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Advies over onderwijsdecreet XXI 

1 Situering 

De minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming vroeg op 23 december 2010 aan de Vlaamse 
Onderwijsraad een advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXI. 

Het advies werd voorbereid door een werkgroep van de Algemene Raad van de Vlor met als 
voorzitter de heer Paul Wille. De Raad Basisonderwijs, de Raad Secundair onderwijs, de Raad 
Levenslang en Levensbreed Leren en de Raad Hoger Onderwijs konden vooraf een inbreng doen. 

De Algemene Raad formuleerde het advies op 27 januari 2011. De stemming was unaniem. 

2 Algemene opmerking 

De Vlor stelt bij herhaling vast dat het voorontwerp van de opeenvolgende onderwijsdecreten dat 
voor advies wordt voorgelegd en de tekst van het ontwerp dat de overheid uiteindelijk bij het 
Vlaams Parlement indient op zeer essentiële punten verschillen. Daardoor krijgt de Vlor geen 
kans om wijzigingen in de onderwijswetgeving die soms van strategisch belang zijn voor de 
toekomst van het onderwijs in Vlaanderen te adviseren. 

3 Communicatie over het schoolreglement 

De Vlor vraagt aan de overheid om dit artikel in zijn geheel grondig te herbekijken en te zoeken 
naar een oplossing die een optimaal evenwicht biedt tussen transparantie, respect voor 
individuele keuzes, rechtszekerheid, werkdruk en administratieve last. 

De ingangsdatum van dit artikel op 1 september 2011 heeft volgens de Vlor voor gevolg dat er 
voor sommige elementen in dit artikel de facto een overgangsperiode zal zijn voor de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2011–2012, die nu al volop aan de gang zijn. 

3.1 Elektronische drager 

De Vlor gaat akkoord met het principe dat scholen ouders elektronisch op de hoogte kunnen 
brengen van wijzigingen aan het schoolreglement.  

Volgens de Vlor moeten de modaliteiten in het artikel wel aangepast worden. De school moet bij 
de inschrijving de ouders of de meerderjarige leerling de keuze geven of zij een papieren of een 
digitale versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.  

3.2 Wijzigingen 

De Vlor vindt dat het niet kan dat substantiële wijzigingen in het schoolreglement worden 
opgenomen zonder dat de ouders of de meerderjarige leerlingen de kans krijgen om er mee in 
stemmen. Daarom denkt de Vlor dat dergelijke wijzigingen enkel mogelijk zijn omwille van 
wettelijke verplichtingen of voorafgaandelijk aan de start van een schooljaar. 

Algemene Raad 
27 januari 2011 

AR-AR-PCA-ADV-009 



 

2 

3.3 Individuele keuzes 

De Vlor gaat akkoord dat individuele keuzes die door een andere regelgeving gegarandeerd 
worden, niet via het schoolreglement kunnen geregeld worden. Dit moet echter zo georganiseerd 
worden dat de verhoging van de werkdruk en van de administratieve lasten voor het personeel 
minimaal is. 

4 Gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen 

Het voorontwerp bepaalt dat voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen de 
Vlaamse kwalificatiestructuur het referentiekader is. 

De Vlor pleit voor een eenvormig en transparant referentiekader maar hij vindt de 
niveaudescriptoren van de Vlaamse kwalificatiestructuur hiervoor niet geschikt.1

Voor talen kan volgens de Vlor wel gebruik gemaakt worden van het Europees referentiekader 
voor taalopleidingen.  

  Ook de 
eindtermen en de leerplandoelen zijn hiervoor niet zonder meer bruikbaar.  

5 Proeftuinen 

In het voorontwerp krijgen de secundaire scholen de mogelijkheid om de afwijkingen die ze 
gebruikten voor de organisatie van projecten ‘Accent op Talent’ en ‘Studie- en beroepskeuze en 
werkplekleren’ te blijven toepassen in afwachting van de hervorming van het secundair 
onderwijs. De Vlor vraagt om de overgangsperiode voor de programmaties2

5.1 Opleiding HBO5 verpleegkunde 

 van nieuwe 
studierichtingen die werden opgericht in het kader van een proeftuin, te beperken in de tijd en 
voor het overige het decreet op de proeftuinen toe te passen. De raad merkt op dat dit artikel 
alleen ingeschreven staat in de regelgeving voor het secundair onderwijs, terwijl dit ook van 
toepassing moet zijn voor het basisonderwijs. 

