader volgens hetwelk de afdeling Studietoelagen informatie waarvan zij de primaire bron is kan aanreiken
aan buitenlandse overheden. Nederland is vragende partij om informatie van
Vlaanderen te ontvangen, zodat zij er overeenkomstig haar regelgeving op kan
toezien dat studenten niet tegelijk van Nederland en Vlaanderen studiefinanciering ontvangen. In de praktijk zullen studenten er dan veelal voor kiezen om hun
Vlaamse studietoelage terug te betalen aan Vlaanderen, omdat de Nederlandse
toelage hoger is. De informatiedeling zal gebeuren op basis van een schriftelijke
overeenkomst, met respect voor de geldende privacyregels, na controle door de
Vlaamse Toezichtcommissie. In het kader van de samenwerking kan op langere
termijn overigens ook nagegaan worden of en hoe Vlaanderen relevante data van
Nederland kan verkrijgen, waardoor dossiers sneller kunnen worden afgehandeld.
Ingevolge het advies van de Raad van State werd het advies van de Vlaamse
Privacycommissie (VTC) gevraagd over de aanpassing van het artikel 8 van het
decreet studiefinanciering.
Het is wel zo dat het artikel 8 de Privacywet onverkort van toepassing laat, aangezien in het betrokken artikel expliciet bevestigd wordt dat de schriftelijke overeenkomst op basis waarvan een gegevensoverdracht kan gebeuren in overeenstemming moet zijn met de Privacywet. Bovendien lijst artikel 5 van de federale
Privacywet de verschillende situaties op waarin persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de betrokkene toestemming geeft voor
de verwerking, maar ook wanneer de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te
geven aan een wettelijke of een decretale bepaling.
Het aangepaste artikel 8 speelt precies in op deze bepaling van de Privacywet:
indien het voor de uitvoering van buitenlandse regelgeving over studiefinanciering
noodzakelijk is om informatie te bekomen van de Vlaamse afdeling Studietoelagen,
kan er informatie worden meegedeeld. Gedacht kan worden aan het Nederlandse
verbod om naast Nederlandse studiefinanciering, ook nog studiefinanciering te
verkrijgen van een ander land. De student moet in dat geval kiezen voor welk
stelsel van studiefinanciering hij kiest: hetzij de Vlaamse studiefinanciering, hetzij
de Nederlandse. Het Hof van Justitie heeft overigens in haar rechtspraak meermaals bevestigd dat het vermijden van dubbele studiefinanciering een legitieme
doelstelling is.
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Artikel 8 creëert aldus een duidelijk kader voor dergelijke informatie-uitwisselingen: de informatie-uitwisseling moet noodzakelijk zijn voor de toepassing van de
buitenlandse regelgeving over studiefinanciering. In de toetsing van het nood
zakelijke karakter van de gegevensoverdracht, zit de proportionaliteitstoets overigens vervat: opdat een gegevensoverdracht noodzakelijk is, moet de gevraagde
informatie terzake dienend en niet overmatig zijn.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat zodra er een structurele data-uitwisseling
met een buitenlandse bevoegde overheid wordt opgezet, er een voorafgaande
machtiging van de Vlaamse Privacycommissie noodzakelijk is. Dit garandeert dat
elke gegevensoverdracht in overeenstemming zal zijn met de privacywetgeving.
Het tweede artikel heft de bepaling in artikel 30, §2, 1°, van het decreet op, ingevolge de Vlaamse Regering (in casu de afdeling Studietoelagen) een advies bij
het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming vraagt in verband
met de gelijkwaardigheid van buitenlandse opleidingen. De overheid is immers
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en dient bijgevolg
haar beslissing omtrent de gelijkwaardigheid van buitenlandse opleidingen omstandig te motiveren. Dit kan zij doen op de wijze die haar passend lijkt, zonder
dat hiervoor een expliciete decretale regeling nodig is. Bovendien is de op te heffen bepaling een interne regeling van de organisatie van de overheid, waarvoor de
decreetgever zich terughoudend dient op te stellen. Overigens is het Agentschap
voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming inmiddels gefusioneerd met het
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen,
waardoor de bepaling zonder voorwerp werd.
Het derde artikel wijzigt artikel 34, §1, 2°, ingevolge de wijzigingen die het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp aangebracht heeft. De
comités voor bijzondere jeugdzorg bestaan immers niet langer. Indien een kind
geplaatst wordt in een ander gezin en vervolgens door dat gezin fiscaal ten laste
genomen wordt, zal dat steeds gebeuren op basis van een beslissing van de intersectorale toegangspoort. Om te anticiperen op toekomstige wijzigingen van
de regelgeving, wordt de bepaling generiek geformuleerd. Hierdoor kan er overigens nog steeds rekening gehouden worden met plaatsingen die in het verleden
gebeurden door een comité voor bijzondere jeugdzorg, indien die plaatsing nog
steeds voortduurt.
De Raad van State is van oordeel dat de term ‘publiekrechtelijke overheid of instelling’ onvoldoende precies is. Echter wordt opgemerkt dat deze term vandaag
al gebruikt wordt in de bepaling, als residuair en al-omvattend begrip. Er is bijgevolg geen begripsverwarring mogelijk, mede omdat het overheden of instellingen
betreft ingevolge wiens tussenkomst een leerling of student fiscaal ten laste wordt
van een andere persoon. Het betreft met andere woorden overheden of instellingen wiens tussenkomst kan leiden tot een verandering van de hoofdverblijfplaats
van de leerling of student.
Het vierde artikel heeft tot gevolg dat er niet langer rekening gehouden wordt met
de niet-belastbare beurs bij de samenstelling van het referentie-inkomen. Dit zijn
immers niet-verifieerbare inkomsten. De impact van deze wijziging blijft beperkt,
omdat het in totaal maar over 26 dossiers op jaarbasis gaat. Veelal betreft het
dossiers (21) van doctorerende ouders, die voor hun kinderen in het kleuteronderwijs een toelage aanvragen. Het niet langer in rekening brengen van de nietbelastbare beurs zal geen noemenswaardig budgettair effect hebben, omdat de
schooltoelage voor het kleuteronderwijs een vast bedrag is. Daarnaast zijn er nog
vijf dossiers per jaar waarin de doctorandus of zijn partner zelf een studietoelage
voor het hoger onderwijs aanvragen. De maximale meerkost hiervan bedraagt
6627,69 euro, maar zal mogelijk nog lager zijn omwille van mogelijke wijzigingen
die aangebracht gaan worden in het uitvoeringsbesluit.
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Ter info wordt alvast meegegeven dat immers gelijktijdig met deze decretale
aanpassing, ook het uitvoeringsbesluit over studiefinanciering zal worden aangepast. Hierdoor zal er voor het verwerven van het gehuwde of zelfstandige statuut
evenmin rekening gehouden kunnen worden met de niet-belastbare beurs. In
het uitvoeringsbesluit zal ook getracht worden om het verwerven van het statuut
te vereenvoudigen door meer te aligneren op fiscale inkomstenjaren en zo een
realistischer beeld te vormen over de financiële draagkracht en zelfstandigheid
van burgers.
De niet-belastbare beurs wordt geschrapt omdat het een niet-belastbaar en dus
een niet-verifieerbare vorm van inkomen is. Om te garanderen dat alle dossiers
correct en gelijk behandeld worden, moet het recht op studiefinanciering worden
bepaald aan de hand van objectieve, controleerbare criteria. Het al dan niet beschikken over een niet-belastbare beurs kan echter niet gecontroleerd worden,
aangezien er geen databank voor beschikbaar is. In het streven naar een vereenvoudiging van de regelgeving, sluitende controles en het wegwerken van drempels voor de automatisering van de toekenning, wordt er niet langer rekening
gehouden met de niet-belastbare beurs.
Afdeling VI. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau
Artikel X.11
In het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van
30 november 2007 werd een “overlegplatform lokaal flankerend onderwijsbeleid”
opgericht, dat minstens tweemaal per jaar samenkomt met als doel het afstemmen en versterken van het Vlaamse en het flankerend onderwijsbeleid. Het overlegplatform is tenminste samengesteld uit de Vlaamse minister, bevoegd voor het
Onderwijs, en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen
van elke centrumstad.
Het decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring van de
lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van
de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, wijzigt zeven sectorale decreten (in de sectoren integratie en inburgering, armoede
bestrijding, ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid, lokaal
jeugdbeleid, lokaal cultuurbeleid en lokaal sportbeleid) in die zin dat de sectorale
subsidies ten voordele van de lokale besturen in deze beleidsdomeinen geïntegreerd worden in een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds. Dit heeft als gevolg dat gemeenten deze middelen op autonome wijze kunnen inzetten en sturing
vanuit Vlaanderen wordt losgelaten. Deze operatie kadert in de meer algemene
beleidsoptie van de Vlaamse Regering om de Vlaamse steden en gemeenten meer
bevoegdheden en beleidsvrijheid te geven en de Vlaamse sturing, waar mogelijk
en opportuun, af te bouwen.
Het decretaal verankerde, verplichte karakter van het overlegplatform, spoort niet
met deze algemene beleidsoptie. Bovendien is het hoofdstuk waarin het overlegplatform is opgenomen enkel nog van toepassing op de randgemeenten. Daarom
wordt dit artikel geschrapt.
Het platform waar vertegenwoordigers van centrumsteden overleggen met vertegenwoordigers van de minister en de administratie zal op even regelmatige basis
als voorheen blijven samen komen maar het verplichte karakter wordt afgeschaft.
Dit wordt bevestigd in de beleidsbrief Onderwijs 2015-2016, 3.2.
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Afdeling VII. Decreet houdende organisatie en werking van de regionale technologische centra
Artikel X.12, X.13, X.14
De voorliggende maatregelen hebben betrekking op de werking van regionale
technologische centra die gebaseerd is op beheersovereenkomsten die tussen de
Vlaamse Regering en met elk afzonderlijk RTC worden afgesloten. Conform het
decreet bestrijken die overeenkomsten momenteel een periode van vijf schooljaren. Met ingang van 1 september 2015 zijn nieuwe beheersovereenkomsten in
voege.
Deze beheersovereenkomsten kwamen tot stand na een diepgaande evaluatie gedurende het jaar 2014 en onderhandelingen met de RTC tijdens de eerste maanden van 2015. Om de visie van de huidige beheersovereenkomsten eenduidig
vast te leggen in de regelgeving, worden een aantal wijzigingen aan het decreet
doorgevoerd (beleidsbrief Onderwijs 2015-2016, 1.9.8).
Op vraag van de SYNTRA is de leertijd toegevoegd als doelstelling voor een regio
naal technologisch centrum.
Afdeling VIII. Decreet Kwalificatiestructuur
Artikel X.15
Bij de uitrol van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur is gebleken dat
enkele aanvullingen aan het decreet nodig zijn.
In het decreet wordt een artikel ingevoegd dat delegatie verleent aan de Vlaamse
Regering om de procedureregels te bepalen voor het aanbrengen van wijzigingen
aan reeds erkende beroepskwalificaties. Het VKS-decreet (Vlaamse kwalificatiestructuur) voorziet immers nog niet in bepalingen voor het actualiseren of opheffen van erkende beroepskwalificaties.
In antwoord op de Vlor en de SERV wordt gesteld dat de procedure voor het up
daten of schrappen van beroepskwalificaties de gewone procedure voor het opstellen van beroepskwalificaties zal volgen. Er wijzigt bijgevolg niets fundamenteel
aan de procedure, het overleg met de SERV-sociale partners blijft behouden. Er
wordt enkel de mogelijkheid gecreëerd om de stappen (valideren of inschalen) die
niet noodzakelijk zijn bij het schrappen of updaten van beroepskwalificaties, over
te slaan.
Afdeling IX. Decreet Kwaliteit van onderwijs
Artikel X.16, IX.17
Het decreet Kwaliteit van onderwijs voorziet in de financiële ondersteuning van
de pedagogische begeleidingsdiensten door middel van personeel en werkingsmiddelen, zodat zij de scholen kunnen begeleiden in het kader van hun interne
kwaliteitszorg. Per onderwijskoepel kan er één pedagogische begeleidingsdienst
worden opgenomen in de betoelaging.
De financiering van de pedagogische begeleidingsdiensten gebeurt anders naar gelang de omvang van de onderwijsniveaus die zij begeleiden. Indien een onderwijs
koepel minstens 350 organieke betrekkingen telt in hetzij het basisonderwijs, hetzij
het secundair onderwijsonderwijsniveau, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs samen, heeft de pedagogische begeleidingsdienst van deze
koepel recht op een personeelsformatie. Bovendien worden de reguliere werkingsV laams Par le m e n t

744 (2015-2016) – Nr. 1

67

middelen berekend a rato van de personeelsformatie van de begeleidingsdienst.
Begeleidingsdiensten met personeelsformatie hebben daarnaast recht op aanvullende werkingsmiddelen (voormalige SNPB-middelen (Samenwerkingsverband
Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten), middelen voor volwassenenonderwijs en Voorrangsbeleid Brussel).
Door de toetreding van enkele koepelloze centra voor volwassenenonderwijs tot
het Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP), telt VOOP vanaf 1 september
2015 meer dan 350 organieke betrekkingen in het niveau SO, VO, en DKO samen.
In principe heeft zij dus voor het eerst recht op een personeelsformatie en worden bijgevolg de reguliere en aanvullende werkingsmiddelen op een andere manier berekend. Dit heeft echter onverwachte verdelingseffecten op de aanvullende
werkingsmiddelen die de bestaande begeleidingsdiensten met personeelsformatie
zouden ontvangen (daling van in totaal 63.960,38 euro). Bovendien zou VOOP
naast een halftijdse betrekking voor een reguliere pedagogisch adviseur eveneens
recht hebben op een halftijdse betrekking voor een pedagogisch adviseur voor
de centra voor leerlingenbegeleiding, terwijl het merendeel van haar organieke
betrekkingen zich situeert in het volwassenenonderwijs waarvoor de CLB niet bevoegd zijn.
Het is aangewezen om voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in een overgangsmaatregel te voorzien, zodat samen met de verschillende begeleidingsdiensten nagegaan kan worden of en hoe de toekenning van de aanvullende werkingsmiddelen gewijzigd dient te worden, en hoe de toekenning van personeelsformatie
kan gebeuren, in het bijzonder met betrekking tot het ambt van pedagogisch
adviseur voor de CLB. In afwachting van deze nieuwe regeling blijft VOOP zoals
voorheen (binnen OKO) op forfaitaire wijze werkingsmiddelen betoelaagd worden,
zonder de decretaal omschreven personeelsformatie te ontvangen.
Ten slotte wordt er een terminologische aanpassing doorgevoerd in artikel 27/2
van het decreet Kwaliteit van onderwijs, om te zorgen voor uniformiteit in het
gebruik van begrippen. In het laatste lid worden daarom de woorden ‘‘het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de instellingen verbonden aan de pedagogische begeleidingsdiensten’’ vervangen door de woorden “de scholen en de
centra van het basisonderwijs en secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of
gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap en gelegen zijn in het twee
talige gebied Brussel-Hoofdstad en die zij begeleiden.’’.
Een retroactieve wijziging is noodzakelijk om onvoorziene, niet-wenselijke effecten te vermijden. Zo zouden er herverdelingseffecten ontstaan bij de overige begeleidingsdiensten, en zou VOOP een ambt van pedagogisch adviseur voor de CLB
toegekend krijgen, terwijl zij echter geen CLB begeleid. De voorliggende regeling
zorgt in feite voor een continuëring van de gebruikelijke regeling, zonder negatieve effecten te veroorzaken voor VOOP. De voorliggende regeling werd bovendien
afgestemd met VOOP.
Artikel X.18
Zie memorie van toelichting bij artikel V.3.
Artikel X.19, X.20, X.21
Om de personeelsleden die op jongere leeftijd de overstap naar de onderwijsinspectie maken en in een mandaatfunctie aangesteld worden toch een aantrekkelijk loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat zij in staat worden gesteld
om de werkzekerheid die zij eventueel elders genieten los te kunnen laten.
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Naar analogie van de inspecteurs die binnen de onderwijsinspectie promoveren
naar het ambt van coördinerend inspecteur wordt daarom onderliggend de mogelijkheid voorzien om dit personeelslid ook in het ambt van inspecteur te benoemen.
De creatie van dit onderliggend ambt verhoogt de kans dat het betrokken personeelslid zijn mandaat bij de onderwijsinspectie voortzet en het personeelslid zal
voor ziekte- en verlofregelingen dan ook, net zoals dit voor de intern aangeworven
coördinerende inspecteurs al het geval is, onder een gunstigere regeling als vast
personeelslid vallen.
Aangezien het personeelslid ook in de feiten in staat moet zijn om dergelijk onderliggend ambt uit te oefenen, mag dit geen automatisme zijn en kan dergelijk
onderliggend ambt enkel toegekend worden na minimaal 2 jaar aangesteld te zijn
in de functie van coördinerend inspecteur, en op voordracht van de inspecteurgeneraal die deze inschatting moet maken. Het personeelslid moet daarenboven
ook niet negatief geëvalueerd zijn.
Om deze mogelijkheid te creëren is een decretale aanpassing in het decreet van
8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs noodzakelijk.
Tenslotte is er ook een technische correctie. De toevoeging van artikel 65/1 waarin
een alternatieve procedure voor werving van inspecteurs bepaald wordt, was ten
onrechte nog niet opgenomen in bepalingen onder artikel 90 en 98. Dit artikel zet
dit recht.
Voor dit artikel geldt een datum van inwerkingtreding van 1 september 2015. De
bepaling is een technische correctie die geen verworven rechten schaadt.
Artikel X.22, X.23
Voor de personeelsleden die vallen onder de decreten Rechtspositie van 27 maart
1991 is een regeling ingeschreven dat het salaris in de jaarlijkse vakantie onder bepaalde voorwaarden wordt verminderd als gevolg van de opname van een
terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden in de loop van het
schooljaar. Dergelijke bepaling wordt nu ook ingeschreven voor de leden van de
inspectie.
Door deze toevoeging zal deze bepaling daarnaast ook gelden voor de leden van
de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. Artikel 21 van
het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van
de levensbeschouwelijke vakken bepaalt immers dat de artikelen 139 tot 148
van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs van
toepassing zijn op de leden van de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.
Afdeling X. Decreet betreffende de integrale jeugdhulp
Artikel X.24
In het verleden werd met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
de afspraak gemaakt om voor het deel integrale jeugdhulp, voor de CLB’s, het toezicht op de CLB’s blijvend te laten verlopen overeenkomstig het decreet Kwaliteit
van onderwijs van 8 mei 2009. Voor het toezicht op het decreet betreffende de
integrale jeugdhulp van 12 juli 2013 wordt verwezen naar ambtenaren (zorginspectie), de onderwijsinspectie zijn geen ambtenaren. Inspecteur binnen onderwijs is een bevorderingsambt. Met de wijziging is het specifiek de bedoeling om
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voor de CLB’s toezicht door de zorginspectie toe te laten in samenwerking met de
onderwijsinspectie.
Dit artikel werd dan ook opgesteld in samenspraak tussen de beleidsdomeinen
Onderwijs en Welzijn.
Afdeling XI.

Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie
van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende
de participatie op school

Artikel X.25
Door het gelijktijdig invoeren van een aantal artikelen in de Codex Secundair
Onderwijs hebben een aantal artikelen een verkeerde nummering meegekregen.
Het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school, voegt een aantal artikelen in met nummers vanaf 123/1 tot en
met 123/14. Dit decreet is in werking getreden op 1 september 2014.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV voegt een regeling
in rond de leerplicht en daarvoor worden ook de artikelnummers 123/1 tot en met
123/5 gebruikt.
Het decreet van 25 april 2014 bepaalt niet dat de versie die is ingevoegd bij decreet van 4 april 2014 wordt opgeheven, dus van elk nummer bestaan er telkens
twee geldige versies naast elkaar.
Om deze tegenstrijdigheid op te lossen wordt nu een hernummering ingevoegd in
de Codex Secundair Onderwijs.
De bepaling heeft terugwerkende kracht naar 1 september 2014 toe, omdat correcties van een reeds ingevoerde regeling, ook dezelfde datum moet meekrijgen.
De terugwerkende kracht heeft geen impact op het onderwijsveld omdat er geen
inhoud gewijzigd wordt. Het is in het belang van de rechtszekerheid dat regelgevende artikelen correct wordt opgesomd in de decreetstekst. De gelijke behandeling en de toegang tot de rechter zijn niet in het gedrang.
Afdeling XII. Onderwijsinfrastructuur
Artikel X.26
Door de voorgestelde bepaling wordt de eenmalige toelage voor de reguliere subsidiëring, die voorzien was voor de bijkomende kosten om een primair energieverbruik te bereiken dat overeenstemde met een peil van E70 (wat destijds dus
lager was voor schoolgebouwen dan het toenmalig algemeen geldende E-peil van
E100), nu aangewend als een incentive voor het bereiken van een primair energieverbruik dat overeenstemt met een peil van E40 voor de reguliere subsidiëring.
Dit E-peil komt voort uit één van de kenmerken die voortvloeien uit BEN-gebouwen
(Bijna Energieneutraal). Op die manier wordt er duidelijk gesensibiliseerd voor
energiezuinige schoolgebouwen.

V l a a m s Par l e m e nt

744 (2015-2016) – Nr. 1

70
Artikel X.27

Gezien de Participatiemaatschappij Vlaanderen haar aandelen in de dochtervennootschap wenst over te dragen aan de Vlaamse Gemeenschap, wordt de bewuste
bepaling in artikel 5, §2, van het decreet van 7 juli 2006 in die zin aangepast.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
Hilde CREVITS

V laams Par le m e n t

744 (2015-2016) – Nr. 1

71

VOORONTWERP VAN DECREET
van 4 december 2015
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Algemene Raad
14 januari 2016
AR-AR-ADV-1516-012

Advies over onderwijsdecreet
XXVI

Vlaamse Onderwijsraad
Kunstlaan 6 bus 6
BE-1210 Brussel
T +32 2 219 42 99
F +32 2 219 81 18
www.vlor.be
info@vlor.be
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Adviesvrager: Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs op 8 december 2015
Uitgebracht door de Algemene Raad op 14 januari 2016 met
eenparigheid van stemmen
Voorbereiding: werkgroep Beleidsnota-Programmadecreet op 5 januari 2016
onder voorzitterschap van Mia Douterlungne
Werden geconsulteerd: de Raad Basisonderwijs op 9 december 2015, Raad
Secundair Onderwijs op 10 december 2015, Raad Levenslang en Levensbreed
Leren op 15 januari 2016, Raad Hoger Onderwijs op 17 december 2015, Raad
Hoger Onderwijs op 12 januari 2016
Dossierbeheerder(s): Patrice Caremans
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1 Algemene opmerkingen
Het onderwijsdecreet XXVI bevat bijna uitsluitend juridisch technische correcties van
onduidelijkheden in de onderwijsregelgeving. Dit moet ook de essentie zijn van een
verzameldecreet.
Opmerkelijk daarbij is de keuze van de overheid om in dit verzameldecreet in de verschillende
niveaudecreten wijzigingen aan te brengen die de onderwijsregelgeving voor de verschillende
niveaus beter op mekaar afstemmen. De Vlor staat principieel achter deze keuze, maar
formuleert hierna toch enkele specifieke opmerkingen bij de concrete manier waarop de overheid
dit doet.

