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1 Algemene opmerkingen

1.1 Uitholling van het democratisch gehalte van het regelgevend 
proces 

De Vlor herhaalt de opmerking die hij ook maakte in zijn adviezen over de onderwijsdecreten 
en XXII. Het voorontwerp dat voor advies werd voorgelegd, bleek telkens op zeer essentiële 
punten te verschillen van het ontwerp dat de overheid uiteindelijk bij het Vlaams Parlement 
indiende. Bij de opvolging van het verdere beleidsvoorbereidend traject stelde de Vlor vast da
het decreet dat het Vlaams Parlement uiteindelijk goedkeurde niet alleen omvangrijker was, 
maar ook nog bijkomende fundamentele wijzigingen aan de onderwijswetgeving bevatte. Dez
werkwijze impliceert dat geledingen zoals studenten, leerlingen, ouders en sociaal-culturele 
organisaties, geen inspraakmogelijkheden hebben voor een aantal decretale ingrepen die van
strategisch belang kunnen zijn voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. Voor zover 
dergelijke bepalingen door de Vlaamse Regering zelf worden toegevoegd, tast dat volgens de Vlor
het democratis

Net zoals bij vorige decreten het geval was, gaat ook OD XXIII heel wat verder dan wat 
genummerde verzameldecreten horen te zijn, met name een instrument om via technische
dringende wijzigingen de ordentelijke start van het schooljaar te garanderen en eventuele 
rechtsonzekerheid op te heffen. De Vlor stelt in dit kader vast dat de bepalingen omtrent h
talenonderwijs, de uitbreiding van de lestijden voor bijkomende lessen Nederlands en de
tweevoudige screening van het taalniveau van alle leerlingen verregaand ingrijpen in de 
basisprincipes en de structuur van ons onderwijs zoals we het vandaag kennen. Dergelijke 
bepalingen behoren het resultaat te zijn

De timing van de adviesvraag, net voor de kerstvakantie, verste

1.2 Geen nieuwe maatregelen zonder extra omkadering 

OD XXIII bevat een hele reeks nieuwe maatregelen zonder daarvoor middelen te voorzien. Voor
de bepalingen in uitvoering van de talennota leiden tot extra opdrachten (organisatie van
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 de nodige opheldering. Verder in het advies 
vraagt de raad verduidelijking bij heel wat dossiers. 
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worden niet geregeld in dit voorontwerp van decreet. 

n schept dit 
voorontwerp van decreet duidelijkheid over de verlenging van de begeleiding ASS.  

 
anier toegepast worden. Daarvoor is dus een decretale 

ingreep in het CLB-decreet nodig.  

or het hoger onderwijs wijst de raad op de noodzaak van volgende bepalingen:  

¬ Voorzitterschap van de School of Arts 

 
de 

et verkozen worden uit de stemgerechtigde leden die in dienst zijn van de 
geschool. 

¬ Financiering en flexibilisering 

n de 

vereenvoudiging van het flexibiliseringsdecreet zouden kunnen worden opgenomen. 

taalbad, verplichte screening taalvaardigheidscompetenties, eventuele extra verplichte 
taallessen, …). Dat zet de huidige omkadering opnieuw onder druk. Het basisonderwijs he
deze legislatuur wel een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van werkingsmiddelen en 
omkadering, maar door de nieuwe maatregelen komt de omkadering weer onder druk te staan. 
In tijden van besparingen moet de overheid omzichtiger nagaan of de uitvoering van een nieuw

1.3 Een onvoldragen decreettekst 

De voorliggende tekst van het voorontwerp van decreet bevat nog heel wat onduidelijkheden. De 
tekst van de Memorie van Toelichting biedt niet altijd

1.4 Ontbrekende elementen 

Een aantal onderwijsdossiers waarvoor op korte termijn beslissingen nodig zijn om de start van
volgend schooljaar ordentelijk te laten verlopen en eve

Gelet op de stand van zaken in het dossier van het decreet betreffende dringende en andere 
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, stelt de Vlor vast dat op korte 
termijn een aantal zaken geregeld moeten worden. Zo niet, dreigt het buitengewoon onderwijs in 
een juridisch vacuüm terecht te komen. OD XXIII bevat niets over wat er dient te gebeuren na de 
programmatiestop van type 7 (die afloopt aan het einde van dit schooljaar). Evenmi

Voor de CLB-sector moet dringend een nieuwe procedure uitgewerkt worden voor de berekening 
van de omkadering. De parameters zoals bepaald in het huidige CLB-decreet kunnen immers
vanaf 2014 niet meer op dezelfde m

Vo

Het verdient aanbeveling om het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter van de raad van de 
‘School of Arts’ niet bij verkiezing te laten bepalen, maar deze raad te laten voorzitten door een 
personeelslid van de hogeschool. Op die wijze behoudt het hogeschoolbestuur de vrijheid om
hetzij zelf te bepalen wie deze raad al dan niet ambtshalve voorzit, hetzij te bepalen dat 
voorzitter mo
ho

Door het