De opleiding HBO5 Verpleegkunde krijgt een uitzondering op de verplichting om haar 
studieomvang in een andere vorm uit te drukken dan in een aantal studiepunten. De overheid wil 
op die manier tegemoet komen aan de Europese richtlijn over de erkenning van 
beroepskwalificaties.3

                                                           

1 Vlaamse Onderwijsraad, Advies over het UNESCO-voorstel voor de ISCED 2011, Algemene Raad 28 oktober 2010, AR-
AR-IDR-ADV-003, 28 oktober 2010 
Vlaamse Onderwijsraad, Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur, Algemene Raad, 
AR/RHE/ADV/004, 9 oktober 2008 
Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de discussienota over de Vlaamse kwalificatiestructuur, Algemene Raad, 
AR/RHE/ADV/005, 23 november 2006 

 

2 Zie ook 7.5 

3 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005, betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, Publicatieblad van de Europese Unie, 30.9.2005, Artikel 31 en v.  
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De Vlor vraagt aan de overheid deze bepaling uit het voorontwerp te schrappen in afwachting van 
de resultaten van de Europese gesprekken over deze richtlijn.  

6 Basisonderwijs 

6.1 Bevriezing lestijden GOK en GOK+ 

De Vlor heeft geen principiële problemen met de bevriezing van de lestijden GOK en GOK+ voor 
het schooljaar 2011-2012 op het niveau van het schooljaar 2010-2011. De Vlor heeft wel enkele 
technische vragen: 

- Garandeert de manier waarop de bevriezing van GOK+ wordt ingeschreven de bevriezing 
van deze middelen op het niveau van de school? 

- Moeten de artikelen over de duur van de GOK-cyclus niet mee aangepast worden? 
- Moeten de overeenkomstige artikelen in het GOK-decreet niet mee aangepast worden?  

De bevriezing heeft ook voor gevolg dat de controles die voorafgingen aan de start van een 
nieuwe cyclus nu wegvallen, de Vlor heeft hierbij nu geen bezwaar, maar wil hiermee geen 
voorafname doen op toekomstige adviezen over de relatie tussen extra-middelen en de 
verantwoording voor het gebruik van die middelen. 

De Vlor vraagt zich ook af wat er gebeurt met de lestijden voor rand- en taalgrensgemeenten. 

6.2 Afwijkingen personeelsomkadering 

Technisch blijft de formulering van dit artikel een probleem.  

7 Secundair onderwijs 

7.1 Beroepsprocedure tegen de eindbeslissing van de klassenraad 

Het voorontwerp bevat een decretale basis voor de beroepsprocedure tegen eindbeslissingen 
van de klassenraad. De Vlor vraagt om in de tekst van het artikel te verduidelijken wat wordt 
verstaan onder het begrip ‘werkdag’. Het is nu niet duidelijk of zaterdag al dan niet wordt 
meegerekend als een werkdag. 

De Vlor vraagt om in het artikel duidelijk in te schrijven dat de termijn van drie werkdagen om een 
beroep in te stellen steeds begint op de dag die volgt op de dag dat het resultaat van het overleg 
aan de ouders of aan de meerderjarige leerling wordt meegedeeld.  

Het nieuwe artikel stelt dat na 15 september het schoolbestuur de klassenraad niet meer mag 
samenroepen om een beslissing over de resultaten van een leerling van het vorige schooljaar te 
herzien. De Vlor vraagt deze einddatum te schrappen om alle kansen voor de leerlingen open te 
houden. De Vlor uit daarbij wel de bekommernis dat dergelijke beslissingen best niet te lang 
uitblijven. 

7.2 Paritaire samenstelling van de Examencommissie 

Het voorontwerp heft de verplichting op om de Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap 
paritair samen te stellen.  
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De Vlor heeft begrip voor de problemen die regelmatig ontstaan als gevolg van deze verplichting, 
maar is geen voorstander van een gewone schrapping van dit artikel. Hij vraagt om de 
verplichting te behouden, maar de mogelijkheid toe te voegen om van deze verplichting af te 
wijken als manifest blijkt dat een paritaire samenstelling niet mogelijk is. 

7.3 Externe certificering 

Het voorontwerp machtigt de Vlaamse Regering de uitreiking van een getuigschrift van sommige 
structuuronderdelen afhankelijk te maken van een externe certificering. 

De Vlor heeft het moeilijk met deze inperking van de autonomie van de klassenraad.4

7.4 Nieuwe opdracht voor de toelatingsklassenraad 

 De 
klassenraad moet bij haar beoordeling van een leerling rekening houden met alle elementen van 
het dossier. De externe certificering is een element waarover zij bovendien zelf geen 
zeggenschap heeft. Indien deze koppeling behouden blijft dan is het voor de Vlor niet meer dan 
logisch dat ook de externe instantie die het certificaat uitreikt een motiveringsplicht krijgt en ook 
kan gevat worden in een beroepsprocedure. 