2 Afstemming tussen niveaudecreten
2.1 Aansprakelijkheid bij stage1
In de Codex Secundair Onderwijs, het decreet Volwassenenonderwijs en de Codex Hoger
Onderwijs wordt telkens een bepaling ingevoerd die de aansprakelijkheid van de stagiair beperkt
tot bedrog en zware schuld en bij lichte schuld als die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Bij de bepaling voor de Codex Secundair Onderwijs, wordt hieraan toegevoegd: met behoud van
toepassing van de artikelen 1384, derde tot en met vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek.
De Vlor vindt dat het inderdaad is aangewezen om de aansprakelijkheid bij stage in alle
onderwijsniveaus op dezelfde manier te regelen. De verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek dient
dus voor alle onderwijsniveaus te worden toegevoegd. Omdat de stagiair in het secundair
onderwijs meestal minderjarig is, en ook in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs
minderjarig kan zijn, vraagt de Vlor om ook overal voor de minderjarige leerling, cursist of student
de aansprakelijkheid van de ouders te regelen en ook hun aansprakelijkheid te beperken tot
bedrog, zware schuld en, bij lichte schuld, tot lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt. Het moet ook duidelijk zijn dat de stagegever een aansteller is in de zin van art. 1384,
lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en dat alle strijdige bedingen met de bepalingen van dit artikel
nietig zijn. De raad vraagt om overal consequent het woord ‘leerling-stagiair’, ‘cursist-stagiair’ of
‘student-stagiair’ te gebruiken.

2.2 Tijdstip waarop een anderstalige nieuwkomer moet voldoen aan de
voorwaarden
In het decreet Basisonderwijs wordt nu duidelijk ingeschreven dat een anderstalige nieuwkomer
moet voldoen aan de voorwaarden op de dag van de voorziene instap in de school. In de Codex
Secundair onderwijs wordt die bepaling geschrapt. Tegelijkertijd machtigt het voorontwerp de
Vlaamse Regering om voor het dbso de toelatingsvoorwaarden voor het onthaalonderwijs te
bepalen, daar waar die toelatingsvoorwaarden voor het voltijds onderwijs in het decreet staan.

1

III.18, V.7 en VII.8

1
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De Vlor vraagt om de toelatingsvoorwaarden voor alle onderwijsniveaus en voor het voltijds en
het deeltijds onderwijs in te schrijven in het decreet en voor het secundair onderwijs duidelijk te
bepalen dat de anderstalige nieuwkomer op het ogenblik van de instap in het onthaalonderwijs
aan de instapvoorwaarden moet voldoen.

2.3 Schrapping verplichte taalscreening voor anderstalige
nieuwkomers
Aan de bepalingen over de verplichte taalscreening in het gewoon lager onderwijs en in het
secundair onderwijs wordt toegevoegd dat deze verplichting niet geldt voor anderstalige
nieuwkomers.
De Vlor gaat akkoord om die verplichting voor anderstalige nieuwkomers te schrappen. Hij
handhaaft zijn eerdere bedenkingen bij die verplichte screening en herbevestigt zijn vraag tot
schrapping ervan. Het personeel van de scholen is voldoende professioneel om een correcte
inschatting te maken van het taalniveau van de leerlingen zonder dat hiervoor noodzakelijk een
taalscreening moet worden uitgevoerd. De raad verwijst hier ook naar zijn advies naar aanleiding
van de invoering van deze maatregel.2

2.4 Uitzonderingen op verplichtingen bij huisonderwijs
Zowel voor het lager onderwijs als voor het secundair onderwijs worden de bepalingen gewijzigd
over de verplichtingen op de verklaring van huisonderwijs en inschrijving bij de
Examencommissie bij huisonderwijs.
Enkele van die uitzonderingen bevatten het begrip ‘contactonderwijs’. Dit begrip wordt echter
nergens gedefinieerd. De raad vraagt om dit begrip toe te voegen en te definiëren in artikel 3 van
het decreet Basisonderwijs en in artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs.

2.5 Verplichte bepalingen in het schoolreglement
Aan de verplichte rubrieken in het schoolreglement voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs
en het secundair onderwijs wordt de mededeling toegevoegd dat de school bij schoolverandering
een kopie van het gemotiveerd verslag dat toegang verleent tot geïntegreerd onderwijs of van het
verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, moet overdragen aan de nieuwe
school. In die rubriek moet de school ook opnemen hoe zij de ouders zal informeren over deze
overdracht.
De raad vraagt aan de overheid om zich te bezinnen over de hoeveelheid aan bepalingen die
dwingend in het schoolreglement moeten worden opgenomen.

2.6 Inschrijving onder ontbindende voorwaarde
In de bepalingen over de overdracht van leerlingengegevens bij verandering van school in het
basis- en secundair onderwijs wordt de verplichting ingeschreven om een kopie van het verslag of
het gemotiveerd verslag over te dragen aan het clb van de nieuwe school. Daaraan wordt

2

Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over onderwijsdecreet XXIII, 24 januari 2013, p. 3 en 8.
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toegevoegd dat de nieuwe school de inschrijving pas omzet in een inschrijving onder
ontbindende voorwaarde, als ze na de inschrijving kennis neemt van het verslag.
Deze toevoeging zou beter ingeschreven worden bij de bepalingen over het inschrijvingsrecht in
het decreet Basisonderwijs en in de Codex Secundair Onderwijs.

3 De specifieke onderdelen van het voorontwerp
De Vlor staat hier enkel stil bij die artikelen waarover hij bedenkingen heeft. De raad formuleert
geen standpunten over personeelsmateries en over de bepalingen over de rechtspositie van het
personeel.

3.1 Basisonderwijs
II.1 3°
Voortaan wordt een verandering van bestaande types of niveaus binnen bestaande
vestigingsplaatsen in de school niet meer als een herstructurering beschouwd.
Aan deze bepaling moet toegevoegd worden: ‘zonder dat het bestaande aanbod in de totale
school wijzigt’. Zo staat het in de memorie, maar niet in het decreet.
II.5
Dit artikel herformuleert de mogelijkheid om de toelating tot het kleuteronderwijs te verlengen
voor leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar 6 jaar worden.
In het artikel wordt in §1 verwezen naar ‘het advies van de klassenraad en van het clb’ en in §2
naar ‘de adviezen van de klassenraad en van het clb’. De Vlor vraagt om in §1 ‘advies’ vervangen
door ‘adviezen’.
II.7
Dit artikel vervangt het artikel over de vervroegde toelating tot het lager onderwijs.
De raad vraagt zich af of dit artikel juridisch sluitend is. Het moet duidelijk zijn dat een toelating
van de toelatingsklassenraad alleen nodig is voor kinderen die vervroegd willen instappen in het
lager onderwijs, maar die geen 220 halve dagen aanwezig waren in het kleuteronderwijs. Het is
ook niet duidelijk of er tegen deze beslissing van de klassenraad beroep mogelijk is. In alle
andere gevallen beslissen de ouders.
II.8
Dit artikel verandert de bepaling over de duur van de periode die kinderen in het lager onderwijs
kunnen doorbrengen door een bepaling over de leeftijd: een leerling die 14 jaar wordt voor 1
januari van het lopend schooljaar, kan toegelaten worden tot het lager onderwijs na een gunstig
advies van de klassenraad en een advies van het clb.
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Het nieuwe artikel spreekt over ‘de toelating’ van een leerling die 14 jaar wordt. Alleen voor zijinstromers gaat het hier over ‘toelating’, voor de meeste leerlingen gaat het over een verlenging.
De raad vraagt om in dit artikel dan ook te spreken over ‘de verlenging en de toelating’.
Ook hier vraagt de raad om consequent te zijn: als er één advies nodig is, dan kan het enkelvoud
gebruikt worden, als er twee of meer adviezen nodig zijn, moet het woord in het meervoud staan.

3.2 Secundair onderwijs
3.2.1

Codex Secundair Onderwijs

III.21
Vervangt in de artikelen over programmatie de datum voor de meldingen aan de bevoegde dienst
van 1 mei telkens door 1 april.
De raad vraagt om deze wijziging van datum tijdig te communiceren aan de scholen.
III.22, III.23 en III.24
In deze bepalingen blijft de machtiging aan de Vlaamse Regering om een lijst van niet
programmeerbare studierichtingen op te stellen behouden. De afwijkingsmogelijkheid voor de
programmatie van niet programmeerbare studierichtingen in het kader van studiecontinuïteit
blijft mogelijk.
De raad gaat akkoord met de bedoeling van deze bepalingen, maar heeft vragen bij de redactie
van Art. III.23 en bij de bepalingen over de programmaties voor het schooljaar 2016–2017.
Om een overvloed aan programmatieaanvragen te vermijden, is het noodzakelijk om de
regelgeving over studiecontinuïteit sluitend te formuleren en af te bakenen in de tijd. Daarom
vraagt de Vlor om de eerste zin van artikel 178/1 van de Codex Secundair Onderwijs als volgt te
herschrijven: ‘In afwijking van artikel 177 is een niet-programmeerbaar structuuronderdeel
alsnog programmeerbaar indien de programmatie noodzakelijk is om, na verleende
programmatie vanaf 1 september 2013, 2014 en 2015 van een structuuronderdeel van een
tweede graad en van een derde graad bso, binnen de school of scholengemeenschap de
studiecontinuïteit van de leerlingen te garanderen in het eerste en tweede leerjaar van de derde
graad en, doch enkel voor het bso, in het derde leerjaar van de derde graad.’
De bepalingen over de programmaties voor het schooljaar 2016–2017 zoals ze nu geformuleerd
zijn, zijn niet toepasbaar voor de aanvragen die de scholen dit schooljaar moeten doen voor de
programmaties vanaf 1 september 2016.
Bijgevolg is het voor de scholen helemaal niet duidelijk hoe de aanvragen voor programmaties
vanaf het schooljaar 2016-2017 moeten gebeuren. De Vlor vraagt aan de overheid om hierover
duidelijk te communiceren met de scholen.
III.36
Deze bepaling voert de mogelijkheid in om in het laatste jaar van de opleidingsfase in
opleidingsvorm 3 een klassikale stage te organiseren onder de vorm van praktijk op verplaatsing.
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De Vlor is het eens met de bedoeling van deze bepaling en wenst de mogelijkheid uit te breiden
naar de kwalificatiefase. Het moet mogelijk zijn voor deze leerlingen om voor een bepaalde
periode in groep en onder begeleiding van een leraar praktijkervaring op te doen in een bedrijf.
Praktijk op verplaatsing is echter geen gedefinieerd begrip in de Codex Secundair Onderwijs. De
Vlor stelt voor om hier te spreken van een leerlingenstage die in groep en onder voortdurende
begeleiding van de leraar plaatsvindt.
De Vlor stelt voor deze bepaling als volgt te formuleren:
‘Art. 336
[…]
§ 2. In deze opleidingsvorm kan tijdens het schooljaar in het laatste jaar van de opleidingsfase
en kwalificatiefase gedurende een beperkt aantal dagen een leerlingenstage worden ingericht,
die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. In de kwalificatiefase
zijn tijdens het schooljaar gedurende een beperkt aantal dagen leerlingenstages verplicht,
waarbij elke leerling-stagiair afzonderlijk op stage gaat. Uitzonderlijk kunnen de leerlingenstages
die in de kwalificatiefase plaatsvinden georganiseerd worden tijdens de vakanties. De
werkervaring in de integratiefase wordt organisatorisch gelijkgesteld met een leerlingenstage.’
De raad vraagt om daarbij uit te klaren wie bij zo’n leerlingenstage in groep welke
verantwoordelijkheden draagt.
3.2.2

Decreet Leren en Werken

III.44
Leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs worden verplicht om het individueel
aangepast curriculum werkelijk en regelmatig te volgen.
De raad is het eens met deze bepaling, maar in het dbso is het gemeenschappelijk curriculum al
zeer individueel. Heel wat leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs volgen dan ook het
gemeenschappelijk curriculum, maar de haalbaarheid van dat gemeenschappelijk curriculum
blijkt vaak vast te lopen op de tewerkstelling. Zoals de bepalingen nu gesteld zijn, moet in dat
geval een nieuw verslag buitengewoon onderwijs worden opgemaakt. De raad geeft toe dat wat
hier staat juridisch sluitend is, maar vraagt zich af of dit tegemoet komt aan de noden op het
terrein en van de leerling. De Vlor vraagt aan de overheid om voor deze groep leerlingen een
uitzondering te overwegen, waarbij het oorspronkelijk verslag dat de leerling toegang verleende
tot het buitengewoon onderwijs geldig blijft en een leerling waarvoor het gemeenschappelijk
curriculum in het dbso toch niet haalbaar blijkt, zijn recht op toegang tot het buitengewoon
onderwijs behoudt.
III.46 en 47
In de bepalingen over de certificering van modules en van opleidingen wordt ingeschreven dat
een centrum voor deeltijds onderwijs voortaan aan leerlingen met een verslag buitengewoon
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onderwijs die een individueel aangepast curriculum volgen, attesten van verworven competenties
kan uitreiken.
Volgens de Vlor moet het hier gaan over attesten van verworven bekwaamheden. Principieel is
het wenselijk dat ook deze leerlingen die kunnen verwerven. Ze zijn een gevolg van de uitrol van
het M-decreet.
Jongeren die een aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs, en niet alleen in het
deeltijds leren en werken, kunnen voor onderdelen van dat curriculum attesten van verworven
bekwaamheden verwerven. Het blijft evenwel onduidelijk wat het civiel effect ervan is. Welke
rechten verwerven deze jongeren bijvoorbeeld op basis van deze attesten bij de VDAB? Hebben
zij recht op een inschakelingsuitkering? Komen zij in aanmerking voor het openbaar ambt?
De Vlor vraagt aan de overheid om dit uit te klaren.

3.3 Deeltijds kunstonderwijs
IV.1
Deze bepaling verduidelijkt dat het verminderd inschrijvingsgeld voor 18 tot 24-jarigen geldt voor
cursisten die op 31 december van het schooljaar in kwestie de leeftijd van 25 jaar niet bereikt
hebben.
De raad vindt dit een goede verduidelijking. De raad vraagt aan de overheid om van deze
gelegenheid gebruik te maken om na een grondige analyse ook de andere anomalieën en
onduidelijkheden in de bepalingen over het verminderd inschrijvingsgeld weg te werken. Zo moet
een werkloze cursist die met pensioen gaat het volledige inschrijvingsgeld betalen zodra hij met
pensioen gaat. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een gehandicapte cursist die met pensioen
gaat. Deze opsomming is evenwel niet volledig.

3.4 Hoger onderwijs
3.4.1

Codex Hoger Onderwijs

VII.5
Deze bepaling schrapt de verplichting om minstens een equivalente opleiding in het Nederlands
aan te bieden voor opleidingen die een verderzetting zijn van internationale programma’s na
afloop van de erkenning als internationaal programma.
De raad is tevreden met deze schrapping. Door deze verplichting kwam het voortbestaan van
deze programma’s in het gedrang.
VII.6
Deze bepaling schrapt het artikel over de evaluatie van de studentenparticipatie.
De studentenorganisatie werkt aan een nota over het Participatiedecreet. Er zijn nog hiaten in
het decreet en problemen bij de toepassing van het decreet. De raad vraagt om dit artikel niet te
schrappen uit de codex en dit artikel te schrappen in onderwijsdecreet XXVI. Bij een nieuwe
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evaluatie van de studentenparticipatie moet er wel gezocht worden naar een manier van
evalueren die de planlast voor de instellingen binnen de perken houdt.

3.5 Diverse decreten
3.5.1

Decreet over de organisatie van tijdelijke projecten

X.7
De verplichting om uitvoeringsbesluiten die toelaten om van wettelijke en decretale bepalingen af
te wijken aan het Vlaams Parlement voor te leggen, wordt geschrapt.
De Vlor wijst erop dat door de schrapping van deze bepaling uit het decreet over de proeftuinen 3
niet langer voldaan is aan de voorwaarden die de Raad van State stelde. 4 De rechtsonzekerheid
die door de schrapping van de verplichting om deze besluiten ter bekrachtiging voor te leggen
aan het Vlaams Parlement ontstaat, is niet wenselijk, noch voor de leerlingen noch voor de
personeelsleden. De Vlor vraagt om deze paragraaf te behouden en het artikel uit
onderwijsdecreet XXVI te verwijderen.
3.5.2

Decreet betreffende de studiefinanciering

X.8
Aan het artikel dat de afdeling Studietoelagen machtigt alle inlichtingen in te winnen die
noodzakelijk zijn voor de toepassing van het decreet betreffende studiefinanciering, wordt een
bepaling toegevoegd die die afdeling toelaat informatie uit te wisselen met buitenlandse
overheden die bevoegd zijn voor studietoelagen.
De Vlor gaat akkoord gaan met dit voorstel, zolang de privacy van de studenten bewaakt wordt,
zoals trouwens al aangegeven in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet.
X.12
Een student die op kot verblijft, heeft recht op een hogere studietoelage. De voorwaarden om
hierop een beroep te kunnen doen, worden gewijzigd. Vandaag moet een student daarvoor een
huurcontract afsluiten van minstens vier maanden als hij zich heeft ingeschreven voor één
semester. Vanaf nu zal hij minstens een huurcontract voor 8 maanden moeten afsluiten.
De Vlor vraagt de schrapping van dit artikel uit het voorontwerp. Als gevolg van de flexibilisering,
de internationalisering en de toegenomen samenwerking tussen instellingen voor hoger
onderwijs staat de vereiste om een huurcontract te kunnen voorleggen van minstens 8 maanden,
haaks op de realiteit in het hoger onderwijs van vandaag, waar de relevante tijdsperiode vaak
korter is dan een volledig academiejaar.

3
4

Decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, Artikel 4 §5.
“De ontworpen regeling kan derhalve in overeenstemming worden geacht met het legaliteitsbeginsel in
onderwijsaangelegenheden omdat, enerzijds, de delegatie aan strikte voorwaarden gekoppeld en, anderzijds, in een
voorafgaande tussenkomst van de decreetgever wordt voorzien in het geval afgeweken wordt van wettelijke of
decretale bepalingen.” http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g472-1.pdf (p. 64-66).
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3.5.3

Decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

X.13
Het artikel over het overlegplatform flankerend onderwijsbeleid op Vlaams niveau wordt
geschrapt uit het decreet Flankerend Onderwijsbeleid
Dat heeft voor gevolg dat de garantie verdwijnt om informatie te bekomen en op sturing en
controle door de onderwijspartners. De Vlor vraagt dan ook de schrapping van dit artikel uit
onderwijsdecreet XXVI.
3.5.4

Decreet kwalificatiestructuur

X.17
De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een verkorte procedure te bepalen voor de
actualisering of schrapping van een erkende beroepskwalificatie.
De raad heeft geen bezwaar tegen deze machtiging, maar verwijst in dit verband naar zijn
fundamentele bezwaren bij het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur.5 Hij vraagt om in
het uitvoeringsbesluit in te schrijven dat zo’n verkorte procedure ook mogelijk is op vraag van de
onderwijspartners, om de inspraak van alle betrokkenen te garanderen en om het
uitvoeringsbesluit voor advies voor te leggen aan de Vlor.

4 Bijkomende vragen
De raad vraagt om in de Codex Hoger Onderwijs enkele wijzigingen aan te brengen aan de
termijnen voor beroepen bij studievoortgangsbeslissingen, aan de bepalingen over het
leerkrediet en aan de voorwaarden voor de uitreiking van het (master-na-)masterdiploma aan
studenten met een verplicht voorbereidingsprogramma en/of schakelprogramma.

4.1 Aanvang termijn voor een verzoek tot heroverweging van een
studievoortgangsbeslissing
De raad vraagt om de artikelen II.283, 2de lid en II.294, §1 van de Codex Hoger Onderwijs te
herschrijven om de periode waarbinnen de beroepen worden ingediend te stroomlijnen. Nu is
deze periode verspreid over het eerste semester. De concentratie van deze periode bij de start
van het nieuwe academiejaar is in het voordeel van de student en van de instelling.
‘ Art. II.283, lid 2
De student stelt een verzoek tot heroverweging van de studievoortgangsbeslissing in binnen een
vervaltermijn van 7 kalenderdagen, die ingaat op:
1° in het geval van een examenbeslissing: de dag na de dag van de proclamatie;

5

Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het ontwerpbesluit over de erkenning van onderwijskwalificaties 1
t/m 4, 26 september 2013.
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2° in het geval van een andere studievoortgangsbeslissing: de dag na de kennisgeving van de
genomen beslissing aan de student.’
‘Art. II.294, §1
§ 1. De beroepen bij de Raad worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 5 kalenderdagen,
die ingaat de dag na die van kennisgeving van de in artikel II.284, eerste lid bedoelde beslissing.
De beroepen tegen een beslissing bedoeld in artikel I.3, 67°, h), worden bij de Raad ingesteld
binnen een vervaltermijn van 30 dagen die ingaat de dag na kennisgeving van de definitieve
beslissing van het bij of krachtens het decreet bevoegd orgaan en uiterlijk de eenendertigste dag
na de dag van een kennisgeving van de betrokken beslissing.
(...)
Voor de toepassing van het eerste lid, wordt voor wat betreft de transnationale Universiteit
Limburg verstaan onder:
1° "de dag van kennisgeving van de in artikel II.284, eerste lid bedoelde beslissing"
a) bij ontstentenis van een interne beroepsprocedure: de dag van proclamatie in geval van een
examenbeslissing, zoniet de dag van de kennisgeving van de genomen beslissing aan de
student;
b) indien een interne beroepsprocedure openstaat: de dag van kennisgeving van een beslissing
na enig intern beroep.’

