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Advies over decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 2010. 

1 Situering 

Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en 
Sport vroeg op 19 april 2010 aan de Vlaamse Onderwijsraad een spoedadvies over het 
voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2010. 
 
De verschillende geledingen van de Vlor hebben de kans gekregen om schriftelijk hun 
inbreng te doen over de bepalingen die voor hen relevant zijn. 

De Algemene Raad bracht zijn advies uit op 29 april 2010. De stemming was unaniem. 

2 Deeltijds Kunstonderwijs 

In art. 3 en art. 4 van het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld om de 
werkingsmiddelen van het DKO niet te indexeren in 2010. Eerder werd bij de initiële 
begroting 2010 al het besluit genomen om de werkingsmiddelen van de andere 
onderwijsniveaus niet te indexeren. 

De Vlaamse Onderwijsraad wenst echter te benadrukken dat de werkingsmiddelen die het 
DKO ontvangt in geen enkel opzicht de vergelijking doorstaan met de werkingsmiddelen van 
de andere onderwijsniveaus. Binnen het totaal aan werkingsmiddelen voor de 
onderwijsniveaus basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs bedragen deze slechts 
0,88%. 

De besparingsmaatregel op deze minimale werkingsmiddelen zal dus niet wezenlijk 
bijdragen tot het behalen van de besparingsnorm voor het beleidsdomein Onderwijs. Het 
enige effect dat men met deze maatregel zal bekomen, is een groot ongenoegen in het DKO. 
 
De Vlaamse Onderwijsraad adviseert daarom art. 3 en art. 4 in het voorliggende ontwerp van 
decreet te schrappen.1 

3 Stelsel van leren en werken 

3.1 Voorstel tot pro rata verrekening van het aantal jongeren met een persoonlijk 
ontwikkelingstraject 

In art. 7 van het voorontwerp van decreet wordt voorgesteld om aan artikel 89 van het 
decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap een paragraaf 3 toe te voegen. 
 
Hierin wordt bepaald dat jongeren die een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) doorlopen 
slechts pro rata naar hun effectieve aanwezigheid in het centrum deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (CDO) verrekend mogen worden voor de financiering van de CDO’s. Hierbij wordt 

                                                 
1 : het VSKO onthoudt zich bij de stemming van deel 2: deeltijds kunstonderwijs 
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in de memorie van toelichting verwezen naar een onterechte dubbele telling voor de 
financiering  van het centrum deeltijds beroepssecundair onderwijs en het centrum deeltijdse 
vorming (CDV). 
 

3.2 Aanpassing van de omkaderingscoëfficiënt in het decreet leren en werken 

Om deze dubbele financiering te vermijden werd er echter tijdens de onderhandelingen over 
het decreet leren en werken al in eerste instantie voorgesteld om een 
aanwendingspercentage toe te passen van 96,37%. Het restpercentage zou dan worden 
aangewend voor de financiering van de centra deeltijdse vorming die daarmee de 
persoonlijke ontwikkelingstrajecten kunnen organiseren. Hierdoor zou de meerkost van de 
persoonlijke ontwikkelingstrajecten  beperkt blijven. 
 
Dit principe van aanwendingspercentage werd uiteindelijk niet weerhouden.  De dubbele 
financiering werd verwerkt in een aanpassing van de omkaderingscoëfficiënt die werd 
opgenomen in art. 89 §1. Zo was er in het initiële voorontwerp sprake van een toekenning 
van 3,80 uren-leraar voor de eerste schijf van 1 tot 49 jongeren en 2,85 uren-leraar voor de 
schijf van 50 jongeren en meer. Het aantal uren werd uiteindelijk teruggebracht naar 3,66 
uren-leraar voor de eerste schijf van jongeren en 2,75 uren-leraar voor de tweede schijf (50 
jongeren en meer). Deze aanpassing stemt overeen met de vermindering van 3,63%. 
 
Bij deze berekening en het daaraan gekoppelde budget ging men ervan uit dat 8,5% van de 
leerlingen een persoonlijk ontwikkelingstraject zouden volgen. Deze raming klopt, want dit is 
exact het percentage op teldatum maart 2010. 
 
