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Betreft: Voorontwerp van decreet houdende het interactief afstandsonderwijs 
in het secundair onderwijs - Principiële goedkeuring 

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 15 juni 2022 voorgelegde dossier omvat: 
- het ontwerp van decreet; 
- de nota aan de Vlaamse Regering; 
- de memorie van toelichting; 
- de overmakingsnota aan IF 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Aan de Vlaamse Regering wordt voor principiële goedkeuring een 
voorontwerp van decreet houdende het interactief afstandsonderwijs in het 
secundair onderwijs voorgelegd.  
 
Gezien de meerwaarde van hybride onderwijs die sommige scholen hebben 
ervaren tijdens de corona-crisis, werd vanuit het onderwijsveld de vraag 
gesteld om afstandsonderwijs ook structureel mogelijk te maken in de eigen 
onderwijsorganisatie. Sommige scholen willen immers verder inzetten op de 
voordelen die het afstandsonderwijs biedt, maar bevinden zich op dit moment 
in een juridisch vacuüm, waardoor er aarzeling ontstaat om hier verder op in 
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te zetten. Er werd door de onderwijsverstrekkers dan ook gevraagd naar een regelgevend kader. Met 
voorliggend voorontwerp van decreet wordt dit kader uitgewerkt. 
 
Om voldoende garanties te bieden voor alle betrokken actoren – leerling, leerkracht, ouders -  bevat het 
regelgevend kader de randvoorwaarden waarbinnen interactief afstandsonderwijs kan worden ingericht. 
Deze randvoorwaarden worden in het decreet en de Memorie van Toelichting uitgebreid toegelicht, maar 
hebben (o.a.) betrekking op:  

− Het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs, ook wanneer dit via interactief afstandsonderwijs 
wordt georganiseerd; 

− Het garanderen van het leerrecht en de participatiekansen van elke leerling, met speciale aandacht 
voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden of leerlingen met specifieke 
ondersteuningsnoden. Het organiseren van interactief afstandsonderwijs dat ingebed zit in een 
brede visie en vertrekt vanuit een beginsituatieanalyse.  

− De gedragenheid van het interactief afstandsonderwijs door alle onderwijsparticipanten.  
 
Voorliggend voorontwerp van decreet laat ruimte aan schoolbesturen om het interactief 
afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening houdend 
met de context van hun scholen.  
 
Met interactief afstandsonderwijs worden onderwijsactiviteiten bedoeld die via digitale media 
plaatsonafhankelijk worden georganiseerd tijdens de schooltijd en waarbij er interactie is tussen leerling 
en leerkracht. Dit interactief afstandsonderwijs kan synchroon of asynchroon worden georganiseerd. 
 
Om de minimale garanties op het behouden van een kwaliteitsvol evenwicht tussen beide componenten 
te verzekeren, wordt voor het interactief afstandsonderwijs een maximum ingeschreven van 50 procent 
van de onderwijstijd op schooljaarbasis. Deze maximumgrens zorgt ervoor dat er niet kan gekozen 
worden voor verhoudingen waarbij het interactief afstandsonderwijs zich disproportioneel gaat 
verhouden ten opzichte van contactonderwijs. 

 
3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
De voorziene datum van inwerkingtreding is 1 september 2022. Gelet op de procedure die nog 
doorlopen dient te worden, zal dit neerkomen op een inwerkingtreding met terugwerkende kracht. De 
noodzaak hiervoor zou dan ook dienen aangetoond te worden. 
 
De IF stelt vast dat ook voor dit voorontwerp van decreet al machtiging wordt gevraagd om de 
inhoud van het voorontwerp te communiceren aan de scholen, gelet op de voorziene datum van 
inwerkingtreding van het decreet. De IF heeft er in eerdere adviezen al op gewezen hier geen 
voorstander van te zijn. Het is de decreetgever die finaal een regeling al of niet zal goedkeuren. Het is 
voorbarig om daarop vooruit te lopen via de officiële communicatiekanalen binnen onderwijs. 
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3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
De bepalingen in het voorontwerp van decreet hebben geen budgettaire impact, gezien ze enkel 
betrekking hebben op een organisatievorm en niet raken aan financierings- en subsidiëringsmechanismen. 
 
De IF is dan ook van oordeel dat het voorstel van decreet noch de uitgaven, noch de ontvangsten 
beïnvloedt. 
 