4.2 Procedureverloop voor de Raad voor
studievoortgangsbeslissingen: termijnen
4.2.1

Termijnen voor het opstellen van antwoordnota’s

Op basis van artikel II.302 van de Codex Hoger Onderwijs bedraagt de termijn voor de instelling
om een antwoordnota en het administratief dossier aan de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen en de tegenpartij te bezorgen minstens 48 uur. In de praktijk
bundelt de Raad vaak de verzoekschriften van studenten, om deze dan in één beweging aan de
instelling te bezorgen, vergezeld van een procedurekalender. Dit resulteert soms in een enorme
toevloed aan externe beroepen waarvan de instelling niet steeds op de hoogte was, en waarvoor
de antwoordnota’s twee dagen later aan de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen bezorgd moeten worden.
De Vlor vraagt om deze termijn te verlengen tot ten minste 96 uur en art. II.302 van de Codex
Hoger Onderwijs als volgt te herschrijven:
‘Art. II.302 Codex Hoger Onderwijs
§1. Het in artikel II.301, 1°, bedoelde ontwerp van procedurekalender stelt de termijn vast
waarbinnen:
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1° het bestuur in staat wordt gesteld een antwoordnota aan de Raad en aan de verzoeker voor
te leggen;
2° de verzoeker in staat wordt gesteld een wederantwoordnota aan de Raad en aan het bestuur
voor te leggen.
De in het eerste lid bedoelde termijn bedraagt voor elke partij ten minste 96 uur.’
4.2.2

Termijnen voor het uitbrengen van een uitspraak

De Vlor vraagt om de termijn die de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
krijgt om de student op de hoogte te brengen van zijn beslissing, te verlengen van 15 naar 20
kalenderdagen. Dit voorstel ligt in lijn met de andere voorgestelde wijzigingen. De termijn van 20
kalenderdagen is beter afgestemd op de praktijk en is tegelijkertijd ook voor de student nog
steeds een redelijke termijn waarbinnen een uitspraak verwacht mag worden.
Hij vraagt om daarvoor de artikelen II.284 en II.308 van de Codex Hoger Onderwijs als volgt te
herschrijven:
Art. II.284
‘De interne beroepsprocedure leidt tot:
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid ervan;
2° een beslissing die de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze bevestigt, of herziet.
De in het eerste lid bedoelde beslissingen worden aan de student ter kennis gebracht binnen een
termijn van 20 kalenderdagen, die ingaat op de dag na deze waarop het beroep is ingesteld.’
Art. II.308
‘De uitspraken van de Raad wordt uitgebracht binnen een ordetermijn van 20 kalenderdagen, die
ingaat de dag na die waarop het beroep is ingeschreven op het in artikel II.297 bedoelde register.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de uitspraken van de Raad in beroepen
tegen een beslissing bedoeld in artikel I.3, 67°, h), uitgebracht binnen een ordetermijn van 30
kalenderdagen.’
4.2.3

Termijnen voor een nieuwe beslissing door de interne beroepsinstantie

Momenteel is er geen rechtsgrond op basis waarvan de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen beslist binnen welke termijn de instelling een nieuwe beslissing
moet nemen. De termijn die hiervoor toegekend wordt bedraagt meestal een week, maar niet
steeds. De termijn van 7 dagen biedt de garantie voor de instelling dat zij op een zorgvuldige
wijze de totstandkoming van de nieuwe beslissing kan waarborgen.
De Vlor vraagt om hier voor artikel II.292 van de Codex Hoger Onderwijs als volgt te herschrijven
Art. II.292
‘§ 1. De behandeling van het verzoekschrift door de Raad leidt tot:
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(...)
2° de gemotiveerde vernietiging van de onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing, in
welk geval de Raad het bestuur kan bevelen een nieuwe beslissing te nemen, onder door de
Raad te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen inhouden dat:
a) een nieuwe examen(tucht)beslissing afhankelijk wordt gemaakt van de organisatie van een
nieuw examen of een onderdeel daarvan. De Raad kan de termijn en de materiële voorwaarden
bepalen waaronder deze organisatie moet gebeuren;
b) een nieuwe beslissing houdende toekenning van een bewijs van bekwaamheid in voorkomend
geval afhankelijk wordt gemaakt van de organisatie van een nieuw bekwaamheidsonderzoek of
een onderdeel daarvan. De Raad kan de termijn en de materiële voorwaarden bepalen
waaronder deze organisatie moet gebeuren,
c) welbepaalde onregelmatige of onredelijke motieven bij de totstandkoming van de nieuwe
beslissing niet worden betrokken;
d) welbepaalde regelmatige en redelijke motieven bij de totstandkoming van de nieuwe
beslissing kennelijk in ogenschouw moeten worden genomen.
In het geval bedoeld onder het eerste lid, 2°, kan de Raad, zo hij dit op grond van de
aangedragen feiten kennelijk noodzakelijk acht, bevelen dat de verzoeker in afwachting van een
nieuwe beslissing voorlopig ingeschreven wordt, alsof geen nadelige studievoortgangsbeslissing
was genomen.
De termijn voor het nemen van een nieuwe beslissing overeenkomstig het eerste lid, 2° bedraagt
ten minste 7 kalenderdagen die kan worden opgeschort tijdens een collectieve sluitingsperiode
van de betrokken instelling.’

4.3 Leerkrediet: reglementaire bepaling versus individuele beslissing
De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen oordeelde dat artikel II.205 van
de Codex Hoger Onderwijs niet zo geïnterpreteerd kan worden dat deze bepaling een rechtsgrond
zou bieden voor een hoger onderwijsinstelling om in haar onderwijs- en examenreglement een
absolute onmogelijkheid tot inschrijving te voorzien voor studenten van wie het leerkrediet lager
dan of gelijk aan nul is. Volgens de Raad moet artikel II.205 van de Codex Hoger Onderwijs zo
worden gelezen dat een instelling, bij een verzoek tot inschrijving van een student met een
leerkrediet lager dan of gelijk aan nul, steeds rekening moet houden met ‘drie opties’:
1
2
3

de weigering tot (her)inschrijving;
de (her)inschrijving zonder meer;
de (her)inschrijving mits betaling van een hoger studiegeld.

Volgens de Raad moet een instelling bovendien steeds motiveren welke van de voormelde drie
opties zich in casu opdringen.
Momenteel hanteert elke instelling haar eigen regels wat betreft de mogelijkheid voor een
student met een negatief leerkrediet om zich in te schrijven. Een decretale verankering van de
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mogelijkheid voor instellingen om geval per geval te beslissen, dan wel hun keuze bij reglement
vast te leggen, is wenselijk.
Daarom vraagt de Vlor om artikel II.205 van de Codex Hoger Onderwijs als volgt te herschrijven:
Art. II.205
‘De instellingen kunnen in hun onderwijsregeling vastleggen dat studenten met een leerkrediet
dat kleiner of gelijk is aan nul zich niet kunnen inschrijven.
In afwijking van het eerste lid kan het instellingsbestuur een student met een leerkrediet kleiner
dan of gelijk aan nul niet weigeren voor de inschrijving voor een initiële masteropleiding als de
student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze masteropleiding, vermeld in deel 2, titel
4, hoofdstuk 1, afdeling 2, onderafdeling 3 en nog niet eerder een masterdiploma behaalde.’

4.4 Verplichting om het schakel- of voorbereidingsprogramma te
voltooien vooraleer het diploma van de (master-na-)masteropleiding kan worden uitgereikt
Het is mogelijk studenten al toe te laten tot een (master-na-)master vooraleer ze geslaagd zijn
voor alle opleidingsonderdelen van een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma, bachelor
of master. Studenten nemen de resterende opleidingsonderdelen van het voortraject dan samen
op met de opleidingsonderdelen van hun (master-na-)master. Art. II.198 tweede lid bepaalt dat
de student in dergelijk geval uiteraard geslaagd moet zijn voor alle opleidingsonderdelen uit het
voortraject, vooraleer het diploma van de (master-na-)master zal worden uitgereikt.
De tekst van art. II.198 tweede lid van de Codex vermeldt qua voortraject echter enkel expliciet
de bachelor of onderliggende masteropleiding, maar niet het schakel- en
voorbereidingsprogramma. Dit dreigt ertoe te leiden dat studenten die reeds toegelaten worden
tot de (master-na-)master, eenvoudigweg alle onderdelen van het voorbereidings- of
schakelprogramma waarvoor zij nog niet slaagden, naast zich neerleggen. Een onderwijsinstelling
kan immers niet weigeren hun het (master-na-)masterdiploma uit te reiken. De Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen ving dit tekstuele gemis op voor
schakelprogramma’s en oordeelde dat de definitie van schakelprogramma toelaat om art. II.198
tweede lid van de Codex naar analogie toe te passen op schakelprogramma’s. Ten aanzien van
voorbereidingsprogramma’s zag de Raad echter geen aanknopingspunt in de Codex om dit te
kunnen doen. Het is bijgevolg wenselijk om art. II.198 tweede lid uit te breiden met een expliciete
verwijzing naar het voorbereidingsprogramma, zodat universiteiten nog steeds de mogelijkheid
behouden om studenten toe te laten tot een (master-na-)masteropleiding wanneer de student
bijna alle opleidingsonderdelen van het voorbereidingsprogramma behaald heeft, zonder
daarmee het risico te lopen dat de student die onderdelen van het voorbereidingsprogramma
nadien naast zich neerlegt. In dezelfde beweging kan dan ook het schakelprogramma expliciet
worden opgenomen in art. II.198 tweede lid Codex, aangezien dit de duidelijkheid en coherentie
van de wettekst bevordert.
Om dit probleem op te lossen, vraagt de Vlor om de artikelen II.185 en II.183 van de Codex Hoger
Onderwijs als volgt te herschrijven.
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Art. II.198
‘Een student die al dan niet in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma, kan onder de
voorwaarden, bepaald door het instellingsbestuur, toegelaten worden tot de inschrijving voor
bedoelde (master-na-)masteropleiding en/of het daaraan voorafgaande voorbereidings- en/of
schakelprogramma.
Voor het behalen van het diploma van bedoelde (master-na-)masteropleiding is het bezit van het
diploma van de bacheloropleiding of de onderliggende masteropleiding evenwel noodzakelijk.
Desgevallend dient de student het voorbereidings- of schakelprogramma met succes voltooid te
hebben. Alle beslissingen van instellingsbesturen die voor 1 januari 2013 zijn genomen en
waarbij de gelijktijdige inschrijving voor een schakelprogramma en een masteropleiding ook voor
studenten die reeds in het bezit waren van het bachelordiploma toegelaten werd, worden geacht
rechtmatig te zijn.’

Mia Douterlungne
administrateur-generaal

Harry Martens
voorzitter
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Mevrouw Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
B-1210 BRUSSEL

contactpersoon

ons kenmerk

Brussel

Mieke Valcke
mvalcke@serv.be

SERV_20160118_ODXXVI_ADV

18 januari 2016

Decreet betreffende het onderwijs XXVI
Geachte mevrouw de minister
De raad heeft uw adviesvraag m.b.t. Onderwijsdecreet XXVI goed ontvangen en bezorgt u
hierbij een beknopt advies.
De raad vindt positief:
dat de uren klassenraad of bijscholing-begeleiding in het BuSO voortaan berekend en
toegekend worden samen met het lesurenpakket. Zo heeft de school al het voorafgaande
schooljaar zicht op het volledige urenpakket (art. III.31);
dat het inzetten van voordrachtgevers, deskundigen m.b.t. de arbeidsmarkt en de
bedrijfswereld, versterkt wordt door actualisering en verduidelijking van de bepalingen en
dat die voordrachten ook op een externe locatie zullen kunnen doorgaan. Dit moet de
samenwerking in het kader van het werkplekleren en van het Ondernemend Onderwijs
verder bevorderen (art. III.19 en III.26);
dat er een betere toegankelijkheid van het deeltijds kunstonderwijs komt voor personen
met een handicap, door de uitbreiding van het aantal attesten dat in aanmerking komt
voor de vermindering van het inschrijvingsgeld en voor een aanpassing van het
onderwijsprogramma (art. IV.5 – IV.8);
dat het toepassingsgebied voor tijdelijke projecten in het onderwijs wordt uitgebreid naar
de leertijd zodat binnen het stelsel van leren en werken en binnen ‘Schoolbank op de
werkplek’ i.k.v. het vernieuwd Duaal Leren ook projecten kunnen worden opgezet bij
Syntra (art. X.6 – 7). Echter, zonder de tijdige goedkeuring van dit decreet kunnen de
Syntra niet deelnemen aan deze proeftuinen, ondanks dat zij er inherent mee verbonden
zijn. De raad wenst dan ook bijzondere aandacht te vestigen op de timing van dit decreet
en de start van de proeftuinen i.h.k.v. Duaal Leren.
De raad heeft bedenkingen:
bij het afschaffen van het verplichte karakter van het platform waarin de
vertegenwoordigers van centrumsteden en de onderwijsoverheid overleg plegen, ook al
blijft het platform zelf behouden (art. X.13). De motivatie daarvoor is de wens om het
aantal verplichtingen binnen het flankerend onderwijsbeleid te verminderen. Het verplicht
SERV_ADV_20160118_ODXXVI
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  Wetstraat 34-36, 1040 Brussel  T +32 2 209 01 11
info@serv.be  www.serv.be
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karakter voorziet minstens twee samenkomsten per jaar; dit lijkt de raad een minimum
voor zoiets fundamenteels als het overleg over de afstemming en versterking van het
flankerend onderwijsbeleid;
bij de opheffing van de bepaling die voorziet dat elk besluit van de Vlaamse Regering
rond tijdelijke projecten die afwijken van decreet- of regelgeving ter bekrachtiging aan het
Vlaams Parlement moeten worden voorgelegd voor de inwerkingtreding ervan (art. 6 –
7). De raad begrijpt de motivatie voor de voorgestelde opheffing nl. de vertraging van het
legistiek goedkeuringsproces en gevaar voor de rechtszekerheid van de projecten. De
raad ondersteunt ook de mogelijkheid van ‘regelluwe zones’ die innovatie(s) in de manier
van werken mogelijk maken via tijdelijke projecten. De informatieplicht aan het parlement
blijft noodzakelijk om de nodige transparantie en rechtszekerheid te verzekeren. De
vraag kan worden gesteld of de voorgestelde regeling afdoende is om problemen te
vermijden. Is voldoende gewaarborgd dat de Besluiten van de Vlaamse Regering
juridisch voldoende sterk staan in het licht van de hiërarchie der rechtsnormen? Wellicht
is het aan de Raad van State om daar een antwoord op te geven.
bij het vervallen van de meldingsplicht voor de programmatie in het DBSO, ook met als
motivatie de vermindering van planlast (art. III.40). De raad heeft hier geen bezwaar
tegen, op voorwaarde dat de zichtbaarheid en de transparantie van het aanbod
verzekerd is (o.a. via DISCIMUS);
bij het schrappen van de screening van het kennisniveau van de Nederlandse taal bij
anderstalige nieuwkomers. (Art. II.2) De motivatie is dat dit onuitvoerbaar is voor de
scholen omdat deze kinderen sowieso geen Nederlands kennen (dit is een inherent
onderdeel van de definitie van anderstalige nieuwkomer) en omdat een betrouwbaar en
valide meetinstrument ontbreekt. Het onderdeel ‘onvoldoende beheersen van de
onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen’ kan weliswaar wél
worden gemeten. Voor de doelgroep anderstalige nieuwkomers voorziet de regelgeving
dat er steeds een specifiek taaltraject georganiseerd moet worden, wat uiteraard zeer
positief is. De raad heeft ook oor naar de argumenten van de scholen van
onuitvoerbaarheid. Maar hoe dan ook dienen taaltrajecten gebaseerd te zijn op een
correcte en objectieve inschatting van de taalkennis om zo te kunnen differentiëren naar
niveau en op maat te kunnen werken;
bij de aanpassing van de definitie van ‘kotstudent’ (art. X.12) waardoor beursstudenten
een huurcontract van acht maanden i.p.v. vier maanden moeten voorleggen vooraleer ze
in aanmerking komen voor een hogere studielage. Door de flexibilisering hebben heel
wat studenten op het eind van hun studiecarrière vaak nog een halfjaar extra nodig. Voor
dit deel van hun studiecarrière komen ze dus niet in aanmerking voor een kotbeurs tenzij
ze voor acht maanden huren. De raad vindt het aangewezen dat eerst de impact van
deze maatregel op beursstudenten wordt onderzocht.
De raad wenst verder dat de Vlaamse regering overleg pleegt met de sociale partners
voor wat betreft het bepalen van verkorte procedures voor het actualiseren of schrappen
van erkende beroepskwalificaties (art. X.17).
De raad heeft begrip voor de bepaling dat niet leerplichtigen die uitgeschreven worden
uit Leren en Werken omwille van problematische afwezigheid zich datzelfde jaar niet
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langer opnieuw kunnen inschrijven in hetzelfde centrum Leren en Werken (art. III.45).
Wel vraagt de raad dat zeer goed gecommuniceerd wordt naar alle leerlingen wat
verstaan wordt onder ‘problematische afwezigheid’ en zij zich ook bewust zijn van de
gevolgen van een lange problematische afwezigheid. Er dient ook voldoende aandacht te
zijn voor opvolging en begeleiding zodat deze jongeren niet (langdurig) in de NEETcategorie terecht komen.
Tenslotte voorziet de huidige regelgeving voor het hoger onderwijs een evaluatie van de
studentenparticipatie om de vijf jaar, meer concreet in 2015 voor de periode 2010-2014.
Omdat er in OD XXIII aanpassingen gebeurden aan de maatregelen m.b.t.
studentenparticipatie is de raad het er mee eens dat het niet opportuun is nu reeds een
grote evaluatie te voorzien. OD XXVI voorziet echter de volledige schrapping van de
vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie (art. VII.6). Voor de raad is dat te
drastisch, een periodieke evaluatie blijft nodig, ook al zouden er op dit moment geen
signalen zijn dat er problemen zijn m.b.t. de studentenparticipatie.
Hoogachtend

Pieter Kerremans

Karel Van Eetvelt

administrateur-generaal

voorzitter
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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 59.029/1
van 5 april 2016
over
een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeeschap
‘betreffende het onderwijs XXVI’
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Op 26 februari 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Onderwijs verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken
over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap ‘betreffende het
onderwijs XXVI’.
Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 17 maart 2016. De kamer
was samengesteld uit Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraad, voorzitter, Wouter PAS en
Patricia DE SOMERE, staatsraden, Marc RIGAUX, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Raf AERTGEERTS, eerste auditeur-afdelingshoofd,
en Brecht STEEN, eerste auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 5 april 2016.
*
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten van de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond1, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

STREKKING
2.
Het om advies voorgelegde voorontwerp van decreet beoogt – aldus de memorie
van toelichting – de aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten inzake
onderwijs, alsook een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in zijn meest ruime zin.

VORMVEREISTEN
3.
Artikel X.8. van het ontwerp bevat een aantal bepalingen over de uitwisseling van
gegevens. Gelet op de aard van de materie, zijnde de studiefinanciering, zullen sommige van deze
gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van wet van 8 december 1992 ‘tot bescherming van de
persoonlijke levens[s]feer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’. Voor zover
kon worden nagegaan, blijkt uit het dossier bij de adviesaanvraag niet dat over deze bepaling
advies werd ingewonnen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, of van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer. Het verdient dan ook aanbeveling om over die bepaling, met toepassing van
artikel 29, § 1, van de wet van 8 december 1992 ‘tot bescherming van de persoonlijke
levens[s]feer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, alsnog het advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te winnen.

ONDERZOEK VAN DE TEKST
ALGEMENE OPMERKINGEN
4.

Heel wat bepalingen uit het ontwerp hebben terugwerkende kracht.

Zoals het Grondwettelijk Hof er reeds meermaals heeft op gewezen, is de
niet-retroactiviteit van wetten of decreten een waarborg ter voorkoming van rechtsonzekerheid en
vereist die waarborg dat het recht voorzienbaar en toegankelijk is, zodat eenieder in redelijke
mate de gevolgen van een welbepaalde handeling kan voorzien op het tijdstip dat de handeling
wordt verricht.2 Nog volgens het Grondwettelijk Hof kan de terugwerkende kracht van wetten of
decreten enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een
doelstelling van algemeen belang; indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel
heeft dat de afloop van gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat
Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder rechtsgrond verstaan de overeenstemming met de
hiërarchisch hogere normen.
1

2
Zie onder meer: GwH 20 mei 1998, nr. 49/98, B.4; GwH 9 februari 2000, nr. 17/2000, B.4; GwH 15 mei 2008,
nr. 80/2008, B.4; GwH 13 januari 2011, nr. 3/2011, B.7.
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rechtscolleges worden verhinderd zich uit te spreken over een bepaalde rechtsvraag, vergt de aard
van het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden een verantwoording
bieden voor het optreden van de wet- of decreetgever dat ten nadele van een categorie burgers
inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan allen worden geboden.3
De retroactiviteit wordt in de memorie van toelichting niet voor alle onderdelen
van het ontwerp verantwoord. Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de volgende
bepalingen in het ontwerp. Ten aanzien van deze bepalingen doen de stellers van het ontwerp er
goed aan een verantwoording op te nemen. Zo zal bij artikel X.5 van het ontwerp moeten
aangetoond worden dat het noodzakelijk is voor een bepaalde reden van algemeen belang om
retroactief een onverenigbaarheid in te voeren en de betrokken leden van de commissie
leerlingenrechten stemrecht te ontnemen. Bij artikel X.6 van het ontwerp zal aangetoond moeten
worden dat het noodzakelijk is voor een bepaalde reden van algemeen belang om retroactief het
stelsel van tijdelijke projecten mogelijk te maken in de leertijd.
In dit verband wenst de Raad van State, afdeling Wetgeving, er aan te herinneren
dat het loutere feit dat bepaalde wijzigingen aan de schoolbesturen zijn meegedeeld “via
omzendbrieven in de maand juli 2015, zodat dit bij de aanvang van het schooljaar 2015-2016 kan
worden toegepast”4 vanzelfsprekend niet kan volstaan als verantwoording voor de terugwerkende
kracht. In het licht hiervan moet in het bijzonder een voorbehoud gemaakt worden bij de artikelen
III.26 en III.27 van het ontwerp. De artikelen III.26 en III.27 van het ontwerp voegen, enerzijds,
in de Codex Secundair Onderwijs een nieuw artikel 178/1 in, en, anderzijds, vervangen
artikel 179 van de Codex, die betrekking hebben op de programmatie van structuuronderdelen.
De ontworpen artikelen 178/1, tweede lid, eerste zin, en 179, vierde lid, eerste zin, bepalen dat
“[v]oor de programmatie per 1 september 2016 (…), bij wijze van uitzondering, 15 maart 2016
als uiterlijke aanvraagdatum [geldt].”5
BIJZONDERE OPMERKINGEN
Hoofdstuk I – Inleidende bepaling
Hoofdstuk II – Basisonderwijs
5.

Bij deze hoofdstukken zijn geen opmerkingen te maken.

3
Zie, naast de in de vorige voetnoot geciteerde arresten, onder meer: GwH 6 november 1997, nr. 64/97, B.5;
GwH 14 januari 1998, nr. 3/98, B.7; GwH 15 september 1999, nr. 97/99, B.2.3; GwH 13 juli 2000, nr. 89/2000, B.15;
GwH 13 maart 2001, nr. 38/2001, B.14.1; GwH 13 juli 2001, nr. 98/2001, B.8.1; GwH 19 december 2001,
nr. 159/2001, B.13.1; GwH 22 januari 2003, nr. 6/2003, B.8; GwH 12 mei 2010, nr. 55/2010, B.8.1.
4

Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichting bij de artikelen III.3, III.4 en V.7 van het ontwerp.

Met betrekking tot deze impliciete terugwerkende kracht vermeldt de memorie van toelichting: “De schoolbesturen
zijn al van medio 2015 via ministeriële omzendbrief op de hoogte gebracht van de nieuwe lijsten van vrij
respectievelijk niet-programmeerbare structuuronderdelen die van toepassing zijn voor oprichting van nieuwe
structuuronderdelen vanaf 1 september 2016. In die omzendbrief is ook aangekondigd dat bijkomende richtlijnen
over programmaties op grond van studiecontinuïteit of inruil zouden volgen in de loop van het schooljaar 2015-2016.
Opdat trouwens dergelijke programmaties effectief mogelijk zouden worden, is de uiterste datum voor de aanvraag
ervan, uitzonderlijk, verdaagd naar 15 maart 2016 in plaats van de gebruikelijke 30 november (van het voorafgaand
schooljaar). Dus zijn alle nodige schikkingen getroffen om schoolbesturen, en hun representatieve organisaties, in de
gelegenheid te stellen hun programmatiebeleid af te stemmen op het hier voorgestelde nieuwe kader.”

