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Advies over het programmadecreet van de 
begrotingscontrole 2011 

1 Situering 

et 

) 

                                                                                                                                                                                    

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën Philippe Muyters heeft aan de Vlor gevraagd om een 
spoedadvies uit te brengen over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 2011. De adviesvraag werd op 18 april ontvangen. 

Via een schriftelijke procedure werden de reacties van de geledingen verzameld op dit ontwerp van 
decreet. Het advies werd besproken op de Algemene Raad van 28 april 2011 en werd met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 

2 Bepalingen m.b.t. het beleidsdomein Onderwijs in h
programmadecreet 

2.1 Verlenging verbod op bijkomend aanbod type 7 (ASS-aanbod

artikel 4, 7, 15 

Sinds het schooljaar 2009-2010 is het onmogelijk om bijkomend aanbod type 7 te creëren. Deze 
maatregel werd opgenomen in onderwijsdecreet XX omdat de minister van Onderwijs en Vorming eerst een 
synthesenota over leerzorg tot stand wil brengen. Hierin zal oa. de omkadering van ASS 
(autismespectrumstoornissen) en de planning van het aanbod voor ASS mee opgenomen worden. 

De maatregel wordt met dit voorstel verlengd voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. 

 

De Vlor pleit voor een structurele oplossing voor leerlingen met ASS op korte termijn. Het gebrek aan 
structurele maatregelen dreigt te leiden naar een scheeftrekking in het onderwijsveld omdat scholen 
zoeken naar een geschikte omkadering voor leerlingen met ASS1. 

 

1 : Het VSKO dient hier een minderheidsstandpunt in: VSKO pleit ervoor om de programmatiestop uit te 
breiden, naast type 7, tot type 4 (= kinderen met een fysieke handicap). De programmatiestop dient ook 
verlengd te worden tot en met schooljaar 2012-2013. De verlenging zou het mogelijk moeten maken om 
een structurele oplossing te creëren voor de ASS-problematiek. 
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 2.2 Financiering persoonlijke ontwikkelingstrajecten in DBSO

In het programmadecreet van de begrotingscontrole 2010 werd er een bepaling ingeschreven waardoor 
jongeren in een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) niet in aanmerking worden genomen bij de 
vaststelling van het pakket uren-leraar. De argumentatie luidde dat deze maatregel nodig was om een 
dubbele financiering van deze jongeren te vermijden (bij centra DBSO én centra deeltijdse vorming). 

Deze maatregel was enkel geldig voor het schooljaar 2010-2011. In het voorliggende voorontwerp van 
decreet wordt deze maatregel vervangen door een ‘macro-compensatie’ over alle centra heen, door een 
aanpassing van de coëfficiënten uren-leraar. 

Concreet wordt de coëfficiënt voor de schijf van 1 jongere tot en met 49 jongeren verlaagd van 3,80 uren-
leraar naar 3,66. De coëfficiënt voor de schijf van 50 jongeren en meer wordt verlaagd van 2,85 uren-
leraar naar 2,69. 

 

De Vlor erkent dat er een methode moet worden gevonden om de dubbele financiering van jongeren in een 
persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) uit te sluiten. De ‘macro-compensatie’ met een aanpassing van de 
coëfficiënten uren-leraar is zonder meer ook de aangewezen manier om dit te realiseren. 

De Vlor kan echter niet akkoord gaan met het voorstel om de coëfficiënt voor de schijf van 50 jongeren en 
meer te verlagen van 2,85 naar 2,69 uren-leraar. Bij de onderhandelingen over het decreet leren en 
werken werd er immers overeengekomen om de coëfficiënt voor de tweede schijf van 2,85 naar 2,75 te 
brengen. Er werd toen afgesproken dat deze vermindering gelijk staat met het verrekenen van de dubbele 
financiering van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 

De coëfficiënt van de tweede schijf verlagen naar 2,69 i.p.v. naar 2,75 is een nieuwe, onaanvaardbare 
vorm van besparing van ongeveer 300 uren-leraar. 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne                     Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal                  voorzitter 
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