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Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het flankerend 
onderwijsbeleid op lokaal niveau 

1 Situering 

De minister van Onderwijs en Vorming vroeg aan de Vlaamse Onderwijsraad een advies 
over een voorontwerp van decreet over het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau. 

Een werkgroep van de Algemene Raad heeft het advies voorbereid, mede op basis van de 
inbreng van de Raad Basisonderwijs, de Raad Secundair Onderwijs en de Raad Levenslang 
en Levensbreed Leren. 

De Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad keurde op 31 mei 2007 dit advies 
unaniem goed mits één onthouding in aanwezigheid van 29 leden. 

2 Doel van het decreet 

De Vlaamse overheid wil met dit kaderdecreet aan lokale besturen de mogelijkheid bieden 
om projecten uit te voeren ten voordele van alle leerlingen in de scholen op hun 
grondgebied. Daarnaast voorziet het decreet in mogelijkheden tot cofinanciering voor 
projecten die lokale besturen uitvoeren ten voordele van leerlingen van de scholen op hun 
grondgebied, indien deze projecten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit flankerend 
onderwijsbeleid past in de hele evolutie van het stedenbeleid die ook plaats heeft op andere 
beleidsdomeinen. 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het wenselijk dat in het stedenbeleid ook plaats is voor een 
flankerend onderwijsbeleid dat complementair is aan het gelijke onderwijskansenbeleid van 
de Vlaamse overheid.  

Hij ondersteunt dat alle lokale besturen juridisch en de gemeenten financieel meer 
mogelijkheden krijgen om acties te ontplooien ten voordele van lerenden op hun 
grondgebied. Op die manier wordt een flankerend onderwijsbeleid voor de lokale besturen 
en vooral voor de gemeenten een meer haalbare kaart. 

Een flankerend onderwijsbeleid is voor de Vlaamse Onderwijsraad alleen aanvaardbaar als 
het voldoet aan een aantal voorwaarden. Alle partners moeten betrokken worden bij de 
uittekening en de uitvoering van het flankerend onderwijsbeleid. Alle lerenden die in 
eenzelfde context onderwijs volgen aan instellingen op het grondgebied van het lokaal 
bestuur moeten ook gelijke toegang hebben tot de voordelen. Leerlingen in de leertijd 
moeten dezelfde voordelen kunnen krijgen als leerlingen in het DBSO en cursisten bij Syntra 
dezelfde voordelen als cursisten in het volwassenonderwijs. De centra die vorming 
organiseren in het kader van de leertijd en Syntra moeten duidelijk onder het 
toepassingsgebied vallen van het hoofdstuk over andere voordelen in het decreet. 
Maatschappelijk is het wenselijk dat het flankerend onderwijsbeleid bijdraagt tot de realisatie 
van meer gelijke onderwijskansen. 
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3 Algemene opmerking 

3.1 Relatie met de afspraken uit het kerntakendebat 

De Vlaamse Onderwijsraad wil bij de beoordeling van dit voorontwerp van decreet rekening 
houden met de afspraken uit het kerntakendebat onderwijs.  

Tijdens het kerntakendebat werd onder meer afgesproken dat (1) 

- het openbaar onderwijs met open karakter op termijn van de Vlaamse overheid 
gelijke middelen zal krijgen voor gelijke opdrachten, ongeacht de aanbieder;  

- bij gelijke financiering vanuit de Vlaamse Gemeenschap de gemeente, provincie of de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie geen bijkomende middelen uit de eigen 
begroting kan toevoegen voor onderwijs (werking en personeel) die deze gelijkheid 
op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap ongedaan maakt; 

- alle overheden een geëigende vorm uitwerken om hun scholen te verzelfstandigen. 
- het stelsel van sociale voordelen zal worden omgevormd en de Vlaamse overheid na 

overleg zal vastleggen welke de sociale voordelen zijn; 
- alle gemeenten en provincies, of ze nu zelf onderwijs inrichten of niet, eenzelfde 

flankerend onderwijsbeleid voeren voor alle scholen op hun grondgebied; 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het moeilijk om dit voorontwerp van decreet te beoordelen, 
omdat het slechts gedeeltelijk uitvoering geeft aan de afspraken uit het kerntakendebat.  