5
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Hoofdstuk III – Secundair Onderwijs
Artikel III.10
6.
De inleidende zin van artikel III.10 dient geredigeerd te worden als volgt: “In
artikel 110/29, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht: (...).”
Artikel III.34
7.
De inleidende zin van artikel III.34 van het ontwerp bepaalt dat enkel artikel 277,
§ 5, van de Codex Secundair Onderwijs zou worden gewijzigd. Uit artikel III.34, 1° en 2°, blijkt
daarentegen dat ook de §§ 1, 2 en 3, van artikel 277 zouden worden gewijzigd, terwijl artikel 277,
§ 5, in zijn geheel wordt vervangen. Tussen een en ander is er een kennelijke tegenspraak, zodat
de redactie van artikel III.34 moet worden verbeterd.
Artikel III.42
8.
Artikel III.42, 2°, van het ontwerp strekt ertoe in artikel 336, § 4, eerste zin, van de
Codex Secundair Onderwijs het woord “studiebekrachtiging” te vervangen door het woord
“studieadvies”. Genoemd artikel 336, § 4, bevat slechts één zin en niet het woord
“studiebekrachtiging”. De redactie van artikel III.42, 2°, dient dan ook te worden verbeterd.
Hoofdstuk IV – Deeltijds kunstonderwijs
Artikelen IV.3 en IV.4
9.
De artikelen IV.3 en IV.4 van het ontwerp vervangen wijzigingsbepalingen in het
decreet van 19 juni 2015 ‘betreffende het onderwijs XXV’. Het is echter niet mogelijk om
bepalingen van een wijzigingsdecreet die reeds in werking zijn getreden, met name op
1 september 2015,6 te vervangen. De ontworpen wijzigingen moeten onmiddellijk worden
aangebracht in de reeds gewijzigde normen, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van
31 juli 1990 ‘houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting 'Beeldende
Kunst'’ respectievelijk het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 ‘houdende
organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen 'Muziek', 'Woordkunst' en 'Dans'’.
Artikelen IV.5 tot IV.8
10.
De artikelen IV.5 tot IV.7 van het ontwerp strekken ertoe bepalingen van besluiten
van de Vlaamse Regering te wijzigen. Voor zover het niet om aan de uitvoerende macht
voorbehouden bevoegdheden gaat, kan de decreetgevende macht (onderdelen van) besluiten van
de uitvoerende macht zonder bezwaar opheffen.

6

Artikel VII.38 van het decreet van 19 juni 2015.
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Het is echter ter wille van de rechtszekerheid niet wenselijk dat de decreetgever
zelf de door de uitvoerende macht vastgestelde regeling rechtstreeks wijzigt. Dit leidt tot een
vermenging van rechtsregels van decretaal en reglementair niveau in één tekst. Bovendien kan de
uitvoerende macht de wijzigingen die door de decreetgevende macht werden aangebracht, later in
beginsel niet meer wijzigen, aangezien die kracht van decreet hebben.
Om verwarring over de juiste strekking van de te wijzigen bepalingen in
uitvoeringsbesluiten te vermijden en gelet op het feit dat het ontwerp uitgaat van de Vlaamse
Regering zelf, is het raadzaam de wijzigingen van reglementaire normen te bundelen in een
afzonderlijk besluit, dat samen met het decreet kan worden uitgevaardigd.
Aan het bezwaar dat de bij decreet gewijzigde bepalingen in uitvoeringsbesluiten
achteraf enkel nog bij decreet gewijzigd zullen kunnen worden, wil artikel IV.8 van het ontwerp
tegemoet komen door te bepalen dat de Vlaamse Regering gemachtigd wordt om die bepalingen
in de toekomst opnieuw te wijzigen. Bij die bepalingen dient men zich te realiseren dat het louter
gaat om een formele toelating aan de Regering om de betrokken bepalingen opnieuw te wijzigen,
zonder dat ze daarbij vrijgesteld wordt van de vereiste dat er ook een materiële rechtsgrond
voorhanden zal dienen te zijn. Uit de bewoordingen “[d]e Vlaamse Regering wordt gemachtigd
om wijzigingen in de volgende artikels van besluiten van de Vlaamse Regering uit te voeren via
een besluit van de Vlaamse Regering” mag dus niet worden afgeleid dat aan de Regering een
onbeperkte machtiging wordt verleend, wat in dit geval niet zou sporen met het legaliteitsbeginsel
in onderwijszaken, vervat in artikel 24, § 5, van de Grondwet. Ook al is de machtiging beperkt
omdat het om een beperkt aantal te wijzigen bepalingen gaat die met name worden genoemd,
verdient het aanbeveling om, zo niet in de machtiging zelf, dan toch in de memorie van
toelichting – naast het louter formele karakter dat reeds wordt aangegeven – de inhoudelijk
beperkte draagwijdte van de betrokken machtiging duidelijker tot uitdrukking te brengen.
Hoofdstuk V – Volwassenenonderwijs
Hoofdstuk VI – Secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
11.

Bij deze hoofdstukken zijn geen opmerkingen te maken.
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Hoofdstuk VII – Hoger onderwijs
Artikel VII.4
12.
In artikel VII.4, 2°, van het ontwerp wordt een normatieve bevoegdheid verleend
aan de examencommissie om een werkings- en examenreglement op te stellen. Uit de memorie
van toelichting blijkt dat de stellers van het ontwerp ervan uitgaan dat dit nodig is omdat de
huidige delegatie aan de Vlaamse Regering in tegenspraak zou zijn met de subdelegatie door de
Vlaamse Regering aan de examencommissie. Een machtiging aan de Vlaamse Regering belet in
beginsel evenwel niet dat de Vlaamse Regering, binnen de grondwettelijke perken en rekening
houdend met de beginselen inzake bevoegdheidsdelegatie, bepaalde bevoegdheden subdelegeert
aan een minister of een andere overheidsinstanties. De reden om de bepaling te wijzigen is
derhalve niet aanwezig.
De ontworpen bepaling schrapt daarnaast de machtiging aan de Vlaamse Regering
om het werkings- en examenreglement op te stellen, waardoor het voortaan aan de
examencommissie toekomt om alle werkingsregels te bepalen die niet in het decreet zelf zijn
opgenomen. Een dergelijke werkwijze is niet noodzakelijk in strijd met artikel 24, § 5, van de
Grondwet. Volgens de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof verbiedt artikel 24, § 5, van
de Grondwet immers niet dat onder bepaalde voorwaarden opdrachten aan andere overheden
worden gegeven. Artikel 24, § 5, vereist dat de door de decreetgever verleende opdrachten slechts
op de tenuitvoerlegging van de door de decreetgever zelf vastgestelde beginselen betrekking
hebben. Via die opdrachten kan een andere overheid de onnauwkeurigheid van die beginselen
niet opvangen of onvoldoende omstandige beleidskeuzes niet verfijnen. De machtiging dient dus
zo begrepen te worden dat het de examencommissie enkel is toegestaan de decretale bepalingen
inzake de werking van de commissie ten uitvoer te leggen maar zij eventuele onnauwkeurigheden
of onvoldoende omstandig gemaakte beleidskeuzes niet kan verfijnen.
De toevoeging “waarbij zij rekening houdt met de wettelijke bepalingen” is, gelet
op wat hierboven in herinnering is gebracht, overbodig. De bepaling wekt de indruk dat zonder
die toevoeging het reglement niet met die regels rekening moet houden. Die bewoordingen
worden beter weggelaten.
Artikel VII.10
13.
In artikel VII.10, 4°, van het ontwerp wordt in artikel II.294, § 1, van de Codex
Hoger Onderwijs telkens het woord “kennisname” vervangen. In artikel II.294, § 1, laatste lid,
die Codex is ook sprake van de dag waarop de student “kennis heeft genomen”. Ook deze
formulering moet worden aangepast.
Artikel VII.24
14.
Artikel VII.24 van het ontwerp is onzorgvuldig geformuleerd. Uit de memorie van
toelichting blijkt dat het artikel betrekking heeft op het nader omschrijven van de categorieën van
bezoldigd personeelslid, rekening houdend met de instellingseigen terminologie. Gelet hierop
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wordt het ontworpen vijfde lid beter ingevoegd onmiddellijk na het derde lid van artikel IV.48,
§ 1, van de Codex Hoger Onderwijs. Uiteraard moeten de instellingen de machtiging uitoefenen
in overeenstemming met het derde lid van paragraaf 1 en kunnen zij geen nieuwe categorieën
toevoegen of categorieën weglaten.
Bovendien lijkt het meer in overeenstemming met de terminologie van de Codex
Hoger Onderwijs (cfr. artikel I.3.12°) om niet de instelling, maar “het bestuur” van de instelling
te machtigen om het reglement aan te nemen.
Artikel VII.30
15.
Het ontworpen artikel V.101, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs bepaalt
dat de aanduiding van een vervanger voor een mandaat in het college van beroep inzake tucht,
niet moet worden bekrachtigd door de Vlaamse Regering, en dit in tegenstelling tot de aanwijzing
van de effectieve en plaatsvervangende leden. Aldus zou een lid kunnen worden aangewezen
waarvan de benoeming voorheen niet werd bekrachtigd, wat impliceert dat voor de aanduiding
van een vervanger een minder “strenge” procedure geldt. Het verdient aanbeveling om dit
verschil in behandeling te verantwoorden in de memorie van toelichting.
Hoofdstuk VIII – Decreten rechtspositie onderwijspersoneel
16.

Bij dit hoofdstuk zijn geen opmerkingen te maken.

Hoofdstuk IX – Subsidiëring ouderkoepelverenigingen
Artikel IX.3
17.
Het ontworpen artikel 4 van het decreet van 20 juni 1996 ‘betreffende de
subsidiëring van ouderkoepelverenigingen’ doet een beroep op het contractuele procedé van de
beheersovereenkomst om de nadere regels betreffende de subsidiëring te bepalen. Volgens de
adviespraktijk van de Raad van State is het sluiten van dergelijke overeenkomsten problematisch
indien het decreet niet zelf in voldoende mate de essentiële voorwaarden bepaalt waaronder
subsidies kunnen worden verleend aan instellingen of organisaties. De ontworpen decretale
regeling bepaalt de rechtsvorm en de doelstellingen die de verenigingen moeten nastreven, de
wijze waarop de begrotingskredieten zullen worden verdeeld en de wijze waarop de subsidie
wordt uitbetaald. Voorts wordt bepaald wat er in de beheersovereenkomst dient te worden
opgenomen, onder meer de planning, rapportering en opvolging alsook de aanwending van de
subsidies. Die laatste twee elementen lijken essentieel in een subsidieregeling en kunnen moeilijk
integraal in beheersovereenkomsten worden geregeld.
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Hoofdstuk X – Diverse decreten
Artikel X.3
18.
Artikel VII.18 van het decreet van 19 juni 2015 ‘betreffende het onderwijs XXV’
heeft, met ingang van 1 september 2015, artikel X.53, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet van
14 februari 2003 ‘betreffende het onderwijs XIV’, gewijzigd, welke wijziging niet wordt vermeld
in de inleidende zin van artikel X.3 van het ontwerp. Het bij het onderwijsdecreet XXV
vervangen punt 3° bevat reeds een verwijzing naar artikel 125quinquies, § 4, zodat niet valt in te
zien waarom de ontworpen wijziging nog noodzakelijk is. Het betrokken artikel bevat overigens
geen verwijzing naar artikel 125quinquies, § 3 of § 6 zodat die verwijzing niet vervangen kan
worden. Het genoemde artikel 125quinquies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
kent, nadat het vervangen werd bij artikel II.24 van het decreet van 25 april 2014 daarenboven
geen paragraaf 6 meer. Artikel X.3 dient uit het ontwerp te worden weggelaten.
Artikel X.4.
19.
Artikel X.4 van het ontwerp voegt een tweede lid toe aan artikel 20 van het decreet
van 1 december 1998 ‘betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding’. Het is niet duidelijk
waar het nieuwe lid wordt ingevoegd, aangezien het nog nooit gewijzigde artikel 20 van het
decreet van 1 december 1998 twee paragrafen kent, waarvan de eerste paragraaf reeds twee leden
kent, en waarvan de tweede paragraaf inhoudelijk niet aansluit bij de ontworpen regeling. De
ontworpen regeling die een subsidieregeling is en aldus duidelijk te onderscheiden valt van de
overige aspecten die worden geregeld in artikel 20, wordt overeenkomstig de beginselen van de
wetgevingstechniek het best ondergebracht in een aparte paragraaf 3.
Artikel X.8
20.1.
Het recht op eerbiediging van het privéleven wordt op algemene wijze
gewaarborgd bij artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Verdrag over de rechten
van de mens, artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en
artikel 16 van het Internationaal Verdrag over de rechten van het kind. Op grond van die
bepalingen7 heeft eenieder onder meer recht op bescherming tegen inmenging in het privéleven
ten gevolge van de verwerking van persoonsgegevens.8
Opdat een inmenging in dit recht verantwoord zou zijn, is onder meer vereist dat
de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving, hetgeen inhoudt dat er een

7
Aangezien de verwerking van persoonsgegevens het voorwerp uitmaakt van EU-regelgeving, kan de ontworpen
regeling, die betrekking heeft op de verwerking van bepaalde van deze gegevens, wellicht beschouwd worden als een
regeling waarmee het recht van de Europese Unie ten uitvoer wordt gelegd (zie artikel 51, lid 1, van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie). Er dient in dat geval ook rekening te worden gehouden met artikel 7 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat eveneens het recht op de bescherming van het
privéleven waarborgt.
8

Zie GwH 18 maart 2010, nr. 29/2010.
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evenredigheid bestaat tussen het beoogde doel en de voor het bereiken daarvan aangewende
middelen.
De verwerking van persoonsgegevens maakt bovendien het voorwerp uit van
specifieke regelingen, met name het Europees Verdrag tot bescherming van personen ten
opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, ondertekend te Straatsburg
op 28 januari 1981 en goedgekeurd bij de wet van 17 juni 1991, en de wet van 8 december 1992
‘tot bescherming van de persoonlijke levens[s]feer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens’. Ook met richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 ‘betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’ moet
rekening worden gehouden. Aangezien de wet van 8 december 1992 de concretisering inhoudt
van de zo-even genoemde internationaal- en supranationaalrechtelijke normen, moet het ontwerp
in de eerste plaats worden getoetst aan deze wet.
20.2.
Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en mogen niet worden verwerkt op een wijze die
onverenigbaar is met die doeleinden (artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 1992). Aan de
hand van de omschrijving van de doelstellingen van de verzameling en de verwerking van de
betrokken persoonsgegevens moet worden nagegaan of de verzameling van de persoonsgegevens
ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, van die wet), met andere woorden of
voldaan is aan het evenredigheidsvereiste.
De stellers van het ontwerp dienen na te gaan of voldaan is aan de voornoemde –
en andere – voorwaarden van artikel 4 van de wet van 8 december 1992. Zo wordt, wat de
voorwaarde betreft die is opgenomen in artikel 4, § 1, 3°, van die wet, in artikel X.8 van het
ontwerp bepaald dat de te verwerken persoonsgegevens “noodzakelijk” moeten zijn voor de
toepassing van de buitenlandse regelgeving inzake studiefinanciering.
20.3.
Artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 december 1992 bepaalt voorts dat
persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt in een van de in dat artikel bepaalde gevallen.
De stellers van het ontwerp dienen na te gaan op grond van welk onderdeel van die bepaling de
verwerking toegelaten is, en de memorie van toelichting op dit vlak aan te vullen.
Artikel X.10
21.
In het ontworpen artikel 34, § 1, 2°, van het decreet van 8 juni 2007 ‘betreffende
de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap’ wordt gewag gemaakt van “een
publiekrechtelijke overheid of instelling”. Blijkens de memorie van toelichting staat de notie
“publiekrechtelijk overheid of instelling” voor de “intersectorale toegangspoort”. Weliswaar
wordt in de memorie van toelichting aangegeven dat beoogd wordt te anticiperen op toekomstige
wijzigingen van de regelgeving, maar de notie “publiekrechtelijk overheid of instelling” is zo
ruim dat ze veeleer onduidelijkheid lijkt te veroorzaken. Het verdient aanbeveling om een term te
gebruiken die nauwer aansluit bij de vigerende situatie.

V laams Par le m e n t

59.029/1
744
(2015-2016) – Nr. 1

11/11
273

advies Raad van State

Artikel X.11
22.
De ontworpen wijziging van artikel 35, § 1, van het decreet van 8 juni 2007 heeft
tot gevolg dat bij het bepalen van het referentie-inkomen om het bedrag van de studiefinanciering
te berekenen geen rekening meer wordt gehouden met een “niet-belastbare beurs”.
Deze wijziging geeft mogelijk aanleiding tot een verschillende behandeling van
zeer vergelijkbare situaties, met name tussen enerzijds een doctoraatsbursaal verbonden aan een
universiteit en anderzijds een assisterend academisch personeelslid (AAP) van dezelfde
universiteit. Het is met name zo dat het bedrag van de niet-belastbare beurs van dezelfde
grootte-orde is als het netto-inkomen van het AAP. Het zal in elk geval zo zijn dat door de
wijziging het referentie-inkomen van de doctoraatsbursaal lager zal zijn dan dat van het AAP.
De uitgebreide verantwoording van de maatregel in de memorie van toelichting
bevat geen verantwoording voor deze nieuwe verschillende behandeling. De stellers van het
ontwerp doen er goed aan dergelijke verantwoording in de memorie van toelichting in te
schrijven. Hierbij zullen ze moeten aantonen dat het criterium van onderscheid relevant en
pertinent is, en dat het streven naar minder administratieve last kan verantwoorden dat de
studiebeurs in vergelijkbare situaties niet dezelfde is.
Artikel X.26
23.
Artikel X.26 van het ontwerp wil een einde maken aan de dubbele nummering van
bepaalde artikelen in de Codex Secundair Onderwijs. Het heeft evenwel weinig zin om in te
grijpen in de reeds uitgewerkte wijzigingsbepalingen van het decreet van 4 april 2014 ‘houdende
diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair
onderwijs en betreffende de participatie op school’. Het verdient aanbeveling om alle ingevoegde
bepalingen integraal opnieuw in te voegen in de Codex Secundair Onderwijs, maar nu met de
juiste nummering. Aangezien de wijziging de oorspronkelijke bedoeling van de decreetgever tot
uiting wil brengen en alzo de rechtszekerheid bevordert, vormt de terugwerkende kracht geen
probleem, zoals blijkt uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Greet VERBERCKMOES

Wilfried VAN VAERENBERGH
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ONTWERP VAN DECREET
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse
Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan
de tekst volgt:
Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
Artikel I.1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk II. Basisonderwijs
Afdeling I. Decreet basisonderwijs
Art. II.1. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het punt 4°quater, a), ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, worden de woorden “die op de dag van inschrijving of op 1 september die volgt op
de inschrijving”, vervangen door de woorden “die op de dag van de voorziene
instap in de school”;
2° in het punt 8°, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 17 juni 2011, wordt
de zinsnede “, §4, of respectievelijk op 1 februari van het schooljaar voorafgaand aan de start van de driejaarlijkse periode voor scholengemeenschappen,
vermeld in artikel 125quinquies, §2,”, opgeheven;
3° er wordt een punt 9°sexies ingevoegd, dat luidt als volgt:
“9°sexies: contactonderwijs: onderwijs waarbij er een rechtstreeks en regelmatig contact is tussen de leraar of begeleider van een onderwijsactiviteit en de leerling, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van
onderwijsverstrekking;”
4° in het punt 22°, b), gewijzigd bij het decreet van 22 december 2000 wordt het
woord “wordt” vervangen door de woorden “en veranderingen van bestaande
types of niveaus binnen bestaande vestigingsplaatsen in de school zonder dat
het bestaande aanbod in de totale school wijzigt, worden”.
Art. II.2. In artikel 11ter van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet van
19 juli 2013, wordt aan paragraaf 1 een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“In afwijking van het eerste lid, is de screening niet verplicht voor anderstalige
nieuwkomers zoals bepaald in artikel 3, 4°quater. Deze leerlingen krijgen in elk
geval een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke noden inzake
de onderwijstaal.”.
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Art. II.3. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van
onderafdeling A vervangen door wat volgt:
“Onderafdeling A. Toelatingsvoorwaarden tot het kleuteronderwijs”.
Art. II.4. In artikel 12, §1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van
14 februari 2003 en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005, wordt het woord
“in” vervangen door het woord “tot”.
Art. II.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 12/1. §1. In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór
1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs
toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de
leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad
en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een
advies van een CLB vereist.
§2. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari
van het lopende schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval
is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming
van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de
ouders daaromtrent een beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een
advies van een CLB vereist.”.
Art. II.6. In hetzelfde decreet wordt na artikel 12/1 en voor artikel 13 een onderafdeling B ingevoegd die luidt als volgt:
“Onderafdeling B. Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs”.
Art. II.7. Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 14. §1. In afwijking van artikel 13, §1, kan een leerling die 5 jaar wordt
vóór 1 januari van het lopende schooljaar toegelaten worden tot het gewoon lager
onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na
toelating door de klassenraad overeenkomstig artikel 13, §1, 2°, nemen de ouders
daaromtrent een beslissing.
§2. In afwijking van artikel 13, §4, kan een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari
van het lopende schooljaar toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en
van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
§3. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die
in het lager onderwijs toegelaten is, is onderworpen aan de leerplicht.”.
Art. II.8. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling B een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 14/1. §1. Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan
geen lager onderwijs meer volgen tenzij, na toelating door de klassenraad.
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§2. In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari
van het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van
en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders
daaromtrent een beslissing.
§3. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 janua
ri van het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen. Na
kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB
nemen de ouders hieromtrent een beslissing.
Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig.
Aan het einde van deze periode volgt een evaluatie door de klassenraad en het
CLB. Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van deze evaluatie beslissen
dat de aanpassingen, waaronder remedierende, differentiërende, compenserende
of dispenserende maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de
leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs en een verder verblijf in het basisaanbod nodig is, bevestigt het
CLB dit door de opmaak van een nieuw verslag, als vermeld in artikel 15, dat de
inschrijving verlengt met maximaal twee schooljaren.
Ten laatste na twee schooljaren volgt opnieuw een evaluatie. Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie beslissen dat de aanpassingen,
waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende
maatregelen wel proportioneel zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk
curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs dan:
1° ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de ouders bij
het vinden van een school voor gewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden;
2° maken de betrokken scholen, de CLB’s en de ouders afspraken in functie van
een vlotte overgang van de leerling van de school voor buitengewoon onderwijs
naar de school voor gewoon onderwijs.
§4. Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan
niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.”.
Art. II.9. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt voor artikel 15
het opschrift van onderafdeling B vervangen door wat volgt:
“Onderafdeling C. Bijkomende toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon
basisonderwijs”.
Art. II.10. In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 juli
2006, het decreet van 21 maart 2014 en het decreet van 19 juni 2015, wordt in de
eerste zin van paragraaf 1 de zinsnede “de artikelen 12, §1 en 13, §4” vervangen
door de zinsnede “de artikelen 12, §1; 12/1, §2; 13, §4; en 14, §2”.
Art. II.11. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt voor artikel 16
het opschrift van onderafdeling C, vervangen door wat volgt:
“Onderafdeling D. Bijkomende toelatingsvoorwaarden tot het geïntegreerd onderwijs”
Art. II.12. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV, afdeling 1, de onderafdeling D, die bestaat uit artikel 17 tot en met 19, opgeheven.
Art. II.13. In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 14 februari 2003, wordt in het eerste lid van paragraaf 1, de zinsnede “de artikelen 12,
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13, 15 of 16 of die hiervan afwijkt bij toepassing van de artikelen 17, 18 of 19;”
vervangen door de zinsnede “de artikelen 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15 of 16;”.
Art. II.14. In paragraaf 1 van artikel 26bis/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij
decreet van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“In het geval dat voor twee of meerdere leerplichtige kinderen gezamenlijk huisonderwijs wordt georganiseerd en de plaats waar dit huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het adres waar de kinderen gedomicilieerd zijn, dan kan
voor deze leerplichtige kinderen één gezamenlijke verklaring van huisonderwijs
met bijhorende informatie over huisonderwijs ingediend worden door de organisator van het huisonderwijs. De bijhorende informatie over het huisonderwijs
moet naast de elementen vermeld in het tweede lid ook het adres bevatten
waarop het huisonderwijs effectief wordt verstrekt.”;
2° aan het punt 4° van het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt een
zinsnede toegevoegd die luidt als volgt:
“, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”.
Art. II.15. In artikel 26bis/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van
19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het punt 4° van het tweede lid van paragraaf 1, worden de woorden “, waar
het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”, toegevoegd;
2° aan het punt d) van punt 3° van paragraaf 2, worden de woorden “, waar het
leerplichtige kind contactonderwijs volgt”, toegevoegd.
Art. II.16. Aan het punt 4° van het eerste lid van paragraaf 3 van het artikel 26ter
van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 juli 2013, worden de woorden
“, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”, toegevoegd.
Art. II.17. In artikel 31, 4°, van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet
van 19 juni 2015, worden de woorden “een verslag of een gemotiveerd verslag”
vervangen door de woorden “een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag”.
Art. II.18. In artikel 32 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van
4 april 2014, wordt in paragraaf 2 de laatste zin opgeheven.
Art. II.19. In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt in punt 5°, gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009, de zinsnede “de afspraken in verband met onderwijs aan huis;” vervangen door de
zinsnede “de bepalingen in verband met onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs;”;
2° in paragraaf 2 wordt een punt 10° toegevoegd dat luidt als volgt:
“10° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie
van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geintegreerd onderwijs
en een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
over te dragen aan de nieuwe school.”;
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3° in paragraaf 3 wordt in punt 1°, vervangen bij het decreet van 4 april 2014, de
zinsnede “artikel 32, §2, en” opgeheven;
4° in paragraaf 3 wordt in punt 3° de zinsnede “bepalingen in verband met onderwijs aan huis;” vervangen door de zinsnede “de bepalingen in verband met
onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs;”;
5° aan paragraaf 3 wordt een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt:
“14° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie
van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs
en een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
over te dragen aan de nieuwe school.”;
6° aan paragraaf 3 wordt een punt 15° toegevoegd dat luidt als volgt:
“15° eventuele beroepsprocedures buiten de verplichte beroepsprocedures zoals vermeld in punt 1° en punt 2°.”.
Art. II.20. In artikel 37undecies, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet
van 25 november 2011, vervangen door het decreet van 21 maart 2014, en het
laatst gewijzigd door het decreet van 19 juni 2015, worden volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan het eerste lid van paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd:
“Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd werd, kennis
neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de leerling in
de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in
een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”;
2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een
leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat
voor de leerling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld
in artikel 15, nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad,
de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het
gewijzigd verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum
of om de inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”.
Art. II.21. Aan artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van
25 april 2014, wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Het getuigschrift basisonderwijs kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die
vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.”.
Art. II.22. In artikel 91 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van
19 juli 2013, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht:
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a) punt 1° wordt opgeheven;

b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
c) er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
		