De toelatingsklassenraad krijgt de bevoegdheid om af te wijken van de toelatingsvoorwaarden 
voor leerlingen die houder zijn van studiebewijzen die uitgereikt zijn door scholen die niet erkend, 
gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. 

De Vlor vindt dit een goed voorstel 5

- Is er beroep mogelijk tegen de beslissing van de klassenraad? 

, maar heeft hierbij wel nog enkele vragen,zoals: 

- Welke informatie zal het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) 
voorzien om de toelatingsklassenraden te ondersteunen bij deze nieuwe opdracht? 

- De beslissing van de toelatingsklassenraad is overdraagbaar naar andere 
onderwijsinstellingen. De Vlor vraagt om in de regelgeving ook te voorzien dat deze 
beslissing niet overdraagbaar is als blijkt dat ze werd verkregen zonder dat de leerling van 
plan was in die onderwijsinstelling ook werkelijk de lessen te volgen. 

- Blijft de regeling bestaan dat een gelijkwaardigheid impliceert dat de leerling voor de 
onderliggende leerjaren over de meest gunstige studiebekrachtiging beschikt?  

- Geldt deze regeling ook voor vluchtelingen?  
- Geldt voor deze nieuwe bevoegdheid van de toelatingsklassenraad ook dat de beslissingen 

uiterlijk op 10 september van het lopende schooljaar moeten genomen worden? De Vlor 
pleit hier voor een langere periode. Een langere periode biedt de klassenraad de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld vluchtelingen al te zien functioneren in een bepaald leerjaar. 

                                                           

4 Zie ook Vlaamse Onderwijsraad, Advies over externe certificering in onderwijs,Algemene Raad, 25 juni 2009, 
AR/KST/ADV/028 

5 De Algemene Raad was het niet eens over dit standpunt: 14 leden stemden vóór, 5 leden stemden tegen en 8 leden 
onthielden zich bij de stemming. De vertegenwoordigers van het personeel en van het ACW stemden tegen. Zij zijn 
voorstander van het behoud van een centrale regeling voor de toekenning van de gelijkwaardigheid bij instroom in 
scholen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap. Zij denken dat de individuele 
toelatingsklassenraden over onvoldoende informatie beschikken om deze bevoegdheid uit te oefenen. 



 

 

 

 

5 

De Vlor merkt op dat de oude regeling voor de gelijkwaardigheid wordt opgeheven op 1 
september 2011, terwijl de nieuwe regeling pas ingaat op 1 januari 2012. 

7.5 Afwijking op de programmatiestop voor Se-n-Se 

De Vlor gaat akkoord met deze afwijkingsmogelijkheid, maar vraagt om deze mogelijkheid ook te 
voorzien voor de programmatie van nieuwe structuuronderdelen die werden opgericht in het 
kader van de tijdelijke projecten ‘Accent op talent’ en ‘Studie- en beroepskeuze en 
werkplekleren’. 

De Vlor vraagt zich af hoe deze programmatiemogelijkheid voor nieuwe opleidingen spoort met 
de geplande omvorming van het bestaande Se-n-Se aanbod. 

De procedure heeft voor gevolg dat de school die een erkenningsdossier indient een jaar eerder 
kan programmeren dan de andere scholen. De Vlor vindt dit niet logisch. 

7.6 Deeltijds onderwijs in een ander week- of jaarritme 

Het voorontwerp voorziet de mogelijkheid om deeltijds beroepssecundair onderwijs te 
organiseren in een ander week- of jaarritme. De Vlor vraagt aandacht voor de gevolgen van deze 
mogelijkheid voor het personeel. 

7.7 Organisatievoorwaarden voor werkplekleren in leren en werken 

Het voorontwerp bevat een machtiging aan de Vlaamse Regering om bijzondere 
organisatievoorwaarden op te leggen voor de component werkplekleren in leren en werken. 

