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7 Bevoegdheden van  
 de Vlor
7.1. Juridische basis

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (2 april 2004) 

TITEL IV. - De Vlaamse Onderwijsraad

TITEL V. – Wijzigingsbepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad  
(21 oktober 2005)

Bestuursdecreet (7 december 2018)

Afdeling 7. Strategische adviesraden - Onderafdeling 1. Taakomschrijving strategische adviesraden

7.2. Specifieke bevoegdheden
Hieronder een actueel overzicht van de decreten en besluiten met desbetreffende artikelen waarin de 
specifieke adviesbevoegdheden van de Vlor worden aangeduid. De decreten en besluiten staan in 
volgorde van (eerste) publicatie. De artikelen zijn niet altijd volledig weergegeven. (…) geeft aan dat er 
tekst voor of na volgt. Achter de titel zit een hyperlink naar de volledige tekst van het decreet of besluit.

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten 
van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek 

Art. 4.

De door de ad hoc beleidscommissie opgestelde jaarlijkse themazetting en de bijhorende budgettaire 
verdeling tussen kortlopend en langlopend onderzoek wordt door de minister voor advies voorgelegd aan 
de Vlaamse Onderwijsraad. Na dit advies bepaalt de Vlaamse Regering de prioritaire onderzoeksthema’s 
voor de jaarlijkse oproep en de hogervermelde budgettaire verdeling.

Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs 

Art. 111. 

§4 De oprichting vanaf 1 september van een nieuw type kan pas na een gunstige beslissing van de 
regering. 

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 
gemotiveerde aanvraag met het oprichtingsdossier aan AGODI, dat de aanvraag voor administratief-
technisch en inhoudelijk advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt. 

(…)

De regering neemt deze beslissing na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de gegrondheid van 
de lokale behoefte aan extra aanbod en na advies van AGODI en de onderwijsinspectie. 

Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 
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Art. 6.

De procedure tot het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid kan worden opgestart indien de 
volgende stappen werden voltooid :

1° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV, de beroepen waarvoor een titel van 
beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

2° de Vlaamse Regering bepaalt per beroep, bedoeld in 1°, na advies van de SERV, de varianten van een 
titel van beroepsbekwaamheid;

3° [de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding] werkt, op verzoek van de Vlaamse 
Regering, voor de beroepen, bedoeld in 1°, de [beroepscompetentieprofielen of competentieprofielen] 
uit;

4° [[de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding] ontwikkelt op basis van de 
[beroepscompetentieprofielen of competentieprofielen], de standaarden. Een standaard wordt 
afgeleid uit een [beroepscompetentieprofiel of competentieprofiel] en omvat de selectie van 
competentievereisten die noodzakelijk worden geacht voor de uitoefening van een bepaald beroep. 
De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van [de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding] de standaarden;]

5° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV en VLOR, de procedure op basis waarvan 
studiebewijzen van opleidings- en onderwijsprogramma’s die overeenstemmen met de competenties 
verbonden aan een beroep of deel van een beroep, geïdentificeerd en erkend worden en dus 
beschouwd worden als een titel van beroepsbekwaamheid.

Art. 9.

§ 1. De Vlaamse Regering richt een beroepscommissie op met als opdracht te beslissen over ingediende 
bezwaren met betrekking tot de procedure tot het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, 
bedoeld in artikel 7, en de procedure tot het bepalen van erkende studiebewijzen, bedoeld in artikel 4, 
§ 2.

Het beroep wordt ingediend binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na 
deze van de betekening van de beslissing.

§ 2. De beroepscommissie doet uitspraak nadat de partijen, met name de indiener en de bevoegde 
instantie, werden gehoord.

§ 3. De beroepscommissie bestaat uit een voorzitter en twee onafhankelijke bijzitters.

De beroepscommissie wordt bijgestaan door één of twee deskundigen inzake beroepscompetenties.

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de in § 3 bedoelde voorzitter, bijzitters en deskundigen na advies 
van de SERV en de VLOR.

[…]

Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

Art. 10.

(…) De experimenteel erkende leergebieden of studiegebieden worden uiterlijk na vijf jaar door het 
Vlaams Parlement aan de leergebieden en studiegebieden, vermeld in artikelen 6 of 7, toegevoegd of 
jaar na jaar opgeheven. De toevoeging of opheffing gebeurt op basis van een advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad en een evaluatie uitgevoerd door een door de Vlaamse Regering samengestelde 
commissie.

Art. 11.

§ 1. De eindtermen en de specifieke eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij 
wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad. (…)
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Art. 12

§ 3. De basiscompetenties worden vastgelegd per opleiding en zijn van toepassing op: […]

4° de opleiding aanvullende algemene vorming.23]

De basiscompetenties worden bepaald door de Vlaamse Regering. [9De basiscompententies voor 
opleidingen die leiden naar een beroep waarvoor geen erkende beroepskwalificaties bestaan, worden 
bepaald op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders en gebruik 
makend van descriptorelementen en dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. Voor 
opleidingen die leiden naar een beroep waarvoor geen erkende beroepskwalificaties bestaan, en dit tot 
zolang er geen erkende beroepskwalificaties bestaan, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders 
waarvan de basiscompetenties voor de opleidingen worden afgeleid. De basiscompetenties worden, 
zoals bij erkende beroepskwalificaties, vastgelegd gebruikmakend van de descriptorelementen uit 
het kwalificatieraamwerk en waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse 
regelgeving inzake beroepsuitoefening.