 3.3 Lokale Besturen 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, 
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
 3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 
 

4. Besluit 
 
Met verwijzing naar de bemerking opgenomen in punt 3.1 van dit advies, verleent de Inspectie van 
Financiën een gunstig advies aan het voorontwerp van decreet houdende het interactief 
afstandsonderwijs in het secundair onderwijs. 
 

Conform artikel 31, § 2, 2° van het besluit VCO is het begrotingsakkoord niet vereist. 

 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 

Kristof 
Sampers 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
Kristof Sampers 
(Signature) 
Datum: 2022.06.24 
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende het interactief

afstandsonderwijs in het secundair onderwijs
- Principiële goedkeuring

Samenvatting

Dit voorontwerp van decreet regelt de minimale bepalingen voor de organisatie van
het interactief afstandsonderwijs in het gewoon en buitengewoon secundair
onderwijs. Dit decretale kader laat ruimte aan school- en centrumbesturen om het
interactief afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogische-
didactische visie en rekening houdend met de context van de school of het centrum.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK
STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein: onderwijs en vorming
Beleidsveld: leerplichtonderwijs: secundair onderwijs
Beleidsdoelstelling: bepalen van minimaal decretaal kader voor de organisatie van het interactief
afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het bijgaande voorontwerp van decreet werd aangepast aan het wetgevingsadvies nr. 2022/187 van
27 mei 2022.

Het JoKER werd ter advies voorgelegd aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Overheid. Het
Departement Cultuur, Jeugd en Media verleende haar advies op 18 mei 2022.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie deden elk een
uitvoerbaarheidstoets bij het voorliggende decreet. Met de bemerkingen uit deze
uitvoerbaarheidstoetsen werd zoveel als mogelijk rekening gehouden.
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De Inspecteur van Financiën verleende op 24 mei 2022 zijn gunstig advies bij dit voorontwerp van
decreet. Met de inhoudelijke bemerkingen van de Inspecteur werd rekening gehouden. Het
begrotingsakkoord is niet vereist.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Regelgevend kader
Door de coronacrisis zijn secundaire scholen tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021
noodgedwongen overgeschakeld op afstandsonderwijs. Hoewel er een consensus bestaat dat
contactonderwijs de kern vormt van het Vlaamse onderwijs, hebben scholen gemerkt dat een hybride
vorm van onderwijs, waarbij lessen op school en online leeractiviteiten elkaar afwisselen, een
meerwaarde kan vormen voor het leerproces.

Nu het onderwijs is geëvolueerd van een overmachtssituatie naar een meer genormaliseerde context,
komt vanuit het onderwijsveld de vraag om hybride onderwijs ook structureel mogelijk te maken.
Sommige scholen willen immers verder inzetten op de voordelen die het afstandsonderwijs biedt,
maar bevinden zich op dit moment in een juridisch vacuüm, waardoor er aarzeling ontstaat om hier
verder op in te zetten. Er werd door de onderwijsverstrekkers dan ook aangedrongen op een
regelgevend kader. Het voorgestelde regelgevende kader zal reeds in werking treden vanaf 1
september 2022, om scholen zo voldoende garanties op een sluitend juridische kader te bieden.

Om voldoende garanties te bieden voor alle betrokken actoren – leerling, leerkracht, ouders - is het
noodzakelijk te voorzien in een sluitend regelgevend kader dat ingaat op de noodzakelijke
randvoorwaarden waarbinnen interactief afstandsonderwijs kan worden ingericht. Deze
randvoorwaarden worden in het decreet en de Memorie van Toelichting uitgebreid toegelicht, maar
hebben (o.a.) betrekking op:

- Het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs, ook wanneer dit via interactief
afstandsonderwijs wordt georganiseerd;

- Het garanderen van het leerrecht en de participatiekansen van elke leerling, met speciale
aandacht voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden of leerlingen met
specifieke ondersteuningsnoden. Het organiseren van interactief afstandsonderwijs dat
ingebed zit in een brede visie en vertrekt vanuit een beginsituatieanalyse.

- De gedragenheid van het interactief afstandsonderwijs door alle onderwijsparticipanten.

Voorliggend voorontwerp van decreet laat ruimte aan schoolbesturen om het interactief
afstandsonderwijs vorm te geven op maat van hun pedagogisch-didactische visie en rekening
houdend met de context van hun scholen.

Met interactief afstandsonderwijs worden onderwijsactiviteiten bedoeld die via digitale media
plaatsonafhankelijk worden georganiseerd tijdens de schooltijd en waarbij er interactie is tussen
leerling en leerkracht. Dit interactief afstandsonderwijs kan synchroon of asynchroon worden
georganiseerd.