3.2 De regierol van het lokaal bestuur 

Het voorontwerp van decreet bevat een risico tot rolvervaging bij het lokaal bestuur, dat én 
regisseur van flankerend onderwijsbeleid én inrichter van onderwijs kan zijn. De Vlaamse 
Onderwijsraad vindt een flankerend onderwijsbeleid vanuit de lokale besturen alleen 
aanvaardbaar als er een duidelijke afbakening is tussen de rol van het lokaal bestuur als 
inrichter van onderwijs enerzijds en de rol van het lokaal bestuur al regisseur van het 
flankerend onderwijsbeleid anderzijds. De lokale overheid kan alleen de rol van regisseur 
van flankerend onderwijsbeleid op zich nemen als: 

1 In de begroting er een duidelijke scheiding is tussen de middelen voor het eigen 
onderwijs en de middelen voor het flankerend onderwijsbeleid. 

2 De uitvoering van het flankerend onderwijsbeleid gebeurt door een onafhankelijke 
ambtenaar die niet betrokken is bij de inrichting van het eigen onderwijs 

3 De aansturing van het flankerend onderwijsbeleid gebeurt door een 
netoverschrijdende en niveauoverstijgende overlegstructuur waarin alle betrokkenen 
vertegenwoordigd zijn. In deze overlegstructuur moeten naast het basisonderwijs en 
het secundair onderwijs ook het DKO, het volwassenenonderwijs, het hoger 
onderwijs, de centra die vorming organiseren in het kader van de leertijd en Syntra 
vertegenwoordigd zijn. 

4 Het flankerend onderwijsbeleid wordt gevoerd op basis van een onderwijsbeleidsplan. 

Het risico op rolvervaging verkleint naarmate het lokaal bestuur als inrichter van onderwijs 
een meer terugtredende houding aanneemt. De Vlaamse Onderwijsraad verwijst in dit 
verband opnieuw naar de uitvoering van de afspraken uit het kerntakendebat. 

                                                 
1  Kerntakendebat onderwijs, http://www.binnenland.vlaanderen.be/kertakendebat/onderwijs.pdf 
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3.3 De relatie met de lokale overlegplatformen 

Dit decreet geeft opnieuw bijkomende opdrachten aan de lokale overlegplatformen. Zij 
moeten een advies geven over het onderwijsbeleidsplan. Het LOP is niet opgericht om 
advies te geven over het flankerend onderwijsbeleid van de gemeente. De samenstelling van 
het LOP is daarvoor niet geschikt. Zo hebben het DKO, het volwassenenonderwijs, het hoger 
onderwijs, de centra die vorming organiseren in het kader van de leertijd en Syntra geen 
vertegenwoordiging in het LOP. De grenzen van de LOP’s vallen niet altijd samen met de 
gemeentegrenzen.  

De Vlaamse Onderwijsraad vindt dat de lokale actoren zelf moeten kunnen bepalen op welke 
manier ze willen en kunnen samenwerken. Hij vraagt om de verplichting tot samenwerking 
met het lokaal overlegplatform en het verplicht advies van het lokaal overlegplatform uit het 
decreet te schrappen. De Vlaamse Onderwijsraad vindt een optimale samenwerking met het 
lokaal overlegplatform wel wenselijk, maar de gemeentebesturen en de lokale partners 
moeten alle ruimte krijgen om afspraken te maken over de modaliteiten van die 
samenwerking in functie van de lokale dynamiek.  

3.4 Samenhang met andere dossiers 

Voor het leerplichtonderwijs hangt het flankerend onderwijsbeleid samen met de 
kosteloosheid van het basisonderwijs, de studiefinanciering en de nieuwe 
financieringsregeling die zal uitgewerkt worden voor het leerplichtonderwijs en die de gelijke 
financiering moet garanderen. Zolang er geen duidelijkheid is over de nieuwe 
financieringsregeling voor de scholen die leerplichtonderwijs aanbieden, is het erg moeilijk 
om over het geheel van deze samenhangende dossiers te oordelen. De Vlaamse 
Onderwijsraad pleit voor een voldoende basisfinanciering van het onderwijs vanuit de 
Vlaamse overheid om kwalitatief hoogstaand onderwijs te garanderen. Het kan niet de 
bedoeling zijn om vanuit het flankerend onderwijsbeleid tussen te komen in de 
onderwijsgebonden kosten. De Vlaamse Onderwijsraad verwijst in dit verband naar zijn 
adviezen over studiefinanciering (2) en over kosteloos basisonderwijs (3). 