De VLOR en SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het proces 
en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen.

Art. 24.

§ 1. Op voordracht van [het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, vermeld 
in artikel 43, en de pedagogische begeleidingsdiensten die een subsidie ontvangen op basis van 
artikel 28 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs] en na advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad bepaalt de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen van de opleidingen van de 
leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in artikel 7. (…)

Art. 62 bis.

In afwijking van artikel 62, kan de Vlaamse Regering aan een Centrum voor Basiseducatie 
onderwijsbevoegdheid toekennen voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het 
studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs, op voorwaarde dat de 
hoofdvestigingsplaats van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat beschikt over een wachtlijst, 
zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voor deze opleiding gelegen is in het werkingsgebied waartoe het 
betrokken Centrum voor Basiseducatie behoort.

De Vlaamse Regering zal voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad inwinnen. (…)

Art. 64. 

§1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering bijkomende 
onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, in een vestigingsplaats. 
De Vlaamse Regering kan de aangevraagde onderwijsbevoegdheid uitsluitend weigeren of verlenen bij 
een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies 
van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. (…)

Art. 64bis. 

In afwijking van artikel 63, §1, kan de Vlaamse Regering aan een of meer centra voor volwassenenonderwijs, 
die onderwijsbevoegdheid hebben voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het 
secundair volwassenenonderwijs, onderwijsbevoegdheid toekennen voor de opleiding Nederlands 
tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie, op voorwaarde dat de hoofdvestigingsplaatsen van 
de centra voor volwassenenonderwijs in kwestie in het werkingsgebied liggen van het centrum voor 
basiseducatie dat voor die opleiding beschikt over een wachtlijst als vermeld in artikel 37, eerste lid. 

De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad 
inwinnen. (…).

Art. 65. 

§1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering een 
overheveling van een structuuronderdeel aanvragen. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde 
overheveling uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse 
Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. De 
Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor de overheveling van een structuuronderdeel. 
(…).
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Art. 179 bis.

In afwijking van artikel 24, § 1, en in afwachting van de installatie van de stuurgroep vermeld in artikel 
50, § 1, 2° en 3°, bepaalt de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen na advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure 
voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, wat de eerste 
graad en de tweede graad van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs betreft 

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, legt het oorspronkelijke voorstel en de conclusies van 
de commissie ter advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 6.

Over een voorstel dat uiterlijk op 31 januari wordt ingediend, beslist de Vlaamse Regering uiterlijk op 
30 juni daaropvolgend na kennisname van enerzijds de conclusies van de commissie en anderzijds het 
advies van de Vlaamse Onderwijsraad. Als op de uiterste datum geen beslissing is genomen, dan is het 
voorstel zoals het is ingediend van rechtswege goedgekeurd.

Een voorstel wordt al dan niet voorwaardelijk of onder beding van beperkingen goedgekeurd.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod 
in het volwassenenonderwijs 

Art. 6.

De ingediende voorstellen van opleidingsprofielen worden uiterlijk twee weken na de indiening voor 
advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd.

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert een advies binnen de termijn, vermeld in artikel 72, § 1, van het 
decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. 

Art. 11 ter

De ingediende aanvragen (voor het toekennen van onderwijsbevoegdheid) worden voor advies 
aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd en beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger 
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. (…)

Art. 11 sexies

De ingediende aanvragen (voor overhevelingen van structuuronderdelen) worden voor advies aan 
de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd en beoordeeld door de adviescommissie, vermeld in artikel 11ter, 
eerste en tweede lid.

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, 
zoals gewijzigd 

Art. 20.

De Vlaamse Regering bepaalt welke opleidingen vanaf het schooljaar 2021-2022 vrij programmeerbaar, 
programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering of niet programmeerbaar zijn. Een 
programmatie is noodzakelijk bij de oprichting van een opleiding die niet georganiseerd is op 1 oktober 
van de twee voorafgaande schooljaren, met de bedoeling om die opleiding in aanmerking te laten 
komen voor financiering of subsidiëring.

Een vrij programmeerbare opleiding wordt door het centrumbestuur schriftelijk gemeld bij de bevoegde 
diensten van de Vlaamse Gemeenschap uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar. Een 
programmatie mits goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt door het centrumbestuur schriftelijk 
aangevraagd bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap uiterlijk op 30 november van het 
voorafgaande schooljaar. De motivering van de aanvraag houdt rekening met de criteria 1° tot en met 
8°, vermeld in artikel 357/8 van de Codex Secundair Onderwijs. De onderwijsinspectie en de bevoegde 
diensten van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de Vlaamse Onderwijsraad anderzijds brengen 
een advies uit over de programmatie. De beslissing van de Vlaamse Regering, die ook rekening houdt 
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met voormelde criteria, wordt genomen uiterlijk 31 maart van het voorafgaande schooljaar. De in dit 
lid voorziene termijnen zijn vervaltermijnen. Een programmatie die de uiterlijke datum voor melding 
of aanvraag overschrijdt, is onontvankelijk. Als de Vlaamse Regering niet op de uiterlijke datum heeft 
beslist, is de programmatie van rechtswege goedgekeurd.