De Vlor vraagt zich af waarom de machtiging aan de Vlaamse Regering zo ruim geformuleerd is. 
Voorlopig gaat het enkel over de opleiding begeleider in de kinderopvang die moet voldoen aan 
de kwaliteitscriteria die Welzijn en Volksgezondheid oplegt. De Vlor vraagt om, indien hier andere 
opleidingen in het vizier komen, hierover in elk geval de afgevaardigden van de inrichtende 
machten en de representatieve vakorganisaties te informeren zodat op vraag van één van hen 
voorafgaandelijk aan de eerste principiële beslissing van de Vlaamse Regering, overleg kan 
georganiseerd worden.6

7.8 Advies over referentiekaders voor beroepsgerichte vorming 

 

Dit artikel wijzigt7

                                                           

6 Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, zoals gewijzigd, artikel 46 bis 

 een artikel dat ODXX ingevoegd heeft in het decreet leren en werken. Deze 
wijziging doorbreekt het principe dat voor alle beroepsgerichte opleidingen dezelfde procedure 
wordt gebruikt. De Vlor schreef hierover in zijn advies over ODXX: “De Vlor vindt het een pluspunt 
dat op termijn voor alle niveaus en voor alle onderwijsvormen voor de beroepsopleidingen 
dezelfde regeling zal gelden. Dit komt de transparantie zeker ten goede. Daarom vindt de raad 
het ook noodzakelijk dat alle beroepsopleidingen die tot eenzelfde kwalificatie leiden in de 
Vlaamse kwalificatiestructuur, dezelfde referentiekaders hanteren, dus ook de 

7 Wijziging nog niet aangebracht in Edulex 
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beroepsopleidingen van VDAB en Syntra.”8 De Vlor vraagt de schrapping van het herschreven 
artikel in het voorontwerp van onderwijsdecreet XXI.9

8 Volwassenenonderwijs 

 

8.1 Gecombineerd onderwijs 

Het voorontwerp verduidelijkt de criteria waaraan een aanvraag voor aanvullende financiering of 
subsidiëring voor gecombineerd onderwijs moet voldoen. De Vlor vraagt zich af wat de resultaten 
zijn van de lopende projecten van gecombineerd onderwijs. 

8.2 Overdracht van leraarsuren 

Het voorontwerp verlengt voor de centra voor volwassenenonderwijs de mogelijkheid tot 
overdracht van leraarsuren naar volgend schooljaar of naar een ander centrum voor 
volwassenenonderwijs van 1 februari tot 30 april van het lopende schooljaar. De Vlor is vragende 
partij voor deze verlenging en vraagt om deze verlenging ook in te schrijven in de gelijkaardige 
bepalingen over de centra voor basiseducatie. 

9 Hoger onderwijs 

9.1 Mogelijkheid tot toevoeging van specificaties aan graden 

De Vlor is vragende partij voor een mogelijkheid om specificaties toe te voegen aan graden, zoals 
ook blijkt uit zijn advies over de specificaties van graden in het Vlaamse hoger onderwijs.10

9.2 Gezamenlijke uitreiking graad van doctor 

  De 
mogelijkheid tot toevoeging van specificaties aan graden blijft in dit voorstel beperkt tot de 
graden voor academische opleidingen. De internationale herkenning en erkenning van de 
professionele bachelors blijft echter een belangrijke bezorgdheid van de raad. Hij vraagt aan de 
overheid na te gaan of ook de mogelijkheid moet voorzien worden om specificaties toe te voegen 
aan de graden van de professionele bachelors. De Vlor wil hieraan een bijdrage leveren. 

Het voorontwerp creëert voor de Vlerick Leuven Gent Management School, het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde en de Antwerp Management School de mogelijkheid om samen met een 
universiteit een doctoraat uit te reiken. De Vlor vindt dat de uitreiking van diploma’s van doctor 
moet voorbehouden blijven aan de universiteiten en vraagt aan de overheid om dit artikel uit het 
voorontwerp te schrappen. Wat nu bestaat aan mogelijkheden tot samenwerking met 
universiteiten biedt voldoende mogelijkheden om het wetenschappelijk onderzoek dat aan deze, 
of gelijkaardige instellingen, gebeurt te honoreren met een doctoraat.  

                                                           

8 Vlaamse Onderwijsraad, Advies over onderwijsdecreet XX, Algemene Raad, 11 maart 2010, AR/PCA/ADV/005, blz.2  

9 De sociale partners gaan niet akkoord met deze vraag tot schrapping. 

10 Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de specificaties van graden in het Vlaamse hoger onderwijs, Raad Hoger 
Onderwijs, 12 december 2006, RHO/IDR/ADV/002,  
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9.3 Studiegeld voor buitenlandse studenten en financierbaarheid 