“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat
volgt:
“§3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de
vorm aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken, dan verleent
de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan een
centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en verplaatsingskosten voor de tolken.
De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van
dit tolkenbureau.”;
5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.
Art. II.23. In artikel 125quinquies, §4, 3°, van hetzelfde decreet, vervangen bij
het decreet van 25 april 2014, wordt het jaartal “2017,” opgeheven.
Art. II.24. In artikel 125septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet
van 10 juli 2003 en gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2011 en 25 april 2014,
worden de paragrafen 3bis en 4 opgeheven.
Art. II.25. In artikel 125decies, 6°, van hetzelfde decreet, toegevoegd bij het
decreet van 9 juli 2010 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2011, wordt de
zinsnede “125quinquies, §3, tweede lid, 1° en 2°, of §6, tweede lid, 1° en 2°,”
vervangen door de zinsnede “125quinquies, §4, 1° en 2°,”.
Art. II.26. In artikel 125duodecies1, §1, 1°, tweede lid, van hetzelfde decreet,
ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni
2011, wordt de zinsnede “125quinquies, §3 of §6,” vervangen door de zinsnede
“125quinquies, §4,”.
Art. II.27. In artikel 139 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van
7 juli 2006 en 6 juli 2012, wordt tussen de zinsnede “artikel 138,” en de zinsnede
“1°, 2°,” de zinsnede “§1,” ingevoegd.
Art. II.28. In artikel 149 van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van
13 juli 2001, wordt het eerste streepje opgeheven.
Art. II.29. Artikel 193 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Afdeling II. Inwerkingtreding
Art. II.30. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel II.22 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.
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Hoofdstuk III. Secundair onderwijs
Afdeling I. Codex Secundair Onderwijs
Art. III.1. In artikel 2, §1, tweede lid, van de Codex Secundair Onderwijs, worden
in punt 3°, gewijzigd bij de decreten van 4 april 2014 en 19 juni 2015, de woorden
“tot en met 123/14’’ vervangen door de woorden “tot en met 123/20’’.
Art. III.2. In artikel 3 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het punt 2°/1, a), ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011 worden
de woorden “bij de start van het onthaalonderwijs” geschrapt;
2° er wordt een punt 10°/3 ingevoegd dat luidt als volgt:
“10°/3 contactonderwijs: onderwijs waarbij er een rechtstreeks en regelmatig
contact is tussen de leraar of begeleider van een onderwijsactiviteit en
de leerling, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van onderwijsverstrekking;”.
Art. III.3. In artikel 30 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 17 juni
2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt aan de opsomming in punt 2° een zin toegevoegd die luidt als volgt:
“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een
ambt van het ondersteunend personeel, vermeld in §1, waarvan de titularis
een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden toegekend.”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die
luidt als volgt:
“– als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan
de school de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis
gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het
ondersteunend personeel een hogere salarisschaal toe te kennen.”;
3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die luidt
als volgt:
“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een
ambt van het ondersteunend personeel, vermeld in §1, waarvan de titularis
een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden toegekend.”;
4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt aan de opsomming een punt 3° toegevoegd
dat luidt als volgt:
“3°

als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend
personeel bij een dienstonderbreking niet of gedeeltelijk wordt vervangen,
kan de scholengemeenschap de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis gebruiken om aan een vervanger in een betrekking
in een ambt van het ondersteunend personeel een hogere salarisschaal
toe te kennen.”.
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Art. III.4. In artikel 31, §1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt aan de opsomming in punt 2°, een zin toegevoegd die
luidt als volgt:
“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een
ambt van het ondersteunend personeel waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden
toegekend.”;
2° in het tweede lid wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die luidt als
volgt:
“– als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan
de school de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis
gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het
ondersteunend personeel een hogere salarisschaal toe te kennen.”.
Art. III.5. In artikel 32, §2, van dezelfde codex wordt aan het tweede lid een zin
toegevoegd die luidt als volgt:
“De betrekking is onderhevig aan de regelgeving die van kracht is op het ambt van
administratief medewerker in het gewoon secundair onderwijs.”.
Art. III.6. In artikel 51 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 25 april
2014, wordt in het vierde lid het jaartal “2017,” opgeheven.
Art. III.7. In artikel 110/1, §4, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
25 november 2011, wordt tussen het woord “kan” en het woord “ervoor” de zinsnede “, afzonderlijk in het gewoon en in het buitengewoon secundair onderwijs,”
ingevoegd.
Art. III.8. In artikel 110/11, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
25 november 2011, vervangen door het decreet van 21 maart 2014, en het laatst
gewijzigd door het decreet van 19 juni 2015, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid van paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd:
“Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd werd, kennis
neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de leerling in
de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in
een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”;
2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een
leerling wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat
voor de leerling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld
in artikel 294, nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad,
de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het
gewijzigd verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum
of om de inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”;
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3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd die luidt als volgt:
“§4. In afwijking op paragraaf 2 en 3 is studievoortgang op basis van een individueel aangepast curriculum niet mogelijk in de leertijd.”.
Art. III.9. In artikel 110/14, §3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet
van 25 november 2011, wordt in het tweede lid de zinsnede “artikel 110/11, §3”
vervangen door de zinsnede “artikel 110/11”.
Art. III.10. In artikel 110/29, §1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“In het geval dat voor twee of meerdere leerplichtige kinderen gezamenlijk huisonderwijs wordt georganiseerd en de plaats waar dit huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het adres waar de kinderen gedomicilieerd zijn, dan kan
voor deze leerplichtige kinderen één gezamenlijke verklaring van huisonderwijs
met bijhorende informatie over huisonderwijs ingediend worden door de organisator van het huisonderwijs. De bijhorende informatie over het huisonderwijs
moet naast de elementen vermeld in het tweede lid ook het adres bevatten
waarop het huisonderwijs effectief wordt verstrekt.”;
2° aan het punt 4° van het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden
de volgende woorden toegevoegd:
“, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”.
Art. III.11. In artikel 110/30 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan het punt 4° van het tweede lid van paragraaf 1, worden de woorden “, waar
het leerplichtige kind contactonderwijs volgt” toegevoegd;
2° aan het punt d) van punt 3° van paragraaf 2, worden de woorden “, waar het
leerplichtige kind contactonderwijs volgt” toegevoegd.
Art. III.12. Aan het punt 4° van het eerste lid van paragraaf 3 van het artikel 110/31 van dezelfde codex worden de woorden “, waar het leerplichtige kind
contactonderwijs volgt” toegevoegd.
Art. III.13. In artikel 112 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van
4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
“5°

het tijdelijk onderwijs aan huis en het synchroon internetonderwijs, met
vermelding dat de betrokken personen op die onderwijsvoorzieningen zullen worden gewezen in het geval dat de leerling aan de gestelde voorwaarden voldoet om er recht op te hebben.”;

2° een punt 15° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
“15° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie
van het eventueel gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd
onderwijs en een kopie van het eventueel verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs over te dragen aan de nieuwe school.”.
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Art. III.14. Artikel 115/5 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli
2011, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 115/5. Een beslissing van de delibererende klassenraad waartegen de betrokken personen geen beroep of een niet ontvankelijk beroep hebben ingesteld, kan
door het schoolbestuur omstreden worden geacht. In dat geval kan het schoolbestuur de klassenraad opnieuw doen samenkomen om de omstreden beslissing
te heroverwegen. Het opnieuw samenkomen dient te gebeuren hetzij uiterlijk op
15 september van het daaropvolgend schooljaar, hetzij uiterlijk op 15 maart van
het schooljaar in kwestie als de omstreden beslissing betrekking heeft op een Sen-Se die eindigt op 31 januari. In het geval de dan genomen beslissing afwijkt van
de omstreden beslissing, wordt ze schriftelijk en gemotiveerd onmiddellijk aan de
betrokken personen meegedeeld.”.
Art. III.15. In deel III, titel 2, van dezelfde codex wordt het opschrift van hoofdstuk 4 “Onderwijs voor zieke jongeren”, vervangen door het opschrift “Specifieke
maatregelen voor bepaalde doelgroepen”.
Art. III.16. In artikel 121 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juli
2013, wordt tussen het woord “Voor” en het woord “leerlingen” de zinsnede “leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of” ingevoegd.
Art. III.17. In artikel 122 van dezelfde codex wordt de zinsnede “op voorwaarde
dat de leerlingen vervangende activiteiten volgen.” vervangen door de zinsnede
“van doelen van het gemeenschappelijk curriculum en die waar mogelijk vervangen door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het betreffende structuuronderdeel
ofwel de doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs of naar
de arbeidsmarkt nog in voldoende mate kunnen bereikt worden.”.
Art. III.18. In het laatste lid van artikel 122/1 van dezelfde codex, vervangen bij
het decreet van 4 april 2014, worden na het woord “huis” de woorden “en synchroon internetonderwijs” ingevoegd.
Art. III.19. Artikel 123/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
21 maart 2014, en vervangen bij het decreet van 19 juni 2015, wordt opgeheven.
Art. III.20. In artikel 123/6 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
4 april 2014, wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt:
“4°

een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag van een CLB in het kader van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften dient verplicht te worden overgedragen door de oude
school aan de nieuwe school. Tevens zal het CLB dat verbonden was aan de
oude school een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag verplicht overdragen aan het CLB, dat verbonden is met de nieuwe school. In het belang
van de optimale begeleiding van de betrokken leerling en de organisatie van
de school kunnen ouders zich tegen deze overdracht niet verzetten.”.

Art. III.21. Aan artikel 123/20 van dezelfde codex, ingevoegd door het decreet
van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384,
tweede lid van het burgerlijk wetboek geldt enkel wanneer de minderjarige
leerling-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.”;
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2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek.”;
3° tussen het vierde en het vijfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. III.22. In artikel 130 van dezelfde codex wordt de paragraaf 2 vervangen
door wat volgt:
“§2. Voor de organisatie van een Se-n-Se kan een school voor voltijds secundair
onderwijs samenwerken met:
1° één of meer andere scholen voor secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs of hogescholen;
2° één of meer publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;
3° andere organisaties of bedrijven uit de publieke of private sector.
Binnen dat samenwerkingsverband is de eerst vermelde school voor voltijds
secundair onderwijs altijd de coördinerende school. Uitsluitend de coördinerende
school is bevoegd en verantwoordelijk voor de inschrijving van leerlingen voor het
geheel van de Se-n-Se, de programmatie, de evaluatie, de studiebekrachtiging en
de kwaliteitszorg, terwijl op het vlak van de financiering of subsidiëring de vigerende decretale en regelgevende bepalingen enkel van toepassing zijn op de coördinerende school.
De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin ten minste de
volgende elementen worden opgenomen:
1° de partners waarmee wordt samengewerkt;
2° de coördinerende school;
3° de invulling van de samenwerking;
4° de looptijd van de samenwerking;
5° de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg;
6° de afspraken over het inzetten van personeel. Het protocol van de onderhandelingen hierover in de lokale comités wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
Een coördinerende school kan, na onderhandeling in het lokale comité, urenleraar overdragen aan een partner waarmee wordt samengewerkt. Tenzij die overdracht plaats vindt naar een andere school voor secundair onderwijs of naar een
centrum voor volwassenenonderwijs, worden de betrokken uren-leraar beschouwd
als uren-leraar aangewend voor voordrachtgevers en gelden de bepalingen van
artikel 211, §3.”.
Art. III.23. In artikel 136/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden “opleidingsvorm 4” vervangen door de
woorden “opleidingsvorm 3 en opleidingsvorm 4”;
2° er wordt in het tweede lid een zevende punt toegevoegd dat luidt als volgt:
“7°

indien het een leerling betreft van het buitengewoon secundair onderwijs
die de lessen bijwoont in het gewoon secundair onderwijs dan kan deze
maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in het gewoon onV l a a m s Par l e m e nt
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derwijs, dit wil zeggen maximaal voor de helft van de wekelijkse lesuren
van het structuuronderdeel van het buitengewoon onderwijs waar hij is
ingeschreven;”;
3° er wordt in het tweede lid een achtste punt toegevoegd, dat luidt als volgt:
‘‘8° deze regeling is in hoofde van een leerling gedurende hetzelfde schooljaar
niet combineerbaar met hetgeen in artikel 260/1 is opgenomen.”.
Art. III.24. In de artikelen 175, §6; 178; 200; 206; 274, §1, 4°, en §4; en 285/1,
van dezelfde codex worden de woorden “uiterlijk 1 mei” telkens vervangen door de
woorden “uiterlijk 1 april”.
Art. III.25. Artikel 177 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 19 juli
2013 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 177. De Vlaamse Regering legt de lijst van structuuronderdelen vast die niet
programmeerbaar zijn met toepassing van het in artikel 70, eerste en tweede lid,
gestelde. Ze houdt daarbij rekening met volgende criteria:
1° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op de arbeidsmarkt op basis van tewerkstellingscijfers van schoolverlaters of door het ontbreken van een erkende
beroepskwalificatie binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur;
2° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op het hoger onderwijs op basis van
slaagcijfers in het hoger onderwijs.
Met het oog op eventuele actualisering wordt bedoelde lijst jaarlijks geeva
lueerd.”.
Art. III.26. In dezelfde codex wordt een artikel 178/1 ingevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. 178/1. In afwijking van artikel 177 is een niet programmeerbaar structuur
onderdeel alsnog programmeerbaar indien noodzakelijk om, na verleende programmatie van een structuuronderdeel van de tweede graad of – doch enkel voor
het BSO – de derde graad, de studiecontinuïteit van de leerlingen te garanderen
binnen de school of scholengemeenschap vanaf het schooljaar dat onmiddellijk
volgt op de volledige uitbouw van het eerder geprogrammeerd structuuronderdeel.
De studiecontinuïteit betreft dan het eerste en tweede leerjaar van de derde graad
of – doch enkel voor het BSO – het derde leerjaar van de derde graad, met het
oog op het verwerven van het diploma van secundair onderwijs. In voorkomend
geval wordt de programmatie van het structuuronderdeel door het schoolbestuur
bij AgODI schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 30 november van
het voorafgaand schooljaar.
Voor de programmatie per 1 september 2016 geldt, bij wijze van uitzondering,
15 maart 2016 als uiterlijke aanvraagdatum. Na advies van enerzijds de Vlaamse
Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en AgODI, neemt de Vlaamse
Regering een beslissing over de programmatie. Bij de aanvraag gaan het protocol
van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité en, indien de school
tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken die
binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.”.
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Art. III.27. Artikel 179 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 19 juli
2013 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 179. De programmatie van een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel
is toegelaten onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:
1° in de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt tegelijkertijd een ander structuuronderdeel opgeheven; dat ander structuuronderdeel
kan niet het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers zijn;
2° de programmatie beantwoordt aan eventueel vigerende regelgeving met betrekking tot frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden van het
structuuronderdeel in kwestie.
Indien de programmatie niet leidt tot een voor de school nieuw studiegebied
en geen afwijking inhoudt van artikel 177, wordt ze door het schoolbestuur bij
AgODI schriftelijk gemeld uiterlijk 1 april van het voorafgaand schooljaar en uiterlijk 30 november van het lopende schooljaar indien het een Se-n-Se betreft die van
start gaat op 1 februari daaropvolgend.
Indien de programmatie leidt tot een voor de school nieuw studiegebied of
een afwijking inhoudt van artikel 177, wordt ze door het schoolbestuur bij AgODI
schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 30 november van het voorafgaand schooljaar.
Voor de programmatie per 1 september 2016 geldt, bij wijze van uitzondering,
15 maart 2016 als uiterlijke aanvraagdatum. Na advies van enerzijds de Vlaamse
Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en AgODI, neemt de Vlaamse
Regering een beslissing over de programmatie.
Bij de melding of de aanvraag, naargelang van het geval, gaan per betrokken
school het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité
en, indien de school tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het
proces-verbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is
met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.”.
Art. III.28. In artikel 179/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
19 juli 2013, worden de woorden “artikel 177, 178 en 179” vervangen door de
woorden “artikel 177 tot en met 179”.
Art. III.29. In artikel 179/3 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015, wordt in het
derde lid het punt 1° vervangen door wat volgt:
“1°
		
		

de programmatie wordt voorafgaand bij de bevoegde diensten van de Vlaamse
Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd:
a) hetzij per scholengemeenschap; in dat geval wordt bij de aanvraag het
protocol gevoegd van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal
comité van de scholengemeenschap;
b) hetzij door het schoolbestuur per school die niet tot een scholengemeenschap behoort; in dat geval wordt bij de aanvraag het protocol gevoegd
van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité;”.
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Art. III.30. In artikel 211 van dezelfde codex wordt paragraaf 3 vervangen door
wat volgt:
“§3. De aanwending van uren-leraar kan in volgende structuuronderdelen ook
plaatsvinden onder vorm van het inzetten van voordrachtgevers:
1° alle structuuronderdelen van het studiegebied Ballet van de tweede en de derde
graad kso;
2° alle structuuronderdelen van de derde graad tso;
3° alle structuuronderdelen van de derde graad bso;
4° hbo-verpleegkunde.
Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het schoolbestuur of van het personeel van de school. Een voordrachtgever geeft, hetzij in
eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming uit de publieke of
private sector, voordrachten in de school of op een andere locatie in het kader van
de realisatie van het onderwijsprogramma en vanuit zijn deskundigheid of ervaring
met betrekking tot de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld.
Het aantal lesuren van de wekelijkse lessentabel van het betrokken structuuronderdeel dat, omgerekend naar schooljaarbasis, aan voordrachtgevers kan worden
besteed, bedraagt maximum 2, uitgezonderd in de structuuronderdelen van het
studiegebied Ballet en Integrale veiligheid, waar het maximum 6 bedraagt.
Bij deze vorm van aanwending worden uren-leraar omgezet in een krediet. De
Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding ervan aan de bevoegde dienst, de
grootte van het krediet per uur-leraar dat wordt omgezet en de wijze van toekenning van het krediet.
De regeling in kwestie is dezelfde voor het voltijds secundair onderwijs en voor
het deeltijds beroepssecundair onderwijs.”.
Art. III.31. In artikel 256/11 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bestaande bepalingen worden ondergebracht in een paragraaf 1;
2° een paragraaf 2 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:
“§2. In afwijking van paragraaf 1, is de screening niet verplicht voor een anderstalige nieuwkomer zoals bepaald in artikel 3, 2°/1. Voor deze leerling treft
de school in elk geval maatregelen die aansluiten bij zijn beginsituatie en zijn
specifieke noden inzake de onderwijstaal.”.
Art. III.32. In artikel 259, §4, 3°, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet
van 21 maart 2014, wordt de zinsnede “studiebekrachtiging van de opleidingsfase”
vervangen door het woord “studieadvies”.
Art. III.33. Er wordt in dezelfde codex een artikel 260/1 ingevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. 260/1. De bepaling van artikel 252, §1, a), 2), voor wat het buitengewoon
secundair onderwijs betreft, sluit niet uit dat een deel van de vorming van de opleidingsvorm en in voorkomend geval ook opleiding of studierichting waarin de leerling is ingeschreven, wordt verstrekt door leraars van een andere school in dezelfde
opleidingsvorm en in dezelfde administratieve groep voor buitengewoon secundair
onderwijs, dan de school waarin de leerling is ingeschreven en dit op een vestigingsplaats van die andere school. Indien van deze mogelijkheid tot samenwerking
gebruik wordt gemaakt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
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1° de regeling wordt in het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven opgenomen;
2° het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven, blijft onverkort van toepassing;
3° de regeling wordt voorafgaand onderhandeld in de lokale comités, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden, van de betrokken
scholen;
4° de leraars van de andere school die aan de leerling vorming geven:
a) maken stemgerechtigd deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval
het scholen betreft die tot hetzelfde schoolbestuur behoren;
b) maken raadgevend deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval het
scholen betreft die niet tot hetzelfde schoolbestuur behoren;
5° uitsluitend de school waar de leerling is ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg;
6° de samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een overeenkomst
waarin alleszins volgende elementen worden opgenomen:
a) de samenwerkende scholen, met vermelding van de school van inschrijving;
b) de invulling van de samenwerking;
c) de looptijd van de samenwerking;
d) de afspraken over de evaluatie en kwaliteitszorg.
De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de scholen ter inzage met het
oog op administratieve controle en externe kwaliteitscontrole;
7° de leerling kan maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in de andere school van het buitengewoon secundair onderwijs, dit wil zeggen maximaal
voor de helft van de wekelijkse lesuren van het structuuronderdeel van het buitengewoon onderwijs waar hij is ingeschreven;
8° deze regeling is in hoofde van een leerling gedurende hetzelfde schooljaar niet
combineerbaar met hetgeen in artikel 136/1 is opgenomen.”.
Art. III.34. In artikel 277 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van
21 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, 2 en 3 wordt de zinsnede “§5” vervangen door de zinsnede “§4”;
2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
“§5. Het aantal leerlingen van type 6 in alle opleidingsvormen en van type 7 in
opleidingsvorm 1 en 4 wordt met 2 vermenigvuldigd om de norm te bereiken
bepaald in §4 van dit artikel.”.
Art. III.35. In artikel 280 van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, 2, 3 en 4 wordt de zinsnede “, §5,” telkens geschrapt;
2° aan paragraaf 4 wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“In afwijking van het voorgaande lid kan de school verder voortbestaan, na een
gunstige beslissing van de Vlaamse Regering. Het schoolbestuur moet hiertoe
een gemotiveerde afwijkingsaanvraag indienen, met daarin een omgevingsanalyse die de noodzaak, de doelmatigheid en de leefbaarheid aantoont, rekening
houdend met het lokale aanbod, en dit ten laatste op 1 september van het
tweede schooljaar.”.
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Art. III.36. In artikel 289 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van
21 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt een nieuw eerste streepje aangebracht, dat luidt als volgt:
“– dit de enige opleidingsvorm is in die provincie per groep en per taalstelstel
of maximaal de tweede opleidingsvorm is in het tweetalige gebied Brusselhoofdstad per groep en per taalstelsel;”;
2° in paragraaf 3 wordt het getal “60” vervangen door het getal “24” en wordt het
getal “50” vervangen door het getal “25”.
Art. III.37. In punt 2° van artikel 292 van dezelfde codex, worden de woorden
“gevoegd bij” vervangen door de woorden “opgenomen in”.
Art. III.38. In paragraaf 3 van artikel 309 van dezelfde codex, gewijzigd bij het
decreet van 21 maart 2014, worden het derde en vierde lid vervangen door wat
volgt:
“Bij de opname in de financiering of de subsidiëring is de teldatum 1 oktober van
het lopende schooljaar en van de twee daaropvolgende schooljaren.
In geval van oprichting van een nieuw type, alsook in geval van fusie, afschaffing van een opleidingsvorm of omvorming is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar.”.
Art. III.39. In artikel 310 van dezelfde codex wordt het punt a) opgeheven.
Art. III.40. In paragraaf 1 van artikel 314/1 van dezelfde codex, laatst gewijzigd
bij het decreet van 19 juni 2015, worden de woorden “2014-2015 en 2015-2016”
vervangen door de woorden “2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017”.
Art. III.41. In artikel 314/4 van dezelfde codex, laatst gewijzigd bij het decreet
van 19 juni 2015, wordt het getal “2016” vervangen door het getal “2017”.
Art. III.42. In artikel 336 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van
21 maart 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
“§2. In deze opleidingsvorm kan tijdens het schooljaar in het laatste jaar van
de opleidingsfase en in de kwalificatiefase gedurende een beperkt aantal dagen
een leerlingenstage worden ingericht, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. In de kwalificatiefase is tijdens het schooljaar gedurende een beperkt aantal dagen leerlingenstage verplicht, waarbij elke
leerling-stagiair afzonderlijk op stage gaat. Uitzonderlijk kunnen de leerlingenstages die in de kwalificatiefase plaatsvinden georganiseerd worden tijdens de
vakanties. De werkervaring in de integratiefase wordt organisatorisch gelijkgesteld met een leerlingenstage.”;
2° in paragraaf 3 wordt in de eerste zin het woord “studiebekrachtiging” vervangen
door het woord “studieadvies”.
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Art. III.43. In artikel 350/1 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van
21 maart 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 3 wordt tussen het woord “onderwijs” en het woord “inrichten” telkens de zinsnede “en buitengewoon secundair onderwijs” ingevoegd;
2° aan paragraaf 3 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:
“Naargelang de keuze van de ouders mag men in de school van opleidingsvorm 4, type 5, verbonden aan het Zeepreventorium verschillende leerplannen
aanbieden.”;
3° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “gewoon voltijds secundair onderwijs” vervangen door de zinsnede “gewoon voltijds secundair onderwijs en buitengewoon
secundair onderwijs”;
4° een paragraaf 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:
“§5. Voor zover de school van opleidingsvorm 4, type 5, verbonden aan het
Zeepreventorium, die behoort tot het gemeenschapsonderwijs, leerplannen
aanbiedt van het vrij onderwijs, gebeurt dit in afwijking van de voorwaarde,
vermeld in artikel 15, §1, 12°, b).”.
Art. III.44. In artikel 357 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van
19 juli 2013, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht:
a) punt 1° wordt opgeheven;
b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
c) er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt:
		