Voor de invoering van het decreet leren en werken bedroeg de omkadering  3,4 uren leraar 
voor de eerste schijf van 49 jongeren en 2,45 uren-leraar voor de tweede schijf.  Voor 
trajectbegeleidingen werd de omkadering met 0,19 verhoogd: 3,59 uren-leraar voor de 
eerste schijf en 2,64 uren-leraar voor de tweede schijf. 
 
Met het decreet werd dus aan de centra een heel lichte stijging van de coëfficiënt toegekend 
die nodig is voor de implementatie van het modulair onderwijs en voor het realiseren van het 
voltijds engagement. Eigenlijk was deze verhoging onvoldoende,  maar het meetellen van de 
leerlingen met een persoonlijk ontwikkelingstraject voor zowel de financiering van de centra 
deeltijds beroepssecundair onderwijs als voor de centra deeltijdse vorming was een 
doelbewuste compensatie. 
 

3.3 Overleg tussen centra deeltijds beroepssecundair onderwijs, centra deeltijdse 
vorming en centra voor leerlingenbegeleiding 

Van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt ook verwacht dat zij intensief 
samenwerken met de centra voor deeltijdse vorming. Jongeren die een persoonlijk 
ontwikkelingstraject volgen worden immers niet ‘uitbesteed’. 
 
Zo dient het CDO in te staan voor alle administratieve verplichtingen en wordt de sterk 
uitgebouwde trajectbegeleiding opgenomen door het centrum deeltijdse vorming. Door intens 
overleg met de betrokken actoren die instaan voor de begeleiding van POT-jongeren wordt 
de band met onderwijs niet doorgeknipt zodat ook de zwakste categorie zo snel als mogelijk 
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opnieuw aansluiting vindt met het CDO. Op die manier wordt de ongekwalificeerde uitstroom 
zoveel als mogelijk beperkt en krijgt iedere jongere een reëel toekomstperspectief naar de 
arbeidsmarkt. 
 
Het belang van deze trajectbegeleiding en het overleg hierover wordt bvb. onderlijnd in art. 
36 van het decreet leren en werken dat de verplichting oplegt om per jongere minimaal 
tweemaandelijks te overleggen tussen het CDO waar de jongere is ingeschreven, het CDV 
en het CLB.  
 
Voor jongeren die een persoonlijk ontwikkelingstraject volgen wordt in de centra intens 
overlegd om aan de begeleidingsnoden tegemoet te komen. Deze werkwijze werpt zijn 
vruchten af: het aantal niet onmiddellijk beschikbare jongeren werd ongeveer gehalveerd in 
vergelijking met schooljaar 2005 – 2006. 
 

3.4 Besluit 

Het terugdringen van de omkadering die aan de centra wordt toegekend brengt een sterke 
en degelijk uitgebouwde trajectbegeleiding in het gedrang waardoor het voltijds engagement 
niet meer kan worden gerealiseerd. Vooral de zwakste jongeren worden het slachtoffer van 
deze besparingen waardoor een nieuwe restcategorie dreigt te ontstaan. 
 
Omwille van de hierboven aangehaalde redenen adviseert de Vlaamse Onderwijsraad aan 
de minister om art. 7 van het voorliggende voorontwerp van decreet houdende bepalingen 
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 te schrappen. 
 
De Vlaamse Onderwijsraad wenst hierbij nog op te merken dat ze niet akkoord kan gaan met 
de inhoud van de memorie van toelichting m.b.t. art. 7: er wordt een foutief argument 
aangehaald om deze maatregel te verantwoorden. Daarbovenop wordt er ook niet 
beschreven wat de feitelijke draagwijdte van deze maatregel is. De Vlor rekent erop dat dit 
slechts een eenmalig feit is, zodat de Raad er in de toekomst kan blijven op vertrouwen dat 
de memorie van toelichting een correcte en volledige motivering bevat van de voorgestelde 
maatregelen. 

 
 

 
 
Mia Douterlungne       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal      voorzitter 
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