Dit artikel herstelt de band tussen de financierbaarheid van een buitenlandse student en het 
bedrag van het studiegeld dat die student moet betalen. De Vlor heeft begrip voor het argument 
van de overheid dat een instelling niet twee maal kan gefinancierd worden voor dezelfde student: 
één maal door de overheid en één maal door de student zelf. Deze koppeling heeft echter voor 
gevolg dat de ene buitenlandse student veel meer zal moeten betalen dan de andere voor exact 
dezelfde opleiding aan dezelfde hogeschool of universiteit, als de instelling voor hoger onderwijs 
waaraan hij zich inschrijft al voor meer dan 2% van het totale aantal studiepunten of 
financieringspunten buitenlandse studenten heeft ingeschreven. De Vlor vraagt aan de overheid 
om dit artikel nu niet op te nemen, maar dit probleem op te lossen in het kader van een 
allesomvattende regeling voor de financiering van buitenlandse studenten.  

9.4 De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 

De Vlor vraagt om in de artikelen over de toegang tot de Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen duidelijker op te nemen dat voor betwistingen over vrijstellingen op 
basis van EVK’s of van een bewijs van bekwaamheid ook personen die een aanvraag gedaan 
hebben maar nog niet ingeschreven zijn in een instelling voor hoger onderwijs, een beroep 
kunnen indienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. 

10 Centra voor leerlingenbegeleiding 

De Vlor vraagt een afstemming van het CLB-decreet op het decreet over de 
scholengemeenschappen over de duur van het beleidscontract. 

11 Studiefinanciering 

11.1 Voorrang van schuldvordering 

Het voorontwerp bepaalt dat scholen voor onbetaalde schoolfacturen voor het bedrag van de 
studiefinanciering voorrang krijgen wanneer de ouders van het betrokken kind opgenomen zijn in 
een collectieve schuldregeling. 

De Vlor benadrukt dat dit een ultiem middel is dat enkel kan toegepast worden na een voortraject 
met die ouders vanuit het sociaal beleid van de school, op basis van duidelijke afspraken en na 
overleg met de betrokken sociale diensten. 

11.2 Mogelijkheid om studietoelage vroeger aan te vragen 

Een studietoelage zou in de toekomst al aangevraagd kunnen worden vanaf 1 augustus van het 
jaar waarin het schooljaar aanvangt. De Vlor heeft geen principieel bezwaar tegen een 
vervroeging, maar vraagt om nog verder te gaan en mogelijk te maken dat een studietoelage 
wordt aangevraagd vanaf 1 juli. Op dat moment kunnen aanvragers die dat nodig hebben nog 
een beroep doen op ondersteuning. 

De Vlor herhaalt in dit verband zijn vraag naar een automatische toekenning van studietoelagen. 
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11.3 Geen studiefinanciering voor twee masterdiploma’s 

De Vlor begrijpt dat de overheid wil voorkomen dat studenten de reglementering voor de 
toekenning van studiefinanciering omzeilen en toch studiefinanciering ontvangen voor twee 
masterdiploma’s door die twee opleidingen gelijktijdig maar halftijds te volgen. De Vlor vraagt aan 
de overheid om te bewaken of de voorgestelde regeling niet voor gevolg heeft dat bepaalde 
studenten uit de boot vallen.  

12 Toevoegingen 

12.1 Extra begeleidingskader voor leerlingen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) 

De Vlor merkt op dat de bepalingen over het extra begeleidingskader ASS aflopen op het einde 
van het schooljaar 2010-2011 en dat het voorontwerp hiervoor geen verlenging voorziet. De Vlor 
wijst de overheid op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van deze leerlingen. 

12.2 Samenstelling Vlor 

Het participatiedecreet bevat geen decretale basis voor de vervanging van verkozen directeurs op 
het ogenblik dat er niemand meer kan opgeroepen worden om te zetelen omdat de lijst van 
personen die deelnamen aan de verkiezingen uitgeput is. Deze situatie doet zich momenteel voor 
in de Algemene Raad. De Vlor vraagt om via onderwijsdecreet XXI in het participatiedecreet een 
bepaling in te voeren die de mogelijkheid biedt om in die omstandigheden om het mandaat te 
voleindigen een vertegenwoordiger van de directeurs te laten aanduiden in onderling overleg 
tussen het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten 
en de representatieve vakorganisaties.  

12.3 Adviestermijnen Vlor 

De Vlor vraagt om de bepaling over de adviestermijnen in het participatiedecreet zo te 
herschrijven dat zowel de minister als het parlement de Vlor meer dan dertig dagen (minister) en 
meer dan dertig werkdagen (parlement) kan geven om een advies uit te brengen. 

 

 

 

 

Mia Douterlungne                       Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal                    voorzitter 
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