Uitsluitend wat het deeltijds beroepssecundair onderwijs betreft gaan bij de melding of aanvraag van 
een programmatie het protocol van de onderhandeling daarover in het bevoegde lokaal comité en, als 
het centrum tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt 
dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn 
gemaakt.

Uitsluitend wat de leertijd betreft komt de voorwaarde met betrekking tot programmatie, vermeld in 
het tweede lid, als subsidievoorwaarde bovenop de subsidievoorwaarden, bepaald in het decreet van 
7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
“Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”

Art. 23.

§ 2. De screening van de bestaande opleidingen wordt uitgevoerd door een commissie, die bestaat uit:

1°  afgevaardigden van [de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap], de onderwijsinspectie, 
het Agentschap voor Onderwijsdiensten; 

2° deskundigen in de beroepswereld, intern of extern aan de opleidingensector.

De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap] stelt de commissie samen en neemt het 
voorzitterschap ervan waar.

De conclusies van de commissie worden voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ter advies 
voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad en voor de leertijd aan de raad van bestuur van Syntra 
Vlaanderen.

Op basis van de conclusies van de commissie en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, respectievelijk 
de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, neemt de Vlaamse Regering een beslissing.

Art. 24. § 2.

Een initiatief tot of een voorstel van nieuwe opleiding wordt voorgelegd aan de commissie als vermeld 
in artikel 23, § 2. De commissie onderzoekt het voorstel ten minste op volledigheid, correctheid en 
actualiteitswaarde, en formuleert conclusies. 

Het oorspronkelijke initiatief of voorstel en de conclusies van de commissie worden ter advies voorgelegd 
aan de Vlaamse Onderwijsraad, aan de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen of aan beide, afhankelijk 
van waar de opleiding wordt ondergebracht.

Op basis van de conclusies van de commissie en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, respectievelijk 
de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen of beide, neemt de Vlaamse Regering een beslissing. (…) 

Art. 28.

§ 1. (…) De Vlaamse Regering ontwikkelt, tezamen met het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve 
verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, de opleidingenstructuur. 
Voorafgaand aan een definitieve beslissing, legt ze het resultaat ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad 
voor. 

Art. 30.

§ 1. [De Vlaamse Regering bepaalt in overleg met de beroepssectoren, de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen en de Vlaamse Onderwijsraad, welke door de Vlaamse Regering vóór 1 januari 
2014 vastgelegde referentiekaders worden opgeheven en door welke beroepskwalificaties ze worden 
vervangen. Van deze beroepskwalificaties worden, onverkort, de doelen voor de beroepsgerichte 
vorming van de opleidingen binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs afgeleid.]

[...]

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen 
van de component leren en de component werkplekleren.
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Voor een opleiding die zowel in het deeltijds beroepssecundair onderwijs als in de leertijd voorkomt, 
geldt hetzelfde referentiekader. Als het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd hetzelfde 
referentiekader hanteren, dan geldt dat vanaf hetzelfde schooljaar.

§ 2. De bepalingen van § 1 gelden niet voor opleidingen binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
die door de centra niet-modulair worden georganiseerd in afwachting van het opleidingsaanbod dat 
tot stand komt na screening als vermeld in artikel 23, § 1. In voorkomend geval worden de door de 
Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, goedgekeurde opleidingskaarten als 
referentiekader gehanteerd waarin de minimale leerdoelen en inhouden van de opleiding in kwestie 
worden beschreven.

Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport 

Art. 6.

De voortgangscontrole van de inhoudelijke werking van de vereniging wordt toevertrouwd aan een 
opvolgingsgroep die opgericht is door de Vlaamse Regering. […]

De opvolgingsgroep brengt advies uit aan de Vlaamse Regering over de ingediende jaarplannen en de 
jaarverslagen.

De opvolgingsgroep is als volgt samengesteld:

1° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs;

2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Sport; 

3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting;

4° een vertegenwoordiger voor het Departement Onderwijs en Vorming;

5°  een vertegenwoordiger voor het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;

6°  een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;

7°  een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, 
de Sport en de Openluchtrecreatie;

8°  een vertegenwoordiger voor de sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;

9°  een vertegenwoordiger voor de Vlaamse Onderwijsraad;

10°  twee vertegenwoordigers voor de vereniging die overeenkomstig dit decreet gesubsidieerd wordt;

11°  een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Onderwijs en 
Vorming;

12°  een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media. 

De opvolgingsgroep kan verder aangevuld worden met experten inzake schoolsport.

Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, zoals gewijzigd 

Art. 7.

De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de Vlor en de SERV de procedure voor beschrijving en 
inschaling van een beroepskwalificatiedossier. Dit besluit bevat ten minste de volgende elementen:

1°  de beschrijving van wat een beroepskwalificatiedossier moet inhouden en hoe dit wordt opgesteld;

2°  de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering het opstellen ervan coördineert en 
de validering ervan organiseert;

3°  de wetenschappelijk geijkte methodiek voor inschaling van een beroepskwalificatiedossier. De 
methodiek bevat eveneens een besluitvormingsproces dat leidt tot een consensus;

4°  de verdere samenstelling van de validerings- en inschalingscommissies;

5°  de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de marginale toetsing van de 
werkzaamheden van de validerings- en inschalingscommissie uitvoert. De bevoegde dienst 
van de Vlaamse Regering toetst het proces, het gebruik van de descriptorelementen en van de 
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wetenschappelijk geijkte inschalingsmethodiek;

6°  de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering een voorstel tot inschaling formuleert 
bij ontstentenis van een consensus van de inschalingscommissie.