De uitvoering van dit decreet heeft ook een band met de uitvoering van het decreet 
volwassenenonderwijs en de uitvoering van de discussienota Leren en werken. De Vlaamse 
Onderwijsraad verwijst hier naar zijn adviezen over het voorontwerp van decreet over het 
volwassenenonderwijs (4) en over de discussienota Leren en werken (5). De voornemens om 
voor het volwassenenonderwijs consortia op te richten en voor de centra leren en werken 
regionale platformen op te richten, samen met de verplichting in dit voorontwerp van decreet 
om de lokale actoren actief te betrekken bij het flankerend onderwijsbeleid, zullen voor de 
lokale onderwijsverstrekkers het aantal vergadermomenten en de werklast die hiermee 
                                                 
2  Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse 

Gemeenschap, Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Brussel, 11 januari 2007, 
AR/WOY/ADV/007 

3  Advies over kosteloos basisonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, Brussel, 
28 februari 2007, RBO/HDA/ADV/002 

4  Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het volwassenenonderwijs, Vlaamse 
Onderwijsraad, Raad Levenslang en Levensbreed Leren, Brussel, 19 december 2006, 
RLLL/MDR/ADV/006 

5  Advies over de discussienota Leren en werken, Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair 
Onderwijs, Brussel, 21 november 2006, RSO/GCO/ADV/002 
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gepaard gaat, aanzienlijk doen stijgen. De Vlaamse Onderwijsraad waarschuwt hier ook voor 
overlappingen en tegenstrijdige beslissingen van de onderscheiden overlegfora, indien zij 
zich niet strikt beperken tot de hen toegewezen bevoegdheden. Om een sterk en efficiënt 
lokaal beleid te voeren dient een afsprakenkader opgenomen waarin samenwerking en 
afstemming geconcretiseerd worden. 

4 Sociale voordelen en andere voordelen 

Nu beperkt de regeling van de sociale voordelen de lokale besturen in hun mogelijkheden 
om voordelen toe te kennen aan leerlingen van scholen van andere inrichtende machten op 
hun grondgebied. Als gevolg van deze regeling gaan de lokale besturen heel vaak juridisch 
in de fout als ze een flankerend onderwijsbeleid voeren.  

Om dit probleem op te lossen neemt dit voorontwerp van decreet gewoon over wat de lokale 
besturen nu mogen doen en voegt het daaraan enkele nieuwe mogelijkheden toe. De lokale 
besturen mogen voortaan ook andere voordelen geven aan leerlingen van scholen van 
andere inrichtende machten op hun grondgebied en lokale besturen die zelf geen onderwijs 
inrichten, mogen voordelen toekennen aan leerlingen van de scholen op hun grondgebied. 
Op die manier wordt in dit voorontwerp toch fundamenteel gesleuteld aan het systeem van 
sociale voordelen, zonder overleg met de betrokken partners. 

4.1 Andere voordelen  

Nieuw is dat lokale besturen de mogelijkheid krijgen om bijkomende voordelen toe te kennen 
aan leerlingen van scholen op hun grondgebied en dat lokale besturen die zelf geen 
onderwijs inrichten, voordelen kunnen toekennen aan scholen op hun grondgebied. De 
Vlaamse Onderwijsraad vindt deze verruiming wenselijk om de lokale besturen in staat te 
stellen een flankerend onderwijsbeleid te voeren. 

De tekst van het voorontwerp bepaalt nu (6) dat lokale besturen die aan hun eigen scholen 
andere voordelen toekennen, die voordelen ook kunnen toekennen aan de scholen van 
andere schoolbesturen die erom verzoeken. Volgens de Vlaamse Onderwijsraad moeten 
lokale besturen die aan leerlingen van hun eigen scholen andere voordelen toekennen, die 
voordelen in de context van het flankerend beleid toekennen aan de leerlingen van de 
scholen op hun grondgebied van andere schoolbesturen als die erom verzoeken. Het 
voorontwerp bepaalt nu dat lokale besturen, of ze nu eigen onderwijs inrichten of niet, criteria 
kunnen vastleggen waaraan de scholen moeten voldoen om recht te hebben op andere 
voordelen.(7) De Vlaamse Onderwijsraad vindt dat lokale besturen criteria moeten 
vastleggen waaraan de scholen moeten voldoen om recht te hebben op andere voordelen. 

