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De Commissie voor Onderwijs besprak op haar bijeenkomsten van donderdag 26
mei 2016 en donderdag 2 juni 2016 het onderwijshoofdstuk van het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2016. Dit ontwerp van programmadecreet werd besproken in samenhang met de
aan de commissie toegewezen elementen van het ontwerp van decreet houdende
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2016 (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 19/1).
De besprekingen werden op de laatstgenoemde datum afgerond met een
stemming over de artikelen van het hoofdstuk 7. Onderwijs evenals de daarbij
horende inwerkingstredingsbepalingen van het decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 en met een indicatieve
stemming over alle aan de commissie toegewezen elementen van de aanpassing
van de uitgavenbegroting 2016.

I. Inleidende uiteenzetting door Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Onderwijs
1. Algemene situering
Na eerst de aanpassing van de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016
te hebben toegelicht, geeft minister Hilde Crevits uitleg bij het ontwerp van
programmadecreet bij die begrotingsaanpassing 2016.
Ook de meeste bepalingen van dit ontwerp van decreet kunnen veeleer als
technische correcties worden beschouwd. Daarnaast omvat het tevens een aantal
– bij de eerdere uiteenzetting reeds aangehaalde – beslissingen van beleidsmatige
aard. Zo onder andere de mildering van de besparingen op de stuvo-middelen en
het verder uitvoeren van het groeipad voor de sociale toelagen. De minister
vermeldt in dat opzicht ook de verlenging met een schooljaar van de NT2-middelen
en de flexibele verdeling ervan over de centra voor volwassenenonderwijs en de
centra voor basiseducatie.
Ze overloopt dan meer in detail de artikelen die zijn opgenomen in het
onderwijshoofdstuk (hoofdstuk 7) van het ontwerp van programmadecreet.
2. Afdeling 1. Investeringsmiddelen hogescholen – aanpassing bedragen
naar aanleiding van overdracht
Artikel 13
Naar aanleiding van de overdracht van de campus C-Mine van UC Limburg naar
LUCA School of Arts worden de basisbedragen van de investeringsmachtigingen
voor deze instellingen gewijzigd. Dat impliceert een beperkte aanpassing van de
bedragen in de Codex Hoger Onderwijs.
3. Afdeling 2. Sociale toelage hogeronderwijsinstellingen – aanpassing
regelgeving
Artikelen 14 tot en met 18
In verband met de studentenvoorzieningen wordt een viertal initiatieven
doorgevoerd. Vooreerst wordt de opstap (ten belope van 1 miljoen euro),
voorzien in het decretaal groeipad voor de universiteiten, toegekend. Tweedens
wordt de bij de formatie voorziene generieke besparingsinspanning 2015 met
betrekking tot de stuvo-middelen gemilderd van vijf percent naar twee percent.
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Derdens wordt de bevriezing van de middelen 2016 op het niveau van deze van
2015 voor de universiteiten opgeheven. En ten slotte wordt de berekeningswijze
bij de verdeling van de sociale toelage voor de universiteiten aangepast, zodat ze
identiek wordt met die van de hogescholen. Al deze aanpassingen aan het budget
voor studentenvoorzieningen vergen eveneens aanpassingen aan de Codex Hoger
Onderwijs.
4. Afdeling 3. Verdeling middelen hogere taalvereiste NT2 voor schooljaar
2016-2017
Artikel 19
Het volgende artikel heeft betrekking op de NT2-middelen. Ingevolge de
toepassing van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid zijn de taaleisen hoger gesteld. De flexibele regeling voor de
verdeling van de extra middelen NT2 wordt nu verlengd tot en met het schooljaar
2016-2017. Ook artikel 196quater van het decreet Volwassenenonderwijs wordt in
deze zin aangepast.
5. Afdeling 4. Begrotingsfonds Departement Onderwijs en Vorming –
verbreding van de projectenscope
Artikel 20
De scope van de uitgaven- en inkomstenzijde van het begrotingsfonds van het
Departement Onderwijs en Vorming wordt uitgebreid. De minister preciseert dat
voor de ontvangsten en uitgaven van het fonds voortaan niet enkel Europese en
internationale projecten in aanmerking komen, maar ook Belgische projectmiddelen.
6. Afdeling 5. Fonds Dienstverlening AHOVOKS
Artikel 21
Dit artikel betreft louter een technische correctie aangaande de naamswijziging
van het fonds Dienstverlening AKOV in het fonds Dienstverlening AHOVOKS.
7. Afdeling 6. Aanpassing timing indiening begroting
Artikelen 23 en 24
Via deze artikelen wordt de datum voor de indiening van de begroting van de
hogescholen en universiteiten aangepast om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen in het kader van het Europees Systeem van Nationale en
Regionale Rekeningen.
8. Afdeling 7. Aanpassing timing indiening jaarrekeningen
Artikel 25
Ook het laatste artikel van het onderwijshoofdstuk is een technische correctie. Deze
behelst dat de datum voor indiening van de jaarrekeningen van de hogescholen en
universiteiten wordt aangepast om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen in
het kader van het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen.
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II. Bespreking
Voor de bespreking wordt verwezen naar het verslag van de bespreking van de
aanpassing van de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (Parl.St.
Vl.Parl. 2015-16, nr. 19/4-I).

III. Stemming
1. Artikelsgewijze stemming
Hoofdstuk 7. Onderwijs
Artikelen 13 tot 25
Deze artikelen, die de afdelingen 1 tot en met 7 bestrijken, worden zonder
verdere opmerkingen aangenomen met 11 stemmen tegen 3.
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Artikel 37
De inwerkingtredingsbepalingen die specifiek betrekking hebben op artikelen uit
hoofdstuk 7. Onderwijs worden aangenomen met 11 stemmen tegen 3.
2. Eindstemming
In hun geheel ter stemming gelegd, worden ten slotte alle aan de Commissie voor
Onderwijs toegewezen artikelen van het ontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 aangenomen met 11
stemmen tegen 3.
Kathleen HELSEN,
voorzitter
Kathleen KREKELS,
verslaggever
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Gebruikte afkortingen
AHOVOKS
AKOV
NT2
stuvo

Agentschap
voor
Hoger
Onderwijs,
Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen
(voormalig) Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Nederlands als tweede taal
studentenvoorzieningen
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