Art. 11.

De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering legt een gevalideerd beroepskwalificatiedossier voor 
inschaling voor aan een inschalingscommissie.

Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragrafen 2, 3 en 4 van artikel 10 
wordt de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door de SERV en de andere 
helft door de Vlor, VDAB en Syntra Vlaanderen.

Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragraaf 5 van artikel 10 wordt 
de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door hetzij een betrokken 
overheidsinstantie, hetzij een betrokken sector en de andere helft door de Vlor, VDAB en Syntra 
Vlaanderen.

Er worden ten minste twee niet-stemgerechtigde onafhankelijke experten door de bevoegde dienst van 
de Vlaamse Regering aan de inschalingscommissie toegevoegd.

Art. 15.

Met het oog op een actueel en rationeel onderwijsaanbod bepaalt de Vlaamse Regering de criteria voor 
het uitwerken van de onderwijskwalificaties en voor de situering ervan in de opleidingenstructuur. (…)

Ieder voorstel en iedere vraag, al dan niet omgezet in een voorstel, zal door de bevoegde dienst van 
de Vlaamse Regering voor advies aan de Vlor worden voorgelegd. De Vlaamse Regering erkent de 
onderwijskwalificaties op gezamenlijk voorstel van de minister bevoegd voor Vorming en de minister 
bevoegd voor Onderwijs.

Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Art. 30.

Ten minste eenmaal om de zes jaar, en voor het eerst tijdens het schooljaar 2012-2013, wordt de werking 
geëvalueerd van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen. De 
evaluaties worden uitgevoerd door een door de Vlaamse Regering samengestelde commissie.

De Vlaamse Regering richt de commissie op en bepaalt de wijze waarop de leden van de commissie 
worden vergoed.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de academische wereld, vertegenwoordigers van 
de instellingen en ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. De commissie wordt 
aangevuld met externe leden, deskundig op het vlak van kwaliteitszorg. De vertegenwoordigers van de 
academische wereld en de vertegenwoordigers van de instellingen worden aangeduid op voorstel van 
de Vlaamse Onderwijsraad. (…)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs (17 december 2010) 

Art. 159.

§ 3. De Vlaamse Regering legt de opleidingenstructuur vast. Onder opleidingenstructuur wordt verstaan: 

1°  het geheel van de opleidingen per studiegebied;

2°  de modules per opleiding; 

3°  de duurtijd per module uitgedrukt in uren per week en uitgedrukt in weken per schooljaar; 

4°  de aanduiding dat de modules zich sequentieel of onafhankelijk tot elkaar verhouden; als de 
modules in een sequentieel verband staan, moeten zij in een eveneens vastgelegde volgorde 
worden gevolgd;

5°  het minimum of de minima inzake aantal uren per week voorbehouden voor gedifferentieerde 
onderwijsactiviteiten.
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Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt 
de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad 
voor. (…) 

Art. 160.

Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de 
Vlaamse Regering bepaald. 

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit kwalificaties. Als die er niet zijn, leidt de Vlaamse 
Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de beroepssectoren. 

Voor zover de competenties afwijken van die, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de 
Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor.

Competenties kunnen ook door middel van stages worden gerealiseerd.

Art. 178.

Het schoolbestuur vraagt de programmatie van een structuuronderdeel dat niet onder de toepassing van 
artikel 177 valt, bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aan 
uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar en uiterlijk op 30 september van het lopende 
schooljaar als het een Se-n-Se betreft die van start gaat op 1 februari daaropvolgend. Die termijn geldt 
als vervaltermijn. De motivering van de aanvraag houdt in elk geval rekening met de criteria, vermeld in 
het derde lid, 1° tot en met 6°. Bij de aanvraag gaan het protocol van de onderhandeling ter zake in het 
bevoegde lokaal comité en, als de school tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het 
proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken die binnen 
de scholengemeenschap zijn gemaakt.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over de programmatie na advies van:

1°  de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2°  de Vlaamse Onderwijsraad;

3°  in geval van een studierichting met dubbele finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt: de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen. (…)

Art. 179.

Tot en met het schooljaar 2020-2021 kan een structuuronderdeel van de tweede graad dat door de 
Vlaamse Regering is vastgelegd in uitvoering van artikel 124 en 126 worden geprogrammeerd. Tot en 
met het schooljaar 2022-2023 kan een structuuronderdeel van de derde graad, met uitzondering van 
het derde leerjaar, dat door de Vlaamse Regering is vastgelegd in uitvoering van artikel 124 en 126 
worden geprogrammeerd. Vanaf het tweede schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de Vlaamse 
Regering de Se-n-Se opneemt in de matrix en de concordantie naar die Se-n-Se vastlegt en tot en 
met het schooljaar 2024-2025 kan een structuuronderdeel van het derde leerjaar van de derde graad 
[, met uitzondering van het naamloos leerjaar BSO49] dat door de Vlaamse Regering is vastgelegd in 
uitvoering van artikel 124 en 126 worden geprogrammeerd.