4.2 Sociale voordelen 

De overname van de bestaande regeling van de sociale voordelen en de toevoeging van de 
mogelijkheid om andere voordelen toe te kennen, lost volgens de Vlaamse Onderwijsraad de 
bestaande problemen met de sociale voordelen helemaal niet op.  

                                                 
6  artikel 11 
7  artikel 11 en 12 
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Zo blijft in het decreet staan dat de Vlaamse regering de voorwaarden vastlegt waaraan de 
scholen van de andere schoolbesturen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op 
sociale voordelen. Deze formulering staat ook in het decreet basisonderwijs van 1997, maar 
werd sindsdien nog niet uitgevoerd. Bij gelegenheid van zijn advies over het decreet 
basisonderwijs schreef de Raad van State reeds dat bijkomende voorwaarden in het decreet 
moeten opgenomen worden. De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de overheid om in dit 
decreet de bijkomende voorwaarden op te nemen zodat er geen uitvoeringsbesluit meer 
nodig is. 

Bovendien blijft er een probleem met de afdwingbaarheid van de sociale voordelen. Een 
schoolbestuur dat vragen of klachten heeft op dit punt kan alleen naar de rechtbank stappen. 
De Vlaamse Onderwijsraad vraagt om in dit voorontwerp van decreet in te schrijven dat de 
Commissie zorgvuldig bestuur hier een bijkomende opdracht krijgt als toezichthoudende 
instantie zodat zij vragen en klachten in verband met sociale voordelen kan behandelen. En 
dat de Commissie zorgvuldig bestuur voor deze opdracht uitgebreid wordt met 
vertegenwoordigers van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, van de koepels van 
de inrichtende machten van onderwijs en van de representatieve verenigingen van lokale 
besturen. 

Het voorontwerp omvat wel een meldingsplicht aan alle inrichters van onderwijs op het 
grondgebied en aan de Vlaamse overheid, maar ook hierop is geen sanctie voorzien. 
Daardoor is die meldingsplicht niet afdwingbaar. De Vlor vraagt aan de overheid om te 
onderzoeken hoe die meldingsplicht afdwingbaar gemaakt kan worden.  

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de overheid om toe te zien op de naleving van de 
meldingsplicht van de lokale besturen. Hij vraagt aan de overheid om een register aan te 
leggen van voordelen en de onderwijsverstrekkers inzagerecht te geven in dat register. 

4.3 Globale herziening van het systeem van voordelen 

Wat in het voorontwerp van decreet staat over de sociale voordelen en andere voordelen 
kan volgens de Vlaamse Onderwijsraad alleen een voorlopige regeling zijn in afwachting van 
de nieuwe financieringsregeling voor het leerplichtonderwijs. Zodra het nieuwe 
financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs bekend is, wenst de Vlaamse 
Onderwijsraad een globale herziening in overleg met alle betrokkenen. 

Sociale voordelen ontstaan als een lokaal bestuur extra middelen uit zijn begroting geeft aan 
leerlingen van zijn eigen scholen. De gemeenten hebben zich in het kerntakendebat 
geëngageerd om op het ogenblik dat er gelijke en 100% bekostiging komt van het eigen 
onderwijs, geen eigen middelen meer uit te trekken voor onderwijsgebonden kosten voor 
leerlingen die schoollopen in scholen die ze zelf inrichten.  

De regeling van de sociale voordelen is ontstaan vanuit de concurrentie tussen de 
aanbieders van onderwijs in een gemeente. De nieuwe regeling voor de tussenkomsten van 
de lokale besturen in facultatieve kosten (8) die niet onmiddellijk gerelateerd zijn met het 
onderwijs zelf en die bedoeld zijn voor leerlingen van de scholen op hun grondgebied, moet 
een sociaal beleidsinstrument worden in het flankerend onderwijsbeleid.  