“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat
volgt:
“§3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de
vorm aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken, dan verleent
de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan een
centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en verplaatsingskosten voor de tolken.
		 De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van
dit tolkenbureau.”;
5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.
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Afdeling II. Leren en werken
Art. III.45. In artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel
van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt in punt 11° een zin toegevoegd die luidt als volgt:
“De Vlaamse Regering bakent de doelgroep af, ten minste rekening houdend met
de criteria ‘leeftijd’, ‘taalkennis Nederlands’ en ‘duurtijd van de aanwezigheid op
het Belgische grondgebied’ van de anderstalige nieuwkomers.’’.
Art. III.46. Artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juli
2013, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 20. De programmatie van een opleiding in het deeltijds beroepssecundair
onderwijs is vrij en kan op elk tijdstip van het schooljaar. In het centrum voor
deeltijds beroepssecundair onderwijs in kwestie liggen, ter eventuele controle door
de overheid, het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, het document waaruit moet blijken dat de programmatie vooraf is besproken
in het regionaal overlegplatform waarin het centrum participeert en, in het geval
het centrum tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het procesverbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de
afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.”.
Art. III.47. In artikel 35 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van
21 december 2012, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan gespreid worden over een aantal weken, eventueel schooljaaroverschrijdend, zonder afbreuk te doen aan het tijdelijke
karakter ervan. Voor een jongere die in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
instapt, kan een persoonlijk ontwikkelingstraject starten op elk ogenblik van het
schooljaar. Een jongere die al van vóór juni een persoonlijk ontwikkelingstraject
volgt, moet alleszins tijdens de maand juni dit traject met een ongewijzigd urenaantal blijven volgen.”.
Art. III.48. Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. III.49. In het eerste lid van artikel 58 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
het decreet van 25 november 2011, wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt:
“In afwijking hierop moet de jongere in het deeltijds beroepssecundair onderwijs,
met een verslag zoals bepaald in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs,
van zodra hij met de effectieve lesbijwoning start, het individueel aangepast curriculum dat is bepaald door de klassenraad werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid.”.
Art. III.50. In artikel 60 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd
dat luidt als volgt:
“In elk van die gevallen kan het centrum dat uitschrijft, weigeren om de betrokken
jongere tijdens hetzelfde schooljaar herin te schrijven.”.
Art. III.51. Artikel 61bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
9 juli 2010, wordt opgeheven.
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Art. III.52. In het tweede lid van artikel 70 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
het decreet van 25 november 2011, wordt volgende zin toegevoegd:
“Een attest van verworven competenties wordt eveneens uitgereikt aan de jongeren met een verslag zoals bepaald in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs,
die een individueel aangepast curriculum volgen.”.
Art. III.53. In het derde lid van artikel 71 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het
decreet van 25 november 2011, wordt volgende zin toegevoegd:
“Een attest van verworven competenties wordt eveneens uitgereikt aan de jongeren met een verslag zoals bepaald in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs,
die een individueel aangepast curriculum volgen.”.
Art. III.54. Artikel 77 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 77. Het begeleidingsteam kan gemotiveerde voorstellen doen voor het verdere verloop van de leertijd en de leerovereenkomst. Die voorstellen kunnen zijn:
voortzetting, verlenging of opheffing van de erkenning van de leerovereenkomst.
Daarbij wordt rekening gehouden met de concrete gegevens uit het dossier van
de jongere, inzonderheid met de resultaten die voortvloeien uit de evaluatie van
de jongere. De evaluatie slaat op de theoretische vorming en de praktijkopleiding
in de onderneming en gebeurt permanent om enerzijds de jongere te ondersteunen in zijn leerproces en anderzijds te beslissen of hij in voldoende mate de opleidingsdoelstellingen heeft bereikt. Het begeleidingsteam bepaalt de vorm waarin de
jongere wordt geëvalueerd.”.
Art. III.55. In artikel 95 van hetzelfde decreet worden in §1/1, ingevoegd bij het
decreet van 21 december 2012, de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden “uiterlijk 31 januari” worden telkens vervangen door de woorden
“uiterlijk 30 juni”;
2° een vierde lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Voor de aanvragen vermeld in het eerste en tweede lid verloopt het beslissingsproces analoog aan dat voor de gevallen bedoeld in paragraaf 2.”.
Art. III.56. In artikel 101 van hetzelfde decreet in de Vlaamse Gemeenschap,
gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt in het derde lid
het woord “opleidingsvergoedingen” vervangen door de woorden “een vergoeding”.
Art. III.57. Artikel 102 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 juli
2013 en 25 april 2014, wordt opgeheven.
Afdeling III. Inwerkingtreding
Art. III.58. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel III.3, III.4, III.5, III.21 hebben uitwerking met ingang van 1 september
2015.
Artikel III.44 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.
Artikel III.29 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel III.14 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2016.
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Artikel III.24 treedt in werking op 1 september 2017.
Hoofdstuk IV. Deeltijds kunstonderwijs
Art. IV.1. In artikel 100ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden in het eerste
lid, 2°, de woorden “niet heeft bereikt” vervangen door de woorden “niet bereikt
heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie”.
Art. IV.2. In artikel 100quater, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het
decreet van 25 april 2014, wordt het punt 5° opgeheven.
Art. IV.3. In artikel 2, §1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting
“Beeldende Kunst” worden de woorden “of die conform artikel 1, §4ter, een aangepast curriculum volgt” vervangen door de woorden “of artikel 7, §4quater, of die
conform artikel 7, §4ter, een individueel aangepast curriculum volgt”.
Art. IV.4. §1. In artikel 2, §1, 8°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering
van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen “Muziek”, “Woordkunst” en “Dans” worden de woorden “of die conform
artikel 26ter een aangepast curriculum volgt” vervangen door de woorden “of artikel 26quater, of die conform artikel 26ter een individueel aangepast curriculum
volgt”.
§2. In artikel 2, §1, 11°, van hetzelfde besluit worden aan het vijfde lid van de
opsomming de woorden “of artikel 26quater” toegevoegd.”.
Art. IV.5. In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990
houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting ‘‘Beeldende
kunst’’, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991, 14 december 2001, 30 oktober 2009 en 3 oktober 2014 en gewijzigd bij het decreet van
19 juni 2015 worden in de paragrafen §4ter en §4quater de woorden “die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” telkens
vervangen door de woorden “die erkend is als persoon met een handicap krachtens
een Belgische of buitenlandse wetgeving”.
Art. IV.6. In artikel 26ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990
houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen ‘‘Muziek’’,
”Woordkunst” en ‘‘Dans’’, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014, worden de woorden “die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap” vervangen door de woorden “die erkend is als
persoon met een handicap krachtens een Vlaamse, een andere Belgische of buitenlandse wetgeving”.
Art. IV.7. In artikel 26quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het decreet van
19 juni 2015, worden de woorden “die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap” vervangen door de woorden “die erkend is als
persoon met een handicap krachtens een Vlaamse, een andere Belgische of een
buitenlandse wetgeving”.
Art. IV.8. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om wijzigingen in de volgende
artikels van besluiten van de Vlaamse Regering uit te voeren via een besluit van
de Vlaamse Regering:
– artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog
op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing;
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– artikel 2, §1, 7°, en artikel 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Beeldende kunst”;
– artikel 2, §1, 8°, b), artikel 2, §1, 11°, artikel 26ter en artikel 26quater, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het
deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen “Muziek”, “Woordkunst” en “Dans”.
Art. IV.9. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel IV.3 en IV.4 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2015.
Hoofdstuk V. Volwassenenonderwijs.
Art. V.1. In artikel 7 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van
15 juni 2007 wordt een punt 2°bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“2°bis bibliotheek-, archief- en documentatiekunde;”.
Art. V.2. In artikel 46 van hetzelfde decreet wordt punt 3° vervangen door wat
volgt:
“3°

driejaarlijks een beleidsplan wordt opgesteld, waarin de uitvoering van de
opdrachten, vermeld in artikel 45, verduidelijkt worden;”.

Art. V.3. In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 1 juni
2012, 21 december 2012 en 19 december 2014, wordt paragraaf 2 opgeheven.
Art. V.4. Artikel 50 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 juni
2015, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 50. De middelen, vermeld in artikel 49, kunnen enkel aangewend worden,
als het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs enerzijds
en de pedagogische begeleidingsdiensten anderzijds driejaarlijks een protocol tot
samenwerking over de aanwending van de middelen en de uitvoering van de opdrachten afsluiten en dit protocol meedelen aan de centra en aan de Vlaamse
Regering.”.
Art. V.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 56bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 56bis. Erkenning is de toekenning van de bevoegdheid aan het centrumbestuur om aan cursisten de van rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen.
Erkenning is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring of financiering. Uitsluitend de erkende centra die subsidiëring of financiering
wensen, moeten voldoen aan de bepalingen van titel V. Opleidingen van erkende
Centra voor Volwassenenonderwijs komen enkel in aanmerking voor subsidiëring
of financiering indien de onderwijsbevoegdheid is toegekend overeenkomstig de
bepalingen van artikel 64.”.
Art. V.6. In artikel 98, §1, 6°, van hetzelfde decreet worden tussen het woord
“studiegebieden” en het woord “lederbewerking” de woorden “bibliotheek-, archief- en documentatiekunde” ingevoegd.
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Art. V.7. In artikel 105, §5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van
4 juli 2008, 1 juli 2011, 29 juni 2012 en 19 juli 2013, wordt het laatste lid vervangen door wat volgt:
“Als het centrumbestuur na de voormelde verplichting nog punten over heeft, dan
kan het die punten aanwenden:
– voor de oprichting van betrekkingen in de ambten, vermeld in §3, eerste lid,
rekening houdende met de criteria waarover wordt onderhandeld in het lokale
comité;
– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een
ambt, vermeld in paragraaf 3, waarvan de titularis een dienstonderbreking
heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden toegekend.
Als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan het
centrumbestuur ook de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de
titularis gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het
ondersteunend personeel een hogere salarisschaal toe te kennen.”.
Art. V.8. In artikel 126 van hetzelfde decreet worden de woorden “van deze afdeling” vervangen door de woorden “van artikel 120 tot en met 126”.
Art. V.9. Aan titel V, afdeling III, van hetzelfde decreet wordt een artikel 126bis
toegevoegd dat luidt als volgt:
“Art. 126bis. Voor een cursistenstage wordt een overeenkomst afgesloten tussen
de onderwijsinstelling, de stagegever en de cursist-stagiair. Een cursistenstage is
een vorm van opleiding buiten een lesplaats van een centrum, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere
werknemers van die werkgever waarbij effectieve arbeid wordt verricht met de
bedoeling beroepservaring op te doen.
Indien de cursist-stagiair bij de uitvoering van zijn stage de stagegever of derden schade berokkent, is hij, met behoud van toepassing van artikel 1384, derde
tot en met het vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek, enkel aansprakelijk voor zijn
bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is de cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek geldt enkel wanneer een minderjarige cursist-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen persoonlijk aansprakelijk
kan worden gesteld.
De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. V.10. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel V.2, V.3 en V.4 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel V.7 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.
Hoofdstuk VI. Secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
Art. VI.1. In artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair
na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, gewijzigd bij de decreten
van 1 juli 2011 en 12 juli 2013, wordt het punt 19° opgeheven.
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Art. VI.2. In artikel 164, paragraaf 2, 1°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het
decreet van 12 juli 2013, worden de woorden “de stuurgroep en” geschrapt.
Art. VI.3. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Hoofdstuk VII. Hoger onderwijs
Afdeling I. Codex Hoger Onderwijs
Art. VII.1. In artikel II.75 van de Codex Hoger Onderwijs worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1 worden een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden
als volgt:
“De personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse bachelor- of masteropleiding dat overeenkomstig het Protocol tot wijziging van
het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en
het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 12 december 2012
en te Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van 29 november
2013, gelijk werd gesteld met de overeenkomstige Vlaamse bachelor- of masteropleiding, zijn gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van
bachelor of master met of zonder de in Nederland wettige specificatie.
		 De personen die in het bezit zijn van een buitenlands diploma van hoger
onderwijs dat in toepassing van artikel II.255, §1, bij besluit van de Vlaamse
Regering als gelijkwaardig werd erkend met de graad van bachelor, master of
doctor, zijn gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van bachelor,
master of doctor met of zonder de in het land van oorsprong wettige specificatie.
		 De personen die in het bezit zijn van een buitenlandse diploma van hoger
onderwijs dat in toepassing van artikel II.255, §2, als gelijkwaardig werd erkend
met de graad van bachelor of master, zijn gerechtigd tot het voeren van de
overeenkomstige titel van bachelor of master met of zonder de in het land van
oorsprong wettige specificatie.”;
2° aan paragraaf 2 worden een punt 3°, een punt 4° en een punt 5° toegevoegd
die luiden als volgt:
“3° de personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse
masteropleiding dat overeenkomstig het Protocol tot Wijziging van het
Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse
en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van
29 november 2013, gelijk werd gesteld met de overeenkomstige Vlaamse
masteropleiding;
4°		 de personen die in het bezit zijn van een buitenlands diploma van een
masteropleiding onderwijs dat in toepassing van artikel II.255, §1, bij besluit van de Vlaamse Regering als gelijkwaardig werd erkend met de graad
van master;
5°		 de personen die in het bezit zijn van een buitenlandse diploma van een
masteropleiding dat in toepassing van artikel II. 255, §2, als gelijkwaardig
werd erkend met de graad van master.”;
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3° er wordt een paragraaf 11 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§11. De personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse
masteropleiding dat overeenkomstig het Protocol tot wijziging van het Verdrag
tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden
inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse
hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel
op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van 29 november 2013, gelijk werd
gesteld met de overeenkomstige Vlaamse masteropleiding, en die in Nederland
er toe gerechtigd zijn de afkorting ‘ing’ of ‘ir’ vóór of na hun naam te plaatsen,
zijn er toe gerechtigd deze afkorting ook in Vlaanderen te gebruiken.”.
Art.VII.2. In artikel II.110 van dezelfde codex wordt de paragraaf 5, gewijzigd bij
het decreet van 19 juni 2015, vervangen door wat volgt:
“§5. Een student die reeds beschikt over één van volgende diploma’s of diplomacombinaties kan, in afwijking van paragraaf 3 en paragraaf 4, een diploma van
de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs behalen met slechts één
onderwijsvak:
1° een diploma van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs of
secundair onderwijs;
2° een diploma van de specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelorof masterdiploma;
3° een diploma van een Academische Initiële Lerarenopleiding, een Initiële lerarenopleiding van Academisch Niveau of een Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
4° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of
een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande
diploma’s wordt erkend.”.
Art. VII.3. In artikel II.112, §1, van dezelfde codex wordt het vierde lid vervangen
door wat volgt:
“In afwijking van het eerste lid, kan een hogeschool die de professionele bachelor
opleiding dans aanbiedt, ook de specifieke lerarenopleiding dans aanbieden.
In afwijking van het tweede en derde lid kunnen kandidaten die voldoen aan de
algemene toelatingsvoorwaarden tot de basisopleidingen van 1 cyclus, geslaagd
zijn voor een artistiek toelatingsexamen, georganiseerd door de hogeschool die
de professionele bacheloropleiding dans organiseert, en 5 jaar nuttige ervaring als
professioneel danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen, toegelaten worden tot de specifieke lerarenopleiding dans en het diploma behalen.”.
Art. VII.4. In artikel II.187 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, 1°, wordt de zinsnede “het niveau is afgestemd op het gemiddelde van de programma’s van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs” vervangen door de volgende zinsnede “is afgestemd op tweede en de
derde graad van het algemeen secundair onderwijs”;
2° in paragraaf 2 wordt het punt 4° vervangen door wat volgt:
“4° de examencommissie stelt een werkings- en examenreglement op;”.
Art. VII.5. In artikel II.198 van dezelfde codex worden in het tweede lid na het
woord “noodzakelijk,” de woorden “, of dient de student het voorbereidings- of
schakelprogramma met succes voltooid te hebben” ingevoegd.
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Art. VII.6. In artikel II.265, §1, van dezelfde codex worden tussen de woorden
“gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld” en de woorden “of als het gaat
om onderzoeksmasters” de woorden “, ook wanneer de opleiding na afloop van de
erkenning wordt voortgezet,” ingevoegd.
Art. VII.7. In artikel II.283, tweede lid, van dezelfde codex worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° het getal “5” wordt vervangen door het getal “7”;
2° in het punt 2° wordt de zinsnede “de dag na deze waarop de student kennis
heeft genomen van de genomen beslissing” vervangen door de zinsnede “de
dag na de kennisgeving van de genomen beslissing aan de student”.
Art. VII.8. In artikel II.284 van dezelfde codex wordt het getal “15” vervangen
door het getal “20”.
Art. VII.9. In artikel II.292, §1, van dezelfde codex wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De termijn voor het nemen van een nieuwe beslissing overeenkomstig het eerste
lid, 2°, bedraagt ten minste 7 kalenderdagen.”.
Art. VII.10. In artikel II.294, §1, van dezelfde codex worden volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het getal “5” wordt viermaal vervangen door het getal “7”;
2 het woord “vijfde” wordt vervangen door het woord “zevende”;
3° in het tweede lid worden de woorden “binnen een vervaltermijn van 30 dagen
die ingaat de dag na kennisname van de definitieve beslissing van het bij of
krachtens het decreet bevoegd orgaan en” opgeheven;
4° het woord “kennisname” wordt telkens vervangen door het woord “kennisgeving”;
5° de woorden “kennis heeft genomen” worden vervangen door de woorden “ter
kennis is gebracht”.
Art. VII.11. In artikel II.302 van dezelfde codex wordt het getal “48” vervangen
door het getal “96”.
Art. VII.12. In artikel II.308 van dezelfde codex wordt het getal “15” vervangen
door het getal “20”.
Art. VII.13. Artikel II.355 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. VII.14. In dezelfde codex wordt in titel 5 een hoofdstuk 8 toegevoegd, waarvan de titel luidt als volgt:
“Hoofdstuk 8. Stage en werkplekleren”.
Art. VII.15. In dezelfde codex wordt aan hoofdstuk 8 een artikel II.355/1 toegevoegd dat luidt als volgt:
“Art. II.355/1. Indien de student-stagiair of cursist-stagiair bij de uitvoering van
zijn stage de stagegever of derden schade berokkent, is hij, met behoud van
toepassing van artikel 1384, derde tot en met het vijfde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte
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schuld is de student-stagiair of cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek geldt enkel wanneer een minderjarige student-stagiair of cursist-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.
De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. VII.16. In artikel III.3, §3, van dezelfde codex wordt het jaartal “2015” vervangen door het jaartal “2018”.
Art. VII.17. Aan artikel III.6, §2, van dezelfde codex wordt een negende lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De opgenomen studiepunten in een door de Vlaamse Regering conform artikel II.153 van de Codex Hoger Onderwijs nieuwe erkende opleiding, aangeboden
door een universiteit in een studiegebied dat met ingang van het academiejaar
2013-2014 geïntegreerd is in de universiteiten, worden meegerekend voor het
variabel onderwijsdeel VOWun.”.
Art. VII.18. Aan artikel III.19, §1, 3°, van dezelfde codex wordt een punt ad)
toegevoegd dat luidt als volgt:
“

ad) handelswetenschappen en bedrijfskunde – opleidingen die
vanaf het academiejaar 2013-2014 door de Vlaamse Regering
conform artikel II.153 erkend zijn als nieuwe opleiding;

1,00

Art. VII.19. Artikel III.48 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:

’’.