De programmatie wordt opgevat als een voorbereiding op de lokale invulling van het gemoderniseerd 
secundair studieaanbod. In de aanvraag vermeldt het schoolbestuur dan ook uitdrukkelijk de wijze 
waarop ze, met inachtname van de concordantiemogelijkheden zoals bepaald door de Vlaamse 
Regering in uitvoering van artikel 133/5, het geprogrammeerde structuuronderdeel zal concorderen op 
het tijdstip dat het leerjaar in kwestie wordt gemoderniseerd. Een eventuele gunstige beslissing van de 
Vlaamse Regering over de programmatie is onder voorwaarde van desbetreffende concordantie.

Per concordantie kan het schoolbestuur voor een school maar één programmatieaanvraag indienen.

In voorkomend geval vraagt het schoolbestuur de programmatie bij de bevoegde diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aan uiterlijk op 30 november van het voorafgaande 
schooljaar en uiterlijk op 30 september van het lopende schooljaar als het een Se-n-Se betreft die 
van start gaat op 1 februari daaropvolgend. Die termijn geldt als vervaltermijn. De motivering van de 
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aanvraag houdt in elk geval rekening met de criteria, vermeld in artikel 178, derde lid, 1° tot en met 6°. 
Bij de aanvraag gaan het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité en, 
als de school tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt 
dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn 
gemaakt.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over de programmatie na advies van:

1°  de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2°  de Vlaamse Onderwijsraad. (…)

Art. 179/1

Tot en met het schooljaar 2022-2023 kan een structuuronderdeel van de derde graad, met uitzondering 
van het derde leerjaar, dat door de Vlaamse Regering is vastgelegd in uitvoering van artikel 124 en 126, 
worden geprogrammeerd. Tot en met het schooljaar 2024-2025 kan een structuuronderdeel van het 
derde leerjaar van de derde graad bso, [met uitzondering van het naamloos leerjaar], dat door de 
Vlaamse Regering is vastgelegd in uitvoering van artikel 124 en 126, worden geprogrammeerd.

De programmatie wordt opgevat als 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 vraagt het schoolbestuur de programmatie bij de bevoegde diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aan uiterlijk op 30 november van het voorafgaande 
schooljaar. Die termijn geldt als vervaltermijn. Bij de aanvraag gaan het protocol van de onderhandeling 
ter zake in het bevoegde lokaal comité en, als de school tot een scholengemeenschap behoort, een 
uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie in overeenstemming is met de 
afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over de programmatie na advies van:

1°  de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2°  de Vlaamse Onderwijsraad. (…)

Art. 179/3

Voor de programmatie van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers gelden de volgende 
bepalingen: 

1°  de programmatie wordt per scholengemeenschap bij de bevoegde diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 1 mei van het voorafgaande 
schooljaar. Bij die aanvraag wordt het protocol gevoegd van de onderhandeling ter zake in het 
bevoegde lokaal comité van de scholengemeenschap; 

2°  na advies binnen tien werkdagen van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de 
onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap, neemt de Vlaamse 
Regering een beslissing over de programmatie.]¹

Vanaf 1 november 2015 en tot op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum worden de bepalingen 
van het tweede lid buiten werking gesteld en gelden voor de programmatie van het onthaaljaar voor 
anderstalige nieuwkomers de volgende bepalingen: 

1°  de programmatie wordt per scholengemeenschap 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;
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 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;

2°  binnen tien werkdagen wordt een advies gegeven enerzijds door de Vlaamse Onderwijsraad en 
anderzijds door de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap; 

3°  uiterlijk twee maanden na indiening van de aanvraag neemt de Vlaamse Regering een beslissing. 
Die beslissing is gebaseerd op de verwachte instroom van anderstalige nieuwkomers versus het al 
dan niet behoeftedekkend bestaande aanbod van onthaalonderwijs. Bij gunstige beslissing wordt 
tevens bepaald vanaf welk tijdstip het onthaaljaar kan worden opgericht.]

Art. 286

§ 6. De oprichting vanaf 1 september van een nieuwe school kan pas na een gunstige beslissing van de 
Vlaamse Regering.

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 
gemotiveerde aanvraag met het oprichtingsdossier aan AGODI, dat de aanvraag voor administratief-
technisch en inhoudelijk advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt.

In afwijking van het voorgaande lid, kunnen voor de oprichting vanaf 1 september 2015 van type 9 
gemotiveerde aanvragen bij AGODI ingediend worden tot uiterlijk 1 juli 2014.

De Vlaamse Regering neemt deze beslissing na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de 
gegrondheid van de lokale behoefte aan extra aanbod en na advies van AGODI en de onderwijsinspectie.

Art. 289

§ 3. Een bestaande school die opleidingsvorm 3 organiseert die aan de rationalisatienorm voldoet, kan 
een of meer bijkomende opleidingen inrichten.

Om een programmatieaanvraag in te dienen voor de oprichting van een of meer bijkomende opleidingen 
in opleidingsvorm 3, stelt het schoolbestuur een oprichtingsdossier samen, dat ten minste de volgende 
elementen bevat: (…)

De Vlaamse Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten 
brengen binnen een redelijke termijn en uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de aanvragen, 
vakantieperioden niet inbegrepen, een advies uit aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs. (…)

§ 5. De oprichting vanaf 1 september van één of meer nieuwe opleidingsvormen kan pas na een gunstige 
beslissing van de Vlaamse Regering.

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 
gemotiveerde aanvraag met het oprichtingsdossier aan AGODI, dat de aanvraag voor administratief-
technisch en inhoudelijk advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt. Dit advies wordt niet gevraagd 
aan de Vlaamse Onderwijsraad indien het programmatievoorstel valt onder toepassing van paragraaf 2.

In afwijking van het voorgaande lid, kunnen voor de oprichting vanaf 1 september 2015 van type 9 
gemotiveerde aanvragen bij AGODI ingediend worden tot uiterlijk 1 juli 2014.

De Vlaamse Regering neemt deze beslissing na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de gegrondheid 
van de lokale behoefte aan extra aanbod en na advies van AGODI en de onderwijsinspectie. Het advies 
van de Vlaamse Onderwijsraad is geen element in deze beslissing indien het programmatievoorstel valt 
onder toepassing van paragraaf 2. (288) (…)

Art. 290/1

§ 2. In een school of opleidingsvorm kan een nieuw type worden opgericht als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: (…)

2° de oprichting vanaf 1 september van het nieuwe type kan pas na een gunstige beslissing van de 
Vlaamse Regering. 

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 
gemotiveerde aanvraag met het programmatiedossier aan AGODI, dat de aanvraag voor advies aan de 
Vlaamse Onderwijsraad bezorgt. 
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In afwijking van het voorgaande lid, kunnen voor de oprichting vanaf 1 september 2015 van type 9 
gemotiveerde aanvragen bij AGODI ingediend worden tot uiterlijk 1 juli 2014. 

De Vlaamse Regering neemt deze beslissing na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de 
gegrondheid van de lokale behoefte aan extra aanbod en na advies van AGODI en de onderwijsinspectie. 
(…)

Art. 342.

Modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied zonder opdeling in fasen of leerjaren. De 
betrokken studiegebieden zijn : auto, bouw, grafische communicatie en media, handel, hout, koeling en 
warmte, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit, personenzorg, textiel, voeding. Elk studiegebied 
bundelt een reeks opleidingen. Eenzelfde opleiding kan in verschillende studiegebieden voorkomen. (…)

Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt 
de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad 
voor. (…)

Art. 343.

Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de 
Vlaamse Regering bepaald. Die leerinhouden zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van door de 
Vlaamse Regering vastgestelde opleidingsprofielen.

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit [9erkende beroepskwalificaties9]. Als die er niet 
zijn, leidt de Vlaamse Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de 
beroepssectoren.

Voor zover de competenties afwijken van die bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de 
Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor. (…)

Art. 357/8.

Voor een voltijds secundaire school met een daaraan verbonden centrum voor deeltijds beroepssecundair 
onderwijs heeft elke programmatie van een duaal structuuronderdeel betrekking op zowel de school 
als het centrum, ongeacht waar het duale structuuronderdeel in kwestie of een of meer van de daaraan 
verbonden aanloopstructuuronderdelen wordt aangeboden. Als noch een duaal structuuronderdeel 
noch ten minste één van de eraan verbonden aanloopstructuuronderdelen op de eerste lesdag van 
oktober of, voor Se-n-Se, de eerste lesdag van maart van twee aansluitende schooljaren wordt ingericht, 
kan heropstart slechts na programmatie.

(…)

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over de programmatie na advies van:

1°  de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2°  de Vlaamse Onderwijsraad;

3°  de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

(…)

Art. 357/63.

De programmatie van een duaal structuuronderdeel wordt door het bestuur van de aanbieder duaal 
leren bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd 
uiterlijk op 30 november van het voorafgaand schooljaar. Die termijn geldt als vervaltermijn; aanvragen 
die later worden ingediend zijn onontvankelijk. De motivering van de aanvraag houdt in elk geval rekening 
met de criteria, vermeld in het derde lid, 1° tot en met 8°. Bij de aanvraag zitten, in voorkomend geval, 
het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité en, als de school tot een 
scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie 
in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.
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De Vlaamse Regering neemt een beslissing over de programmatie na advies van:

1°  de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

2°  de Vlaamse Onderwijsraad;

3°  de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

(…)

Besluit van de Vlaamse Regering 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende 
de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de 
erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs

Art.11.

Een gevalideerd beroepskwalificatiedossier wordt voor inschaling aan een inschalingscommissie 
voorgelegd. 

Een inschalingscommissie als vermeld in het eerste lid wordt als volgt samengesteld: 

1°  zeven effectieve leden aangewezen door de SERV; 

2°  vijf effectieve leden aangewezen door de VLOR; 

3° één effectief lid aangewezen door de VDAB en één effectief lid aangewezen door Syntra Vlaanderen; 

4°  twee onafhankelijke interne experten uit het agentschap. 

(…)

Art. 17.

§ 1. Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 4 wordt door het agentschap aan de VLOR voor 
advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 16, 3° en 4° van dit 
besluit. 

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen.

Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (11 oktober 2013)

Art. II.108.

§ 1. (…) De Vlaamse Regering bepaalt het beroepsprofiel van de leraar op advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad. De Vlaamse Regering dient dit beroepsprofiel ter goedkeuring in bij het Vlaams 
Parlement. 

§ 2. (…) De Vlaamse Regering bepaalt de basiscompetenties op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. V.247. 

(…) Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt een 
vakbondsafgevaardigde dienstvrijstelling om de vergaderingen van de Vlaamse Onderwijsraad bij te 
wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid 
behoudt het recht op een salaris.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 30 
april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van 
niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 
2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 
inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs

Art. 4.

Het agentschap werkt voorstellen van onderwijskwalificaties uit op eigen initiatief of op vraag 
van belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen hun vraag tot opmaak van een voorstel van 
onderwijskwalificatie permanent bij het agentschap indienen. Uiterlijk zes maanden na het ontvangen 
van een vraag legt het agentschap hetzij de gemotiveerde beslissing tot het niet opmaken van een 
voorstel hetzij het voorstel van onderwijskwalificatie voor advisering voor aan de VLOR.
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Art. 7.

Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4 wordt door het agentschap aan de VLOR 
voor advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 5, 1°, 2° en 4° 
tot en met 7°. 

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen.

Beheersovereenkomst RTC’s 2020-2022

Art. 10 

§1. Minstens jaarlijks wordt door de Vlor een vergadering van een klankbordgroep georganiseerd door 
samenkomst van de Vlor-commissie RTC. In de klankbordgroep zetelen diverse belanghebbenden 
op centraal niveau met minstens vertegenwoordiging van de onderwijsverstrekkers, sectorale sociale 
partners, sectorfondsen, VDAB, Syntrum en interprofessionele sociale partners. 

§2. De taak van klankbordgroep bestaat erin de werking van de RTC’s te toetsen aan het bredere 
strategische onderwijs- en socio-economische kader en opportuniteiten mee te geven. 

Art. 11. 

De samenwerking tussen de RTC’s onderling alsook de werking van de Stuurgroep RTC’s en van de 
klankbordgroep worden tijdens de looptijd van deze beheersovereenkomst kritisch getoetst en waar 
nodig bijgestuurd.

Art. 18. Projecten in het jaaractieplan die de platformwerking van het RTC concreet gestalte geven, 
bedoeld onder punt A van artikel 3 §3, dienen te voldoen aan de krijt- en richtlijnen zoals vastgesteld 
door de Stuurgroep RTC’s, omschreven in artikel 8 §1 van deze beheersovereenkomst. De projecten 
houden rekening met de opportuniteiten zoals geformuleerd door de Vlor Commissie RTC. 

Art. 19 §1. Projecten in het jaaractieplan die onderwijsinstellingen ondersteunen in het verwerven van 
relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren, bedoeld 
onder punt B van artikel 3 §3 houden rekening met de opportuniteiten zoals geformuleerd door de Vlor 
Commissie RTC.

Gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs (28 oktober 2016)

Art. IV.35.

Volgens door de Vlaamse Regering per type van buitengewoon onderwijs en per onderwijsniveau, op 
advies de bevoegde afdelingen voor het buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad vast 
te stellen regelen, neemt de Vlaamse Regering te zijnen laste de reiskosten van de gehandicapten, die 
zich van hun verblijfplaats, tehuis of pleeggezin naar de dichtstbijzijnde school of vestigingsplaats voor 
buitengewoon onderwijs waar onderwijs verstrekt wordt waarvoor zij geschikt werden verklaard, en 
dit binnen een groepering naar keuze of van hun verblijfplaats naar het tehuis, school of pleeggezin 
begeven, alsmede de kosten van de terugreis, zulks gedurende de gehele tijd dat zij buitengewoon 
onderwijs volgen. 

Onder groepering dient te worden verstaan: een indeling van scholen en vestigingsplaatsen in het 
buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs, naargelang ze behoren tot 
het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs 
naargelang van de onderscheidene godsdiensten, of het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de 
personeelsformatie, de inning van inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 

Art. 56. 

§ 1. [De aanvragen voor het verkrijgen van onderwijsbevoegdheid die zijn ingediend, worden door het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten ontvankelijk verklaard als aan al de volgende voorwaarden voldaan 
is:

1°  bij de aanvraag is een ondertekend protocol van het lokaal comité van het aanvragende 
schoolbestuur gevoegd;

Bevoegdheden van de Vlor

http://www.vlor.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/regionale-technologische-centra-beheersovereenkomsten-plannen-evaluatie
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15040
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
daenenan
Tekstvak

daenenan
Tekstvak



www.vlor.be 82

Jaarverslag 2020-2021

2°  de aanvraag is ingediend binnen de aanvraagtermijn, vermeld in artikel 55;

3°  de aanvraag is ingediend conform de voorwaarden, vermeld in artikel 55 tot en met 58 van dit 
besluit en artikel 130 van het decreet van 9 maart 2018.]

De ontvankelijk verklaarde aanvragen worden voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd 
en vervolgens beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en Vorming en de onderwijsinspectie.

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie rekening met al de volgende criteria:

1°  de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid sluit aan bij de visie van het schoolbestuur over 
vernieuwing en verbreding van het aanbod;

2°  er is een indicatie dat er een potentieel aan leerlingen bestaat voor de nieuw aangevraagde 
onderwijsbevoegdheid;

3°  de academie beschikt op de ingangsdatum over de nodige infrastructuur en expertise voor de 
organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid.

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 formuleert het netoverschrijdend samenwerkingsforum 
deeltijds kunstonderwijs Brussel, vermeld in artikel 27 van het decreet van 9 maart 2018, een advies 
over de aanvragen die ingediend zijn door een schoolbestuur van een academie waarvan de 
hoofdvestigingsplaats gevestigd is in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.

Het samenwerkingsforum, vermeld in het eerste lid, bepaalt zelf zijn beoordelingscriteria, rekening 
houdend met zijn opdracht, conform artikel 27 van het decreet van 9 maart 2018.

§ 3. De minister neemt [uiterlijk 15 mei] een beslissing op basis van het advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad, de adviescommissie en in voorkomend geval het samenwerkingsforum, vermeld in 
paragraaf 2. Als het schoolbestuur de gevraagde onderwijsbevoegdheid verkrijgt, is die geldig tot en met 
30 september van het [derde] schooljaar dat volgt op de datum van het verkrijgen van de bevoegdheid. 
Als de goedgekeurde clusters, opties of instrumenten binnen die periode niet georganiseerd worden, 
vervalt de bevoegdheid.

Art. 58. 

Een schoolbestuur kan onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een optie die niet in artikel 3, 5, 7 of 9 
voorkomt of een muziekinstrument dat niet in artikel 11 tot en met 14 voorkomt. Het schoolbestuur kan 
daarbij een voorstel tot een nieuw vak toevoegen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, dient het schoolbestuur een gemotiveerde aanvraag in bij het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten, dat de ontvankelijkheid beoordeelt conform artikel 56, §1, eerste 
lid. Het agentschap legt de vraag vervolgens voor aan de Vlaamse Onderwijsraad en een commissie 
bestaande uit de Onderwijsinspectie, het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Departement 
Onderwijs en Vorming. Op basis van dat advies neemt de Vlaamse Regering een beslissing.

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie, naast de criteria vermeld in artikel 56 
§1 derde lid, rekening met de volgende criteria:

1°  de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument zich 
onderscheidt van het bestaande aanbod, vermeld in artikel 3 tot en met 15;

2°  de leerbehoefte die werd vastgesteld met het oog op hetzij vervolgonderwijs, hetzij kunstbeoefening 
in de vrije tijd of op de arbeidsmarkt;

3°  de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument het potentieel 
heeft om nieuwe doelgroepen te bereiken;

4°  de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument inspeelt 
op een actuele tendens in de kunsten of bijdraagt tot het bewaren van het immaterieel cultureel 
erfgoed in Vlaanderen door nieuwe restauratietechnieken of inzichten over de uitvoeringspraktijk.

Als aan minstens drie van de vier criteria werd voldaan, kan er een gunstig advies gegeven worden.

De Vlaamse Onderwijsraad bepaalt zelf zijn beoordelingscriteria, conform zijn opdracht, vermeld in artikel 
69 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de 
modernisering van het secundair onderwijs

Art. 3.

De bevoegde diensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseren, uiterlijk 
om de vijf schooljaren, een screening van de actualiteitswaarde van de basisopties van het voltijds 
gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, en alle 
structuuronderdelen van de matrix, en doen, als dat nodig is, voorstellen aan de Vlaamse Regering tot 
bijsturing. Een eerste screening gebeurt in het schooljaar 2025-2026. 

Bij de screening, vermeld in het eerste lid, wordt alleszins rekening gehouden met: 

1°  voor domeinoverschrijdende structuuronderdelen met finaliteit doorstroom: de 
aansluitingsmogelijkheden op en de slaagcijfers in het hoger onderwijs, bekeken over de 
studiegebieden in het hoger onderwijs heen; 

2°  voor domeingebonden structuuronderdelen met finaliteit doorstroom: de aansluitingsmogelijkheden 
op en de slaagcijfers in de studiegebieden van het hoger onderwijs die aansluiten op het 
studiedomein van het secundair onderwijs; 

3° voor structuuronderdelen met finaliteit arbeidsmarkt: de stand van zaken op het vlak van 
beroepskwalificaties, arbeidsmarkt en tewerkstelling; 

4°  voor structuuronderdelen met dubbele finaliteit: de aansluitingsmogelijkheden op en de slaagcijfers 
in de studiegebieden van het hoger onderwijs die aansluiten op het studiedomein van het secundair 
onderwijs enerzijds en de stand van zaken op het vlak van beroepskwalificaties, arbeidsmarkt en 
tewerkstelling anderzijds. 

Uiterlijk op 1 september van het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar van de inwerkingtreding 
ervan, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over het eventueel voorstel van bijsturing van het 
studieaanbod dat uit de screening volgt. De Vlaamse Regering neemt haar beslissing na advies van 
enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds, louter voor structuuronderdelen met dubbele 
finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de raad van bestuur 
van Syntra Vlaanderen.
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