                                                 
8  Voor meer duidelijkheid over het onderscheid tussen onderwijskosten en facultatieve kosten, 

zie Advies over kosteloos basisonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, 
Brussel, 28 februari 2007, RBO/HDA/ADV/002, Bijlage 1 blz. 7 - 11  
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5 Verduidelijkingen bij de rol van de lokale besturen bij de leerplichtcontrole  

Het voorontwerp formuleert het toepassingsgebied van deze bepalingen door op te sommen 
waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Het zou beter zijn hier gewoon te schrijven 
waarop de bepalingen van toepassing zijn: op het basisonderwijs en op het secundair 
onderwijs. 

Het decreet formuleert onvoldoende duidelijk welke rol de gemeente concreet heeft bij de 
leerplichtcontrole. Wat wordt van gemeenten verwacht bij de aanpak van spijbelgedrag van 
leerplichtige leerlingen (9)? Wat impliceert medewerking aan maatregelen die moeten leiden 
tot een veralgemeende deelname van kleuters aan het onderwijs (10)? Waartoe is de 
gemeente verplicht?  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de controle op de leerplicht en de detectie van 
kleuters die niet deelnemen aan het kleuteronderwijs alleen haalbaar in samenspraak met de 
Franstalige Gemeenschap. De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de minister van 
Onderwijs en Vorming om met de Franstalige Gemeenschap een convenant af te sluiten 
over de uitwisseling van gegevens over het schoolbezoek van kleuters en leerplichtige 
leerlingen. 

5.1 Bevorderen van regelmatig schoolbezoek 

De Vlaamse Onderwijsraad denkt dat de medewerking van de gemeente bij acties om het 
regelmatig schoolbezoek te bevorderen en spijbelgedrag te voorkomen of tegen te gaan, 
wenselijk is en een meerwaarde biedt. Hij verwijst in dit verband naar zijn advies over 
spijbelen en absoluut schoolverzuim in het secundair onderwijs.(11) 

5.2 Kleuterparticipatie 

De lokale besturen beschikken over instrumenten die kunnen bijdragen tot een 
veralgemening van de deelname van kleuters aan het onderwijs. Zo weten gemeenten wie in 
hun gemeente woont. Zij kunnen hun lijsten vergelijken met de inschrijvingslijsten van de 
scholen. Op die manier kunnen de kleuterscholen en de gemeenten samen achterhalen wie 
behoort tot die 1% kleuters die nu niet participeren aan het kleuteronderwijs. 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het wenselijk dat de gemeente die instrumenten ook inzet.  
Hoe de gemeente dat doet, is een lokale beslissing en behoort tot de eigen creativiteit van 
het betrokken gemeentebestuur en de scholen op haar grondgebied. Zij moeten samen 
zoeken naar acties die in hun lokale context haalbaar zijn en aanvaardbaar voor alle 
betrokken partners.  

 

 

 

 

                                                 
9  artikel 16 
10  artikel 17 
11  Advies over spijbelen en absoluut schoolverzuim in het secundair onderwijs, Vlaamse 

Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs, Brussel 26 april 2005, RSO/RLE/ADV/011, 10 blz. 
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6 Het flankerend onderwijsbeleid 

6.1 Een geïntegreerd beleid 

De Vlaamse Onderwijsraad pleit voor een geïntegreerd beleid, waarbij overlappingen 
vermeden worden. (12) Daarbij kunnen de lokale besturen geen rol spelen bij de 
basisfinanciering van de onderwijsinstellingen. Die basisfinanciering is een opdracht van de 
Vlaamse overheid.  De Vlaamse overheid moet aan de onderwijsinstellingen voldoende 
middelen ter beschikking stellen om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Het flankerend 
onderwijsbeleid is geen parallelle financiering, maar kan alleen betrekking hebben op de 
facultatieve onderwijskosten, niet op de onderwijsgebonden kosten (13). De gemeenten 
mogen niet hetzelfde doen als de Vlaamse Gemeenschap. 

6.2 De middelen 

Het voorontwerp van decreet bepaalt niet hoe de middelen zullen verdeeld worden over de 
13 centrumsteden. Uit de memorie van toelichting (14) blijkt dat de overheid hier denkt aan 
een verdeling op basis van een vast gedeelte van 20 000 euro en een variabel gedeelte op 
basis van het bevolkingsaantal van de gemeente. De Vlaamse Onderwijsraad vindt dat voor 
de verdeling van het variabel gedeelte ook andere parameters moeten meegenomen worden 
zoals een aantal criteria die verband houden met kansarmoede uit de indicatoren voor lokaal 
sociaal beleid (15) en het aantal leerlingen dat in een bepaalde gemeente naar school gaat. 

De Vlaamse Onderwijsraad betreurt dat alleen de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van de Vlaamse Gemeenschap middelen kunnen krijgen voor 
hun flankerend onderwijsbeleid. De provincies kunnen eveneens een flankerend 
onderwijsbeleid voeren. Het voorontwerp biedt hen daartoe de mogelijkheid, maar het 
voorziet niet dat de provincies voor hun flankerend onderwijsbeleid een beroep kunnen doen 
op middelen van de Vlaamse Gemeenschap. 

6.3 Aanwending van de middelen 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het wenselijk dat een zo groot mogelijk deel van de 
middelen voor flankerend onderwijsbeleid in scholen kan aangewend worden voor de 
ondersteuning van kwetsbare leerlingen. Zo heeft een school er geen baat bij dat het lokaal 
bestuur een spijbelactieplan uitwerkt, indien ze niet over de middelen beschikt om aan 
opvolging te doen. 

De Vlaamse Onderwijsraad vindt het wenselijk dat de aanwending van de middelen voor 
flankerend onderwijsbeleid, zoals het voorontwerp van decreet voorschrijft, past in het 
                                                 
12  Zie ook 3.3 en 3.4 
13  Zie ook Advies over kosteloos basisonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs, 

Brussel, 28 februari 2007, RBO/HDA/ADV/002, Bijlage 1 blz. 7 - 11  
14  Memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet betreffende het flankerende 

onderwijsbeleid op lokaal niveau, bij artikel 20 
15  Zie http://lokalestatistieken.vlaanderen.be 
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onderwijsplan van de betrokken gemeente. Hij heeft in dit verband kennis genomen van de 
10 beleidssporen voor het flankerend onderwijsbeleid zoals OVSG en VVSG die definiëren in 
hun gemeenschappelijk standpunt over het flankerend onderwijsbeleid:(16 

1 Leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, voorschoolse 
taalstimulering … 

2 Risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare 
jongeren. 

3 Schoolteams en schoolbeleid ondersteunen: spijbelpreventie, 
inschrijvingsbeleid… 

4 Een leerkrachtige, stimulerende schoolomgeving creëren: brede 
schoolprojecten 

5 Vlot bereikbare en veilige schoolomgeving creëren. 
6 Beleid voeren met sociale voordelen: voor- en naschoolse opvang, 

leerlingenvervoer… 
7 Een sociaal onderwijsbeleid opzetten met oog voor armoede en sociale 

uitsluiting. 
8 Wegwijs maken in leer- en studietrajecten. 
9 Levenslang en levensbreed leren stimuleren. 
10 Werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

6.4 Betrokkenheid van de onderwijsactoren op het lokale niveau 

De Vlaamse Onderwijsraad wenst dat alle onderwijsactoren van in het begin bij de 
conceptuele fase van het onderwijsbeleidsplan betrokken worden. Naast het basisonderwijs 
en het secundair onderwijs moeten ook het deeltijds kunstonderwijs, het 
volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs, de centra die vorming organiseren in het kader 
van de leertijd en Syntra vertegenwoordigd zijn. Het moet duidelijk zijn dat de CLB’s die de 
scholen in een gemeente bedienen, behoren tot de lokale onderwijsactoren en uitdrukkelijk 
betrokken partij dienen te zijn. Vanuit die optiek vraagt de Vlaamse Onderwijsraad om de 
CLB’s uitdrukkelijk op te nemen in de opsomming van de lokale actoren in artikel 2, 6°. Alle 
andere lokale actoren die kunnen betrokken zijn bij de uitvoering van het flankerend 
onderwijsbeleid, moeten, afhankelijk van het initiatief, zo vlug mogelijk betrokken worden bij 
het overleg over het flankerend onderwijsbeleid. 

Ondanks de bepalingen over de betrokkenheid van de onderwijsactoren, maakt de Vlaamse 
Onderwijsraad zich zorgen over de betrokkenheid van de onderwijsactoren op het lokaal 
niveau. De Vlaamse Onderwijsraad denkt dat voorstellen die mee uitgedacht zijn door de 
onderwijsactoren veel haalbaarder zijn dan voorstellen van een lokaal bestuur waarop de 
onderwijsactoren pas kunnen reageren nadat zij volledig uitgewerkt zijn. 

De betrokkenheid van de lokale onderwijsactoren bij het flankerend onderwijsbeleid is zeker 
wenselijk, maar alleen aanvaardbaar als die betrokkenheid niet vrijblijvend is. Betrokkenheid 
bij het flankerend onderwijsbeleid vooronderstelt ook dat de onderwijsactoren zich 
engageren om voor wat hen betreft het onderwijsbeleidsplan loyaal uit te voeren. Een loyale 
uitvoering betekent onder meer dat zij de middelen die zij ontvangen vanuit het 
onderwijsbeleidsplan besteden aan de afgesproken doelstellingen en dat zij bereid zijn om 
zich hiervoor te verantwoorden ten aanzien van het gemeentebestuur. 

                                                 
16  Nieuw: flankerend onderwijsbeleid, Lokaal, tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Steden 

en Gemeenten, Brussel,16 maart 2007, blz. 28 - 30 
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6.5 De gemeenten en andere regionale omschrijvingen 

Het flankerend onderwijsbeleid richt zich tot leerlingen die schoollopen op het grondgebied 
van een gemeente. Scholen die behoren tot dezelfde scholengemeenschap, maar net buiten 
dat territorium gelegen zijn, kunnen geen gebruik maken van die ondersteunende 
maatregelen.  

De Vlaamse Onderwijsraad stelt vast dat voor verschillende regelingen, die allemaal te 
maken hebben met dezelfde scholen, steeds andere regionale omschrijvingen gebruikt 
worden: de onderwijsregio’s in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs, de 
scholengemeenschappen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs, de 
scholengroepen voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, de 
werkingsgebieden van de CLB’s, de regio’s waarvoor een LOP bevoegd is, enz. 

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de overheid de regelingen voor scholen op dat punt 
beter op elkaar af te stemmen. 

6.6 Overlegplatform flankerend onderwijsbeleid 

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de overheid om in het decreet te voorzien dat de 
onderwijspartners op het centrale niveau deel uitmaken van het ’overlegplatform lokaal 
flankerend onderwijsbeleid’, waar nu alleen de vertegenwoordigers van de dertien 
centrumsteden en de minister elkaar ontmoeten.  

7 Mogelijke uitbreiding van de extra ondersteuning aan niet-centrumsteden 

De Vlaamse Regering kan de bepalingen geheel of gedeeltelijk uitbreiden naar projecten van 
andere gemeenten en van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De Vlaamse 
Onderwijsraad vindt deze maatregel wenselijk, maar betreurt dat de minister reeds volop 
bezig is met de uitvoering van deze maatregel, nog vóór hij gestemd is in het parlement en 
het noodzakelijke uitvoeringsbesluit goedgekeurd is door de Vlaamse Regering. 

8 Flankerend onderwijsbeleid in Brussel 

De Vlaamse Onderwijsraad weet dat het probleem van de sociale voordelen in de Brusselse 
gemeenten bijzonder complex is. De gemeenten worden hier geconfronteerd met twee 
verschillende regelgevingen: die van de Franstalige Gemeenschap en die van de 
Nederlandstalige Gemeenschap. 
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De Vlaamse Onderwijsraad stelt vast dat in dit decreet de bakens worden uitgezet om een 
nieuwe ondersteuningsstructuur voor Brussel uit te tekenen. Deze ondersteuningsstructuur 
zal inhoudelijk meer vorm krijgen tijdens de rondetafelconferentie over het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel.  

De Vlor merkt op dat de vzw Voorrangsbeleid Brussel en de vzw Werkgroep Immigratie niet 
uitgenodigd zijn voor de rondetafelconferentie over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de Minister om hen hiervoor alsnog uit te nodigen. 

 

 


