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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen   
      

 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Manu.diericx@vlaanderen.be 
 

      

Betreft: Vraag tot voorstellen voor aanvulling en adviesaanvraag VLOR – Decreet 
tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen  

Geachte mevrouw Van Heurck, 
 
Het voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen 
werd op 2 december 2022 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  
 
In bijlage bij dit schrijven vindt u het betreffende voorontwerp van decreet, de 
bijbehorende memorie van toelichting, de nota aan de Vlaamse Regering en de 
twee adviezen van de Inspectie van Financiën d.d. 18 oktober 2022 en 16 
november 2022.  
 
Overeenkomstig artikel 70 van het participatiedecreet, zou ik het op prijs stellen 
mocht het advies worden verstrekt binnen een termijn van dertig dagen.  
 
In het kader van dit decreet wens ik de VLOR ook nog volgende bijkomende 
vraag te stellen.  
 
Zoals aangegeven in de nota aan de Vlaamse Regering zijn de artikelen die in het 
voorontwerp van decreet opgeheven worden het resultaat van een oefening van 
de onderwijsadministratie. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling om de regeldruk 
te blijven bestrijden en overbodige regelgeving te schrappen. Ook de regelgeving 
die een bron is van planlast moet kritisch tegen het licht gehouden worden.  
 
Daarom zou ik graag ook aan de VLOR willen vragen om een gelijkaardige 
oefening als die van de onderwijsadministratie te doen en mij te laten weten 
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over welke bepalingen er binnen de VLOR een consensus is dat deze uit de onderwijsregelgeving 
geschrapt kunnen - of zelfs moeten - worden.  
  
De voorstellen van de VLOR zullen dan verder onderzocht worden met het oog op een eventuele opname 
in het decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen. Voor mij zijn er wat dat betreft geen 
taboes en kan over alles gesproken worden.  
 
Het gaat voor alle duidelijkheid om voorstellen tot opheffing van onderwijsregelgeving in het kader van 
planlastvermindering en vermindering van regeldruk voor scholen en onderwijsprofessionals. Voorstellen 
tot wijziging of verbetering vragen we elk jaar aan de partners in het kader van het genummerd 
onderwijsdecreet en zijn ook dit jaar opgenomen in OD33. Ik baken deze vraag dan ook graag duidelijk af 
en vraag de VLOR om zich te beperken tot voorstellen tot opheffing.  
 
Het advies van de VLOR in verband met de organisatie van het schooljaar was wat mij betreft een 
schoolvoorbeeld, waarbij de verschillende leden van de VLOR hun achterban uitvoerig hebben bevraagd 
en de VLOR daarna de resultaten bundelde in een duidelijk edoch genuanceerd advies.  
 
Deze keer wil ik echter vragen om in de voorstellen tot toevoeging enkel die zaken op te nemen waarover 
consensus bestaat tussen de verschillende partners. Ik zie in de VLOR het forum bij uitstek om tussen de 
partners alvast een debat te voeren alvorens de politiek met eventuele voorstellen aan de slag gaat.  
 
Ik geloof dat de onderwijsoverheid zelf haar verantwoordelijkheid moet nemen in het kader van planlast, 
juridisering en regeldruk. Daarbij reik ik graag de hand aan het onderwijsveld om zonder taboes 
voorstellen te doen om regelgeving te schrappen die niet nuttig of zelfs contraproductief is.  
 
Ik besef dat een timing van dertig dagen niet realistisch is voor deze vraag om bijkomende voorstellen te 
doen. Ik stel voor dat de VLOR met mijn kabinet een timing uitwerkt die voor iedereen haalbaar is.  
 
Ik dank u alvast voor de aandacht die u aan deze vraag wil besteden. Meer informatie kan u steeds 
verkrijgen bij mijn raadgever Manu Diericx.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Ben Weyts 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 