Om de minimale garanties op het behouden van een kwaliteitsvol evenwicht tussen beide
componenten te verzekeren, wordt voor het interactief afstandsonderwijs een maximum
ingeschreven van 50 procent van de onderwijstijd op schooljaarbasis. Deze maximumgrens zorgt
ervoor dat er niet kan gekozen worden voor verhoudingen waarbij het interactief afstandsonderwijs
zich disproportioneel gaat verhouden ten opzichte van contactonderwijs.
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Het interactief afstandsonderwijs zal ook voorwerp vormen van een evaluatieonderzoek, met het oog
op eventuele bijsturingen.

Reeds lopende initiatieven

Onder druk van de coronapandemie hebben heel wat scholen en centra de voorbije schooljaren een
inhaalbeweging moeten maken op het vlak van ICT-integratie in het onderwijs. Voor personeelsleden
die voordien misschien nauwelijks gebruik maakten van digitale media, is het gebruik van
multimediatoepassingen of het gebruik van een digitale leeromgeving gemeengoed geworden.

Via Digisprong heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om dat momentum aan te grijpen en
scholen en centra op dat vlak verder te versterken. De Vlaamse Regering maakte 375 miljoen euro vrij
voor infrastructuur en professionalisering met betrekking tot digitaal onderwijs. Ook werd op 1
september 2021 het Kenniscentrum Digisprong opgericht. Het Kenniscentrum Digisprong neemt
verschillende taken op om het onderwijsveld te ondersteunen bij het gebruik van ICT binnen het
onderwijs.

Daarnaast zijn er in het relancedecreet middelen toegekend voor de professionalisering van het
personeel inzake ICT en zijn er middelen voor ICT-opleidingen in het Volwassenenonderwijs.

Om interactief afstandsonderwijs te ondersteunen werden reeds tal van maatregelen voorzien, naast
de infrastructurele ondersteuning en stappenplannen onder impuls van het Kenniscentrum
Digisprong. Ook vanuit wetenschappelijke invalshoek is er werk gemaakt van een evidence-based
praktijkgids voor leerkrachten om op een kwaliteitsvolle manier het interactief afstandsonderwijs
verder uit te bouwen.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering in het kader van cao XII ICT-materiaal te voorzien voor
leerkrachten. In totaal werd hiervoor 85 miljoen euro vrijgemaakt.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Voor een artikelsgewijze toelichting zie de Memorie van Toelichting bij het ontwerpdecreet.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De bepalingen in het voorontwerp van decreet hebben geen budgettaire impact, gezien ze enkel
betrekking hebben op een organisatievorm en niet raken aan financierings- en
subsidiëringsmechanismen.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget,
zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemene beleid in zake personeel en
organisatieontwikkeling, niet vereist is.
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C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

Dit voorontwerp van decreet zal:
- voor advies worden voorgelegd aan De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR);
- formeel worden onderhandeld met de onderwijsverstrekkers en vakorganisaties.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorontwerp van decreet houdende
het interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs en de bijhorende memorie van
toelichting;

2° De Vlaamse minister van onderwijs te machtigen de inhoud van dit decreet te communiceren aan
de scholen, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring;.

3° de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand te gelasten:

* over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van De Vlaamse
Onderwijsraad;

* de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd voorontwerp
van decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van het
Sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het
Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor onderhandeling over alle
artikelen met personeelsconsequenties;

* voormeld voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een vergadering van
het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs voor
onderhandeling over alle artikelen met personeelsconsequenties

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Ben WEYTS
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Vergadering van vrijdag 8 juli 2022

__________________________________

VR PV 2022/36 - punt 0042

Betreft :

Interactief afstandsonderwijs secundair onderwijs

Voorontwerp van decreet over het interactieve afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

Principiële goedkeuring m.h.o. op overleg en adviesaanvraag aan de VLOR

(VR 2022 0807 DOC.0790/1, DOC.0790/2BIS en DOC.0790/3BIS)

Beslissing : 

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet en aan 

de bijbehorende memorie van toelichting;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming:

2.1. te machtigen de inhoud van voornoemd voorontwerp van decreet te communiceren aan 

de scholen, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring,

2.2. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van 

de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR),

2.3. te gelasten de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd voor-

ontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering 

van het Sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van 

het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor onderhandeling 

over alle artikelen met personeelsconsequenties,
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2.4. te gelasten voornoemd voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een  

vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd  

onderwijs voor onderhandeling over alle artikelen met personeelsconsequenties. 

 

 Jeroen OVERMEER, 

secretaris. 


