“Art. III.48. §1. Om voor de financiering van de investeringen in aanmerking te
komen moet de hogeschool eigenaar zijn van het onroerend goed, ofwel een zakelijk recht bezitten op het onroerend goed dat haar het genot waarborgt voor ten
minste een periode van dertig jaar. Deze voorwaarde geldt niet bij de aankoop van
een gebouw, van grond of van zware didactische en wetenschappelijke apparatuur.
§2. In de schoot van de associatie wordt een advies gegeven over de meerjarenplanning en over de besteding van de investeringsmiddelen. Dit advies is gebaseerd op het in artikel II.11, tweede lid, 7°, bedoelde meerjarenplan voor de
onderlinge afstemming van investeringen, infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen.”.
Art. VII. 20. In artikel III.55 van dezelfde codex wordt paragraaf 5 vervangen
door wat volgt:
“§5. Indien de Hogere Zeevaartschool gebruik maakt van de bepaling, vermeld in
artikel 50, §2, van het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en
het hoger beroepsonderwijs, kan ze geen aanspraak maken op de werkingstoelage
als vermeld in paragraaf 1.”.
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Art. VII.21. In artikel III.58 van dezelfde codex wordt in paragraaf 2 enkel de
tekst vervangen door wat volgt:
“§2. Naast de uitkeringen in §1, ontvangen de volgende universiteiten vanaf het
begrotingsjaar 2008 de hierna vermelde uitkeringen, uitgedrukt in k euro, als bijdrage in de voorziening van de aanvullende pensioenregeling die deze universiteiten inrichten ten gunste van de leden van hun administratief en technisch personeel
die bezoldigd worden met de werkingsuitkeringen, zoals bedoeld in artikel V.47
van dit decreet. Om van de hierna vermelde uitkeringen te kunnen genieten, richten de universiteiten een pensioenregeling in, via één of meerdere aanvullende
pensioenstelsels, die ten gunste van voormelde personeelsleden voorziet in een
aanvulling op het wettelijk pensioen dat zij later ontvangen uit het pensioenstelsel
der loontrekkenden, die, samen met dat wettelijk pensioen, globaal genomen een
vergelijkbare pensioenregeling beoogt als deze die van toepassing is op de leden
van het administratief en technisch personeel van de gemeenschapsuniversiteiten,
en waarbij de voorwaarden en bepalingen van deze pensioenregeling uitgewerkt
worden, overeenkomstig de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, in pen
sioenreglementen die een concrete invulling geven aan deze doelstelling. Aldus
uitgewerkte pensioenregelingen gefinancierd met de hieronder vermelde uitkeringen leggen de aanvullende pensioenvoordelen en -aanspraken vast ten gunste van
de leden van het administratief en technisch personeel dat bezoldigd wordt met
de werkingsuitkeringen, van de universiteiten hieronder vermeld, alsook van hun
rechthebbenden of begunstigden.
Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt voor de toekenning van de hierna vermelde uitkeringen bovendien vereist dat de universiteit kan aantonen dat de door haar
daartoe bevoegde organen goedgekeurde aanpassingen van bestaande pensioenregelingen of de inrichting van nieuwe pensioenregelingen het voorwerp hebben
uitgemaakt van een collectief overleg of tot stand kwamen met inspraak vanwege
de vertegenwoordigers van de leden van het administratief en technisch personeel
bezoldigd met bedoelde werkingsuitkeringen.”.
Art. VII.22. In artikel III.116 van dezelfde codex wordt in punt 1° een tweede lid
toegevoegd dat luidt als volgt:
“De Vlaamse Regering kan de looptijd van een reeds afgesloten beheersovereenkomst met een instelling voor postinitieel onderwijs verlengen om de einddatum
ervan af te stemmen met de beheersovereenkomsten van de andere instellingen
voor postinitieel onderwijs.”.
Art. VII.23. In artikel IV.43 van dezelfde codex wordt de laatste zin opgeheven.
Art. VII.24. In artikel IV.48, §1, van dezelfde codex wordt na het derde lid een
nieuw lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De universiteit of de hogeschool kan bij intern reglement verder verduidelijken
welke categorieën hieronder begrepen worden.”.
Art. VII.25. In artikel IV.88 van dezelfde codex worden het eerste en het derde
lid opgeheven.
Art. VII.26. In dezelfde codex wordt een artikel V.65/1 ingevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. V.65/1. De bepalingen over de samenstelling van het college van beroep inzake evaluatie, vermeld in artikel V.93, §3, tweede lid, en het college van beroep
inzake tucht, vermeld in artikel V.101, zijn niet van toepassing op de personeelsleden in het integratiekader. Indien een personeelslid in het integratiekader beroep
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wil indienen tegen een evaluatie- of een tuchtbeslissing, kan het terecht bij een
beroepsinstantie die is ingesteld voor de personeelsleden in het universitaire kader.
De samenstelling van de beroepsinstantie wordt voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan of de ondernemingsraad.
Alle personeelsleden uit het integratiekader zijn uiterlijk 3 jaar na de inwerking
treding van dit artikel minstens eenmaal geëvalueerd door het universiteits
bestuur.”.
Art. VII.27. Aan artikel V.67, §1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen de woorden “of decretale bepalingen,” en de woorden “blijven na de
integratie” wordt de zinsnede “zoals die op de dag voor de overgang naar het
integratiekader van toepassing waren” ingevoegd;
2° er wordt een tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Wanneer het universiteitsbestuur in uitvoering van paragraaf 2 een eigen regeling of reglement uitgewerkt heeft, is, in afwijking van het eerste lid, deze regeling of reglement meteen van toepassing op het personeelslid dat na 1 oktober
2013 naar het integratiekader overgaat.”.
Art. VII.28. Aan dezelfde codex wordt een artikel V.85/1 toegevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. V.85/1. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk
conform de bepalingen die opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale
Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis van 13 oktober 2010.
De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en is gelijkgesteld met
dienstactiviteit.”.
Art. VII.29. Aan artikel V.93, §3, tweede lid, van dezelfde codex wordt een zin
toegevoegd die luidt als volgt:
“Wanneer er tijdens de mandaatstermijn een einde komt aan het mandaat van een
effectief of plaatsvervangend lid, duidt het hogeschoolbestuur een vervanger aan
voor de resterende termijn van het mandaat. Dit zonder afbreuk te doen aan het
vooropgestelde aantal leden die instemming moeten krijgen van het hogeschoolonderhandelingscomité.”.
Art. VII.30. Aan artikel V.101 van dezelfde codex wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Wanneer er tijdens de mandaatstermijn een einde komt aan het mandaat van een
effectief of plaatsvervangend lid, duidt het hogeschoolbestuur een vervanger aan
voor de resterende termijn van het mandaat. Dit zonder afbreuk te doen aan het
vooropgestelde aantal leden die instemming moeten krijgen van het hogeschoolonderhandelingscomité. Deze aanduiding moet niet bekrachtigd worden door de
Vlaamse Regering.”.
Afdeling II. Inwerkintreding
Art. VII.31. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
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Artikel VII.21 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.
Artikel VII.27 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.
Artikel VII.17 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel VII.5, VII.7 ,VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 treden in werking op
1 oktober 2016.
Artikel VII.18, VII.19, VII.20, VII.23, VII.25 treden in werking op 1 januari
2017.
Hoofdstuk VIII. Decreten rechtspositie onderwijspersoneel
Afdeling I.

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden
van het gemeenschapsonderwijs

Art. VIII.1. In artikel 3, 10°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende
de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs,
gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005, 4 juli 2008 en 30 april 2009, worden
de zinnen “Als het gaat om een opdracht in een ambt van het ondersteunend
personeel in het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs. Als het
gaat om een opdracht in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel
in het basisonderwijs of een ambt van het ondersteunend personeel in het volwassenenonderwijs dan vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau.” vervangen door de volgende zin “Als het gaat om een opdracht in
een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel of in een ambt van het ondersteunend personeel dan vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste
opleidingsniveau en de puntenwaarde.”.
Art. VIII.2. In artikel 77quater, §2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij
het decreet van 3 juli 2015, wordt het punt 6° opgeheven.
Art. VIII.3. In hoofdstuk IX, afdeling II, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt een artikel 77octies ingevoegd dat luidt
als volgt:
“Art. 77octies. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk
conform de bepalingen die opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale
Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis van 13 oktober 2010. De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit.”.
Afdeling II.

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding

Art. VIII.4. In artikel 5, 12°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij de decreten van
15 juli 2005, 4 juli 2008, 30 april 2009 en 7 mei 2009, worden de zinnen “Als het
gaat om een opdracht in een ambt van het ondersteunend personeel in het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs. Als het gaat om een opdracht
in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs
of een ambt van het ondersteunend personeel in het volwassenenonderwijs dan
vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau.” vervangen
V l a a m s Par l e m e nt

306

744 (2015-2016) – Nr. 1

door de volgende zin “Als het gaat om een opdracht in een ambt van het beleidsen ondersteunend personeel of in een ambt van het ondersteunend personeel dan
vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau en de puntenwaarde.”.
Art. VIII.5. In artikel 51quater, §2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij
het decreet van 3 juli 2015, wordt het punt 6° opgeheven.
Art. VIII.6. In titel II, hoofdstuk VI, afdeling 2, van hetzelfde decreet, het laatst
gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt een artikel 51octies toegevoegd
dat luidt als volgt:
“Art. 51octies. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk
conform de bepalingen die opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale
Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis van 13 oktober 2010. De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en gelijk
gesteld met dienstactiviteit.”.
Afdeling III. Inwerkingtreding
Art. VIII.7. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel VIII.2, VIII.5 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Hoofdstuk IX. Subsidiëring ouderkoepelverenigingen.
Art. IX.1. Artikel 2 van het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring
van ouderkoepelverenigingen wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet worden de volgende begrippen gebruikt:
1° expertisecentrum: het expertisecentrum zoals bedoeld in het decreet van 2 april
2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad dat de
uitbouw van een rationeel vormingsaanbod coördineert gericht op de implementatie van de regelgeving van titel II van voornoemd decreet;
2° ouderraad: een ouderraad zoals bedoeld in hoofdstuk III van titel II van het
decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
3° ouderwerking: elke vorm van niet-formele ouderparticipatie op school;
4° Vlor: de Vlaamse Onderwijsraad.”.
Art. IX.2. Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 3. Een ouderkoepelvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten ten minste volgende doelstellingen omvatten:
1° ouders, ouderwerkingen en ouderraden ondersteunen en begeleiden;
2° ouders, ouderwerkingen en ouderraden informeren en sensibiliseren;
3° de belangen van ouders behartigen in de Vlor en, mits operationeel, in het expertisecentrum;
4° op verzoek van de Vlaamse overheid meewerken aan de totstandkoming van
het onderwijsbeleid.”.
Art. IX.3. Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 4. §1. Binnen de beschikbare begrotingskredieten verleent de Vlaamse
Regering driejaarlijks een subsidieenveloppe aan elke ouderkoepelvereniging
waarmee zij een beheersovereenkomst heeft afgesloten. Deze beheersovereenkomst bevat ten minste:
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1° de doelstellingen en bijhorende resultaatsindicatoren;
2° de planning, rapportering en opvolging van de werkzaamheden, gebaseerd op
het in paragraaf 2 gestelde;
3° de aanwending van de subsidie, gebaseerd op het in paragraaf 3 gestelde.
§2. De planning omvat een driejarig werkingsprogramma met overeenstemmende
begroting en, jaarlijks, een actieplan met overeenstemmende begroting. Het driejarig werkingsprogramma is maximaal afgestemd op de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst en bevat driejarige streefwaarden
die gekoppeld zijn aan de resultaatsindicatoren. Het jaarlijks op te stellen actieplan
is maximaal afgestemd op de inhoud van het driejarig werkingsprogramma, vermeldt concrete acties en bevat jaarlijkse streefwaarden die gekoppeld zijn aan de
resultaatsindicatoren.
De jaarlijkse rapportering over de werking en realisatie van de strategische en
operationele doelstellingen gebeurt aan de hand van een inhoudelijk verslag en
van een financieel verslag. Het inhoudelijk verslag is maximaal afgestemd op de
inhoud van het jaaractieplan en bevat een duidelijk overzicht van de gerealiseerde
acties en de tussentijds gerealiseerde streefwaarden gekoppeld aan de resultaatsindicatoren. Het financieel verslag betreft alle inkomsten en alle uitgaven.
De periodieke opvolging van de werking gebeurt door een stuurgroep, opgericht door het Departement Onderwijs en Vorming van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming.
§3. De subsidie kan worden aangewend voor het dekken van enerzijds exploitatieen werkingskosten en anderzijds voor personeelskosten. Van de subsidie kunnen
geen andere reserves worden aangelegd dan voor het sociaal passief ter bezoldiging van prestaties, gerelateerd aan deze subsidie, van personeelsleden.”.
Art. IX.4. Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 5. De beschikbare begrotingskredieten worden als volgt verdeeld over de ouderkoepelverenigingen:
1° een vast bedrag van 16% van de beschikbare kredieten wordt als sokkel gelijkmatig verdeeld;
2° het resterende bedrag wordt lineair verdeeld naar rato van het aantal regelmatige leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs dat het onderwijsnet
waartoe de ouderkoepelvereniging behoort en die geteld worden op 1 februari
van het jaar dat voorafgaat aan de driejarige subsidieperiode.
Voor de toepassing van deze bepaling zijn “onderwijsnetten”: het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs.”.
Art. IX.5. Artikel 5/1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. IX.6. Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 7. De jaarlijkse subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:
1° 80% na de goedkeuring van de planning van de werkzaamheden en de begroting voor het betreffende werkingsjaar en uiterlijk 1 maart van dat werkingsjaar;
2° 20% na de goedkeuring van de rapportering van de werkzaamheden en het
financieel verslag betreffende het werkingsjaar.”.
Art. IX.7. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
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Art. IX.8. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen wordt opgeheven.
Art. IX.9. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Hoofdstuk X. Diverse decreten
Afdeling I. Decreten betreffende het onderwijs
Art. X.1. In artikel 67 van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs
VII, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van
25 april 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht:
a) punt 1° wordt opgeheven;
b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
c) er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt:
		

“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat
volgt:
“§3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de
vorm aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken, dan verleent
de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan
een centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit
tolkenbureau en anderzijds lonen en verplaatsingskosten voor de tolken. De
Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van dit tolkenbureau.”;
5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.
Art. X.2. In artikel X.35 van het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007, 4 juli 2008,
8 mei 2009, 9 juli 2010 en 1 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt een punt 2°bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“2°bis het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot regeling van de wijze waarop
het aantal opvoeders in het Rijksonderwijs wordt berekend;”;
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2° er wordt een punt 5°quinquies/1 ingevoegd dat luidt als volgt:
“5°quinquies/1 het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buiten
gewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden
bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel
toegekend in het kader van het internaat;”;
3° er wordt een punt 5°sexies/1 ingevoegd dat luidt als volgt:
“5°sexies/1 het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende
rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de
Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;”;
4° er wordt een punt 42°bis ingevoegd dat luidt als volgt:
“42°bis het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod
in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;”;
5° er worden een punt 48° tot en met 53° toegevoegd die luiden als volgt:
“48°
49°
50°
51°
52°
53°

het decreet betreffende het onderwijs XXII;
het decreet betreffende het onderwijs XXIII;
het decreet betreffende het onderwijs XXIV;
het decreet betreffende het onderwijs XXV;
het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften;
het decreet betreffende het onderwijs XXVI;”.

Afdeling II. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding
Art. X.3. In artikel 20 van het decreet betreffende de centra voor leerlingen
begeleiding van 1 december 1998 wordt een paragraaf 3 toegevoegd die luidt als
volgt:
“§3. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare kredieten jaarlijks een forfaitaire subsidie verlenen aan het Gemeenschapsonderwijs en elke representatieve
vereniging van de besturen van de centra voor leerlingenbegeleiding van het gesubsidieerd onderwijs. Deze subsidies strekken ertoe begeleiding en ondersteuning
te bieden aan alle centra voor leerlingenbegeleiding bij de uitvoering van hun opdracht als vermeld in artikel 20, §1.
De Vlaamse Regering bepaalt:
1° de voorwaarden waaronder de subsidie kan worden toegekend;
2° de aanwendingsmogelijkheden van de subsidie, waaronder alleszins de verplichting dat de diverse begunstigden van deze subsidie de ontvangen middelen
moeten samenleggen met het oog op optimale en efficiënte besteding;
3° de controle op de aanwending.’’.
Afdeling III. Decreet betreffende de gelijke onderwijskansen
Art. X.4. In artikel IV.7 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijkeonderwijskansen-I, gewijzigd bij de decreten van 25 november 2011 en 21 maart 2014,
worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt een punt 8° toegevoegd dat luidt als volgt:
“8° lidmaatschap van de Vlaamse Bemiddelingscommissie”;
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2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “artikel 37undecies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 110/11 van de Codex Secundair
Onderwijs” vervangen door de zinsnede “artikel 37undecies, §2 en §3, van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 110/11, §2 en §3, van
de Codex Secundair Onderwijs”;
3° in paragraaf 4 wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt:
“Deze leden zetelen met een raadgevend mandaat.”.
Afdeling IV. Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten
Art. X.5. In artikel 2 van het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs wordt een punt 7° toegevoegd dat
luidt als volgt:
“7°

voor wat de leertijd betreft: de gesubsidieerde centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;”.

Art. X.6. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 toegevoegd die
luidt als volgt:
“§4. De Vlaamse Regering kan een tijdelijk project vroegtijdig beëindigen indien
de doelstelling(en) ervan minder relevant of niet meer relevant zijn geworden.
Beëindiging kan enkel bij het einde van een schooljaar en mits de studievoortgang
van de betrokken leerlingen niet in het gedrang wordt gebracht. De scholen en
centra die aan het tijdelijke project deelnemen, worden op een uiterste datum te
bepalen door de Vlaamse Regering van deze beëindiging op de hoogte gebracht.”.
Afdeling V. Decreet betreffende de studiefinanciering
Art. X.7. In artikel 8 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd door het decreet van 21 december 2012, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin:
“De afdeling Studietoelagen kan eveneens gegevens uitwisselen met de voor studiefinanciering bevoegde overheden uit het buitenland, voor zover deze informatieuitwisseling noodzakelijk is voor de toepassing van de buitenlandse regelgeving
en berust op een schriftelijk afsprakenkader tussen de betrokken overheidsdiensten, met inachtname van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.”.
Art. X.8. In artikel 30, §2, van hetzelfde decreet, wordt in punt 1° de zin “Hierbij
wint de Vlaamse Regering het advies in van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in
Onderwijs en Vorming.” opgeheven.
Art. X.9. In artikel 34, §1, van hetzelfde decreet, wordt het punt 2° vervangen
door wat volgt:
“2°

de leefeenheid waar de leerling of student ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling
fiscaal ten laste is van een andere natuurlijke persoon dan de ouders van wie
zijn afstamming vaststaat, of de leefeenheid waar de leerling of student minstens drie jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft bij of fiscaal ten laste is van een
andere natuurlijke persoon dan een of beide ouders van wie zijn afstamming
vaststaat;”.

Art. X.10. In artikel 35, §1, van hetzelfde decreet wordt het punt 7° opgeheven.
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Afdeling VI. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau
Art. X.11. Artikel 20 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau wordt opgeheven.
Afdeling VII. Decreet houdende organisatie en werking van de regionale technologische centra
Art. X.12. In artikel 2 van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra wordt het tweede lid
vervangen door wat volgt:
“De werking van een RTC is gericht op:
1° de bewerkstelliging van synergiën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven;
2° de optimale doorstroming van leerlingen naar het bedrijfsleven;
3° de ondersteuning van het technisch onderwijs, het beroepsonderwijs en de leertijd.”.
Art. X.13. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt het woord “procescontrole”
vervangen door het woord “controle”.
Art. X.14. Aan artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juni
2015, wordt een punt 7° toegevoegd dat luidt als volgt:
“7°

vergoedingen vanwege scholen bij deelname van leraren aan door een RTC
ingerichte nascholingsprojecten; de bepaling van het bedrag zal in de beheersovereenkomst geregeld worden;”.

Afdeling VIII. Decreet kwalificatiestructuur
Art. X.15. In afdeling I van hoofdstuk IV van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur wordt een artikel 13/1 toegevoegd dat luidt als
volgt:
“Art. 13/1. De Vlaamse Regering bepaalt een verkorte procedure voor het actualiseren of schrappen van een beroepskwalificatie.”.
Afdeling IX. Decreet Kwaliteit van onderwijs
Art. X.16. Aan artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit
van onderwijs, gewijzigd door de decreten van 9 juli 2010 en 19 juni 2015, wordt
een paragraaf 7 toegevoegd die luidt als volgt:
“§7. De pedagogische begeleidingsdienst die op 1 februari 2015 voor het eerst 350
of meer organieke betrekkingen telt in een van de niveaus, vermeld in §1, zal voor
het schooljaar 2015-2016 en voor het schooljaar 2016-2017 niet over een personeelsformatie beschikken.”.
Art. X.17. In artikel 27/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet van
19 juni 2015, wordt de zinsnede “het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de instellingen verbonden aan de pedagogische begeleidingsdiensten” vervangen door
de zinsnede “de scholen en de centra van het basisonderwijs en secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
en gelegen zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en die zij begeleiden”.
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Art. X.18. In artikel 28 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 21 december 2012 en 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. Het krediet, vermeld in paragraaf 1, wordt alleen ter beschikking gesteld
als:
1° driejaarlijks een beleidsplan wordt opgesteld, waarin de uitvoering van de
opdracht, vermeld in paragraaf 1, verduidelijkt wordt en dit beleidsplan toegevoegd wordt aan het begeleidingsplan, vermeld in artikel 15, §2, eerste
lid;
2° jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel rapport worden opgesteld
en worden toegevoegd aan het activiteitenverslag met inbegrip van een financiële verantwoording, vermeld in artikel 15, §2, tweede lid.”;
2° paragraaf 4 wordt opgeheven.
Art. X.19. In artikel 87, §3, van hetzelfde decreet worden de woorden “artikel 88.”
vervangen door de zinsnede “artikel 88, behalve indien het een vaste benoeming
betreft volgens artikel 88, §1/1.”.
Art. X.20. In artikel 88 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd
die luidt als volgt:
“§1/1. Het volgens artikel 79, §1, extern geworven personeelslid dat belast is met
een mandaat van coördinerend inspecteur wordt op zijn verzoek in het onderliggend ambt van inspecteur benoemd, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het personeelslid heeft in het ambt van coördinerend inspecteur geen definitieve
eindevaluatie met eindconclusie onvoldoende gekregen;
2° het personeelslid wordt voorgedragen door de inspecteur-generaal;
3° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste
2 jaar het mandaat van coördinerend inspecteur voltijds uitgeoefend.”.
Art. X.21. In artikel 90, §1, en in artikel 98, §1, van hetzelfde decreet wordt de
zinsnede “artikel 63 tot en met artikel 65.” vervangen door de zinsnede “artikel 63
tot en met artikel 65/1.”.
Art. X.22. In artikel 142 van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het
derde lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de
Vlaamse Regering uitgevaardigde verlofstelsels wordt vermeld dat als gevolg van
een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten verlof het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd, heeft dat tot gevolg dat
in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar, enkel voor de bezoldiging,
een aantal kalenderdagen eveneens als dergelijk verlof wordt beschouwd. De aldus met een periode van verlof gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend om
de duur te bepalen van de periode van verlof waarop het personeelslid nog recht
heeft. Voor het berekenen van dit aantal kalenderdagen:
1° worden het aantal kalenderdagen genoten verlof opgeteld met een maximum
van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;
2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.”.
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Art. X.23. Aan artikel 146 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd
dat luidt als volgt:
“Als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de
Vlaamse Regering uitgevaardigde verlofstelsels wordt vermeld dat als gevolg van
een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van
dat schooljaar of dienstjaar, enkel voor de bezoldiging, een aantal kalenderdagen
eveneens als dergelijk verlof wordt beschouwd. De aldus met een periode van verlof gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend om de duur te bepalen van de
periode van verlof waarop het personeelslid nog recht heeft. Voor het berekenen
van dit aantal kalenderdagen:
1° worden het aantal kalenderdagen genoten verlof opgeteld met een maximum
van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;
2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.”.
Afdeling X. Decreet betreffende de integrale jeugdhulp
Art. X.24. Aan artikel 78, §1, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt een paragraaf 3 toegevoegd die luidt als volgt:
‘‘§3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, werkt de zorginspectie voor het toezicht samen met de onderwijsinspectie, vermeld in artikel 38, §1, tweede lid, van
het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, voor zover het
een centrum voor leerlingenbegeleiding betreft.’’.
Afdeling XI.

Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie
van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de
participatie op school

Art. X.25. In het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school moet het op basis van artikel V.12, V.13, V.15,
V.16, V.17, V.18, V.21, V.22, V.24, V.26, V.2., V.28, V.29, respectievelijk V.31, in de
Codex Secundair Onderwijs ingevoerd artikel 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5,
123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, respectievelijk
123/14, qua nummering worden gewijzigd in artikel 123/6, 123/7, 123/8, 123/9,
123/10, 123/11, 123/12, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, respectievelijk 123/19.
Afdeling XII. Onderwijsinfrastructuur
Art. X.26. In artikel 17, §2, eerste zin, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging
van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007 wordt de zinsnede “dat overeenstemt met een peil van
E70.” vervangen door de zinsnede “dat overeenstemt met een peil van E70 voor de
scholenbouwprojecten die gerealiseerd worden in het kader van het decreet van
7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur en met een
peil van E40 voor de reguliere subsidiëring.”.
Art. X.27. In artikel 5, §2, van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur wordt de zinsnede “waarin de
Participatiemaatschappij Vlaanderen voor 50% participeert in het kapitaal.” vervangen door de zinsnede “waarin de Vlaamse Gemeenschap voor 50% participeert
in het kapitaal.”.
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Afdeling XIII. Inwerkingtreding

Art. X.28. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel X.25 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.
Artikel X.18 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel X.16, X.21, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2015.
Artikel X.1 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.
Artikel X.5 heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2016.
Artikel X.4 heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2016.
Artikel X.19, X.20 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2016.
Brussel, 15 april 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
Hilde CREVITS
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BIJLAGE
bij de memorie van toelichting:
JONGEREN- EN KINDEFFECTRAPPORT (JoKER)
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JOKER
Decreet betreffende het onderwijs XXVI

1 Titel
Titel:

Decreet betreffende het onderwijs XXVI

Omdat een verzameldecreet in de advies- en onderhandelingsfase veel wijzigingen
ondergaat, wordt nu een definitief rapport opgesteld bij de tweede principiële
goedkeuring door de Vlaamse Regering.

2 Samenvatting
Het onderwijsdecreet XXVI neemt een viertal maatregelen, die voor leerlingen en ouders
een verdere vooruitgang betekenen op het gebied van recht op en toegang tot het
onderwijs in Vlaanderen. Daarbij zijn er voor hen geen negatieve effecten.
1. Vereenvoudiging toelatingsvoorwaarden basisonderwijs
De regelgeving rond de toelatingsvoorwaarden in het volledige basisonderwijs zijn
herschikt, zodat ze beter toepasbaar zijn. Er is nu geen ruimte meer voor verschillende
en tegenstrijdige interpretaties van de decreetsteksten.
2. Overdracht van leerlingengegevens leerplichtonderwijs
Het is belangrijk dat een school gewoon onderwijs over alle informatie beschikt om
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de zorg te geven die ze nodig hebben.
Het verslag buitengewoon onderwijs dient dan ook beschikbaar te zijn voor al wie de
leerling begeleidt. Het is in het belang van de ouders en de school dat het bestaan van
een verslag gecommuniceerd wordt. Door die communicatie is het voor de school
duidelijk dat het gaat om een inschrijving onder ontbindende voorwaarde en dat ze
initiatief moet nemen om overleg te organiseren met de ouders, het CLB en de
klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn. Voor ouders is het belangrijk te
kunnen rekenen op dat overleg. Beide elementen, het communiceren over het verslag

1
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en de verbintenis om overleg te organiseren worden explicieter in de regelgeving
ingeschreven.
3. Schoolautonomie rond vervangende lesactiviteiten
De regelgeving is in die mate aangepast dat de scholen één samenhangend stelsel van
lesvervangende activiteiten kunnen uitwerken. Dit voor al de betrokken leerlingen, die
ofwel ziek zijn ofwel specifieke onderwijsbehoeften hebben.
4. Individueel curriculum in het deeltijds beroepsonderwijs en deeltijds kunstonderwijs
Het is van belang dat het onderwijssysteem in Vlaanderen inspanningen levert voor
leerlingen die tijdelijk het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen. Hiervoor is
het concept van individueel aangepast curriculum uitgewerkt. Dit is ingeschreven voor
het basis- en secundair onderwijs. Het wordt met het onderwijsdecreet XXVI verder
uitgewerkt voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs en voor het deeltijds
kunstonderwijs.

3 Probleembeschrijving
1. Vereenvoudiging toelatingsvoorwaarden basisonderwijs
Het decreet basisonderwijs bevat een aantal artikelen met bepalingen over de duur en
de toelatingsvoorwaarden van het lager onderwijs.
Het feit dat de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs momenteel zowel in
aantal jaren als in leeftijden worden geformuleerd maakt het vatbaar voor discussies
op het onderwijsveld. Hoelang een leerling lager onderwijs kan volgen geeft door de
combinatie van duur en leeftijden aanleiding tot onduidelijkheid.
Met betrekking tot het maximaal aantal jaren (8 in het gewoon lager onderwijs en 9 in
het buitengewoon lager onderwijs) geven de huidige bepalingen aanleiding tot
volgende vragen:
-tellen ook jaren lager onderwijs die een leerling in het buitenland gevolgd heeft mee ?
-welke termijn is van toepassing op kinderen die zowel in het gewoon als in het
buitengewoon lager onderwijs school gelopen hebben ?
-bij veelvuldige schoolwissels is het voor de school niet altijd eenvoudig om te achterhalen
hoeveel jaren lager onderwijs de leerling effectief gevolgd heeft.
Met betrekking tot het minimum aantal jaren (4 jaar in het gewoon lager onderwijs, 7
jaar in het buitengewoon lager onderwijs) gelden dezelfde onduidelijkheden en kan de
regelgeving op een aantal vragen geen expliciet antwoord bieden wat er toe leidt dat
er verschillende en tegengestelde interpretaties ontstaan.
Ouders die het verblijf van hun kind in het lager onderwijs wensen te verlengen
moeten hiervoor het advies van de school en het CLB inwinnen. De formulering is
verschillend in het gewoon - en het buitengewoon onderwijs. Voor het gewoon lager
onderwijs is er een advies CLB en gunstig advies van de klassenraad vereist voor de
toelating tot het achtste jaar. In het buitengewoon onderwijs is er een advies CLB en (al
dan niet gunstig) advies van de klassenraad vereist voor leerlingen die 13 of 14 jaar zijn
vóór 1 januari van het lopende schooljaar ongeacht het aantal jaren gevolgd lager
2
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onderwijs. Deze verschillende formulering (gewoon: aantal jaren, buitengewoon leeftijd)
geeft aanleiding tot onnodige complexiteit.
2. Overdracht van leerlingengegevens leerplichtonderwijs
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden :
1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft;
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de
ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien;
4° een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB in het kader van het decreet betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dient verplicht te worden
overgedragen door de oude school aan de nieuwe school. Tevens zal het CLB dat verbonden was
aan de oude school een verslag of een gemotiveerd verslag verplicht overdragen aan het CLB dat
verbonden is met de nieuwe school.
Met het nieuwe decreet van 2014 betreffende de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften kunnen meer leerlingen met grote zorgbehoefte zich aanmelden
voor het gewoon onderwijs. Belangrijk daarbij is dat ouders alle mogelijke informatie
over de zorg voor hun kind mededelen aan de school gewoon onderwijs. Zoniet kan de
school gewoon onderwijs niet inschatten welke aanpassingen en zorg ze eventueel zou
moeten uitvoeren. In het geval de school gewoon onderwijs niet bij de inschrijving op
de hoogte is van alle zorgvragen voor een bepaalde leerling, dan kan de school geen
afweging maken van eventuele aanpassingen die nodig zijn. Wanneer die afweging later
in de loop van het schooljaar wordt gemaakt is er meer kans dat die negatief is. Dit
houdt dan een gemiste kans in voor een geslaagde integratie in het gewoon onderwijs.
Wellicht houdt dit dan overplaatsing in naar een school buitengewoon onderwijs, wat
niet aangenaam is voor de betrokken leerling.
Het gemotiveerd verslag (M-decreet) bij schoolverandering moet door de oude school
naar de nieuwe school worden overgedragen, alsook door het oude CLB aan het
nieuwe CLB. Ouders kunnen zich tegen deze overdracht niet verzetten.
Daar waren interpretatieproblemen rond zodat de nieuwe school of CLB niet over
gegevens beschikte van een leerling en dus de begeleiding niet vlot kon opstarten.
Dit is sterk in het nadeel van een goeie begeleiding van de meest kwestbare jongeren.
3. Schoolautonomie rond vervangende lesactiviteiten
De regelgeving rond vervangende lesactiviteiten is erg verschillend afhankelijk van de
onderwijsbehoeften van een leerling. Er is een onderscheid tussen zieke kinderen en
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor scholen is het dus moeilijk om een
eenheid van beleid en een samenhangend geheel van concrete activiteiten inzake
vervangende lesactiviteiten op punt te zetten.
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4. Individueel curriculum in het deeltijds beroepsonderwijs en deeltijds kunstonderwijs
DKO : Het gaat om de bewijsstukken die een persoon met een handicap moet
voorleggen om in aanmerking te komen voor hetzij een individueel aangepast
curriculum, hetzij het gemeenschappelijke curriculum met een aangepast lessenrooster.
Dankzij een aantal recente maatregelen (2014 en 2015) kunnen scholen deeltijds
kunstonderwijs het onderwijs organisatorisch en pedagogisch beter afstemmen op de
mogelijkheden en leerbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In
het eerste geval tekent de school een leertraject uit met eigen leerdoelen, volledig op
maat van de leerling. De leerling volgt meestal ook een eigen lessenrooster. In het
tweede geval blijven de einddoelen zoals vastgelegd in de (minimum)leerplannen van
toepassing. De school kan wel het lessenrooster aanpassen aan de noden van de
leerling, waardoor hij bijvoorbeeld bepaalde klassikale vakken niet hoeft te volgen.
Er is evenwel onvrede over het indienen van bewijzen en attesten om te genieten van
het individueel curriculum.
Voor jongeren vormt de bewijslast meestal geen probleem. Een leerling komt voor een
individueel aangepast curriculum in aanmerking als hij over een verslag buitengewoon
onderwijs beschikt. Om aanspraak te maken op een gemeenschappelijk curriculum met
een aangepast lessenrooster kan de leerling gebruik maken van zijn ‘gemotiveerd
verslag’ dat hem recht geeft op GON-begeleiding in het gewoon onderwijs.
Volwassenen met een beperking die menen in aanmerking te komen voor deze regeling
moeten een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
voorleggen. Door enkel het attest van het VAPH in de regelgeving te benoemen, vallen
echter sommige leerlingen uit de boot die logischerwijze in aanmerking zouden moeten
komen voor een individueel aangepast curriculum.
DBSO : Het M-decreet rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften heeft het
DBSO niet meegenomen. Leerlingen secundair onderwijs vallen dus onder twee
systemen, enerzijds voor het voltijds met individuele leertrajecten en anderzijds voor
het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

4 Beleidsdoelstellingen
2,4 : Het is de bedoeling van het onderwijsbeleid om het decreet van 2014 betreffende
de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een correctie manier te
implementeren op het onderwijsveld. Dit betekent dat voor het welslagen van de
hervorming bepaalde aspecten die niet meteen zijn meegenomen, toch nog moeten
geregeld worden.
De Beleidsnota Onderwijs 2014-2019 (1.12) bepaalt dat het decreet van 2014 zorgzaam en
zorgvuldig wordt uitgevoerd in nauw overleg met onderwijsveld.
1,3: Vereenvoudiging : Het is een doel over de onderwijsniveau’s heen om de planlast
voor leraren en scholen te verminderen. (Beleidsbrief Onderwijs, 2015-2016, 3.8.1)
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5 Opties
Nuloptie: verderzetten van bestaande toestand

Uit de probleemstelling blijkt dat het geen optie is om de vier thema’s niet op te
nemen. Dit is de vier gevallen in het nadeel van de leerlingen (leerplicht, leren en
werken, kunstonderwijs).
Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – Gekozen optie

Voor de vier thema’s bestaan er decretale teksten, die voor een oplossing van de thematiek
aangepast worden.
1. Er is voor gekozen om de bestaande regelgeving rond toelatingsvoorwaarden in het
basisonderwijs (gewoon, buitengewoon, kleuter en lager) grondig te herschikken zonder
veel inhoudelijke wijzigingen. Dit biedt het dubbel voordeel dat de regelgeving die
bekend is vrijwel ongewijzigd blijft, maar dat die nu helder is gerangschikt en
makkelijker leesbaar en toepasbaar.
2. Scholen worden verplicht om hun reglement aan te passen betreffende het
doorgegeven van leerlingengegevens. De school is bij schoolverandering verplicht een
kopie van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een
kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs over te dragen
aan de nieuwe school.
3. Schoolautonomie rond vervangende lesactiviteiten.
Het artikel over de maatregelen voor zieke leerlingen inzake spreiding van het
curriculum is voortaan ook van toepassing op leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Dat artikel bevat echter verplichtingen voor de school terwijl de
regelgeving rond vrijstellingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die
niet bevat. Er is dan ook het nodige gedaan om de verplichting te laten vallen voor
vervangende activiteiten voor leerlingen die wegens ziekte bepaalde vakken niet
kunnen volgen. Het resultaat is dat er in autonomie, maar één stelsel van vervangende
lesactiviteiten is voor zowel M-leerlingen als voor zieke leerlingen.
4. Individueel curriculum in het DBSO en DKO
In 2009 heeft België het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
geratificeerd. Krachtens dit verdrag hebben personen met een handicap het recht om
op een volwaardige manier deel te nemen aan alle domeinen van het maatschappelijk
leven, dus ook het kunstonderwijs en het DBSO. Daarbij is het niet aan de persoon om
zich aan te passen maar aan de omgeving om inspanningen te leveren en mogelijke
drempels af te bouwen.
Voor het DBSO wordt verduidelijkt dat jongeren met een verslag buitengewoon
onderwijs gebruik kunnen maken van een individueel aangepast curriculum in het
DBSO.
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Voor het DKO wordt de bewijslast voor leerlingen met een beperking verminderd zodat
ze sneller en eenvoudiger toegang hebben tot een individueel curriculum.. Het gaan om
de bewijsstukken die een persoon met een handicap moet voorleggen om in
aanmerking te komen voor hetzij een individueel aangepast curriculum, hetzij het
gemeenschappelijke curriculum met een aangepast lessenrooster binnen het deeltijds
kunstonderwijs.
De nieuwe regelgeving gebruikt een open formulering die verwijst naar de regelgeving
van andere beleidsdomeinen of bestuursniveaus die op basis van hun eigen criteria en
procedures mensen erkennen als persoon met een handicap. Hier volstaat de erkenning.
Of een persoon al dan niet een tegemoetkoming ontvangt, doet hier niet ter zake.
Die formulering komt in de plaats van de exclusieve verwijzing naar een erkenning
door het VAPH.
Optie 3: nieuwe beleidsmaatregel(en)

Rekening houdende met het legaliteitsbeginsel in onderwijs zijn er geen andere opties
beschikbaar.

6 Analyse van de effecten
6.1

Doelgroepen

Doelgroepen

De doelgroepen zijn voor de 4 punten samen:
- leerlingen en ouders voor de scholen met basis- of secundair onderwijs;
- directeurs, schoolsecretariaten, leraars van de betrokken scholen;
- schoolbesturen van de betrokken scholen.
In deze Joker wordt in het bijzonder gefocust op de doelgroep leerlingen en ouders.

6.2

Nuloptie

Effectbeschrijving

Er wordt niet gekozen voor de nuloptie, omdat negatieve effecten voor de jongeren
dan in stand worden gehouden.
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Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – Gekozen optie

Effectbeschrijving

1. Toelatingsvoorwaarden leerlingen
De aanpassingen aan de artikelen met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden werkt
voor de toekomst tegenstrijdige interpretaties van de decreetgeving, weg.
Sommige bepalingen worden gedeeltelijk herschreven zodat er enkel nog gerefereerd
wordt naar leeftijden en niet meer naar het aantal jaren dat een leerling lager
onderwijs gevolgd heeft. Ook de bepalingen over het advies worden enkel nog
uitgedrukt in leeftijden. De leeftijd van de leerling is immers eenvoudig te achterhalen
en de scholen moeten niet langer de historiek van de schoolloopbaan achterhalen. In
het artikel over het getuigschrift basisonderwijs wordt een minimumleeftijd voor het
behalen van het getuigschrift ingeschreven.
Alle artikelen werden ook gescreend op het gebruik van de juiste terminologie en daar
waar mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt.
De voorliggende aanpassingen zijn dus niet alleen een vereenvoudiging maar bieden
ook meer duidelijkheid zowel voor de scholen als voor de ouders (leerlingen) en sluiten
in de toekomst verschillende en tegenstrijdige interpretaties uit. Het vergemakkelijkt
ook de controle door verificatie en onderwijsinspectie.
Voor de leerling worden vervelende discussies uitgesloten over de toegang tot een
bepaald leerjaar tussen school, ouders, onderwijsadministratie.
2. Doorgeven leerlingengegevens
Leerlingen die beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon
onderwijs worden door een school voor gewoon onderwijs enkel onder ontbindende
voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij
een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking stellen van het
verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het
organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding, over de aanpassingen die nodig zijn in school voor gewoon
onderwijs. Het is van het grootste belang voor de school gewoon onderwijs dat ze
meteen bij de inschrijving op de hoogte is van alle zorgvragen voor een bepaalde
leerling en vanaf 1 september de zorg kunnen organiseren. De regelgeving wordt
aangepast waarbij duidelijk wordt gemaakt dat de overdracht een kopie van het
(gemotiveerd) verslag betreft. Het origineel (gemotiveerd) verslag behoort immers toe
aan de ouders.
3. Schoolautonomie voor lesvervangende activiteiten
Scholen kunnen door een eenvormige regelgeving één beleid uitwerken voor alle
leerlingen die niet het volledige curriculum volgen. Daarbij is afgestapt van
verplichtingen en krijgen scholen ruimte voor een behandeling op maat van de
betrokken leerling.
4. Individueel curriculum DBSO en DKO
De jongere in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, met een verslag moet, van
zodra hij met de effectieve lesbijwoning start, het individueel aangepast curriculum dat
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is bepaald door de klassenraad werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van
gewettigde afwezigheid.
Via het eerder ingevoerde verminderd inschrijvingsgeld en nu de vereenvoudiging van
de bewijslast vermindert de Vlaamse overheid de financiële en organisatorische
drempels die leerlingen met een beperking ervan zouden kunnen weerhouden om zich
in te schrijven. Het reduceren van de bewijslast voor deze leerlingen past bijgevolg in
de inspanningen die de Vlaamse Overheid krachtens het VN-verdrag moet leveren om
de toegankelijkheid van het onderwijs (DKO) nog te verhogen.

3. Optie 3 – Nieuwe beleidsmaatregel(en)
Effectbeschrijving

Er zijn maar twee opties: nuloptie of de regelgeving aanpassen. Andere opties zijn er
niet.

7 Vergelijking van de opties
De vergelijking die kan gemaakt worden, is enkel tussen de nuloptie en de gekozen
optie 2 van aanpassing van de regelgeving. De balans is duidelijk in het voordeel van de
gekozen optie, omdat er voordelen bijkomen voor de leerlingen. Verder zijn er aan de
gekozen opties geen negatieve effecten te noteren. In de vier gevallen bevinden
leerlingen zich in een ongunstige situatie, die naar de toekomst toe verholpen wordt.

8 Uitvoering
De probleemstelling in de betrokken punten wordt aangepakt door een gewijzigde
regelgeving in de betrokken decreten.
De aangepaste decreetsteksten worden verder uitgewerkt in omzendbrieven naar de
scholen.

9 Administratieve lasten
1. Een juridisch-technische vereenvoudiging, maar die zijn effecten heeft op het
administratief vlak. Er is met de aangepaste regelgeving minder aanleiding tot
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administratieve procedures tussen scholen, verificatie over toelating, regelmatige
leerling voor het basisonderwijs.
2. De bijkomende verplichtingen voor een school met gewoon onderwijs waren al
voorzien in het decreet van 21 maart 2014 betreffende leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. De artikelen in het decreet betreffende het onderwijs XXVI
verhogen de administratieve last niet bijkomend, maar stellen ze duidelijker.
3. Meer ruimte voor scholen om een eigen beleid en organisatie uit te werken, levert
zonder meer minder interne administratieve planlast op binnen de school. Men kan nu
een concept van lesvervangende activeiten uitwerken voor alle betrokken leerlingen.
4 : DKO : Om de administratieve lasten voor leerlingen en schoolsecretariaten tot een
minimum te perken voor een individueel aangepast curriculum of afwijkingen op het
gemeenschappelijk curriculum wordt de regelgeving versoepeld.
DBSO : Een individueel aangepast curriculum brengt bijkomende opdrachten mee voor
het onderwijspersoneel.

10 Handhaving
1. De verificatie en de Agentschappen zien toe op de toelatingsvoorwaarden.
2. Inzake uitwisseling van informatie is geen externe controle of een sanctiesysteem
opgezet.
3, 4 : De schoolautonomie en het schoolbeleid inzake het individueel aangepast
curriculum komt bij schooldoorlichtingen ter sprake bij de onderwijsinspectie.

11 Evaluatie
Er zijn geen evaluatieprocedures gepland bij de vier concrete hier besproken punten.
Er is in ruimer perspectief wel een evaluatie van de rechtspositie van de leerlingen en
van het M-decreet.

12 Consultatie
I. Er is structureel interne consultatie tussen departement, agentschappen en kabinet
bij de start van het decreet.
De voorstellen voor wijzigingen worden onderworpen aan een uitvoeringstoets bij de
agentschappen (Agodi, Ahovoks) en bijgestuurd door het departement.
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II. De externe consultatie bestaat uit de adviezen van de strategische adviesorganen
(SERV, VLOR) en de sociale partners tijdens onderhandelingen (vakbonden, inrichtende
machten) Er is ook het politiek bijsturen tijdens het besluitvormingsproces vanuit de
verschillende leden van de Vlaamse Regering.
De reactie op de adviezen van SERV, VLOR zijn steeds opgenomen in een aangepaste
memorie van toelichting bij het decreet.

12 Contactinformatie
Willy Van Belleghem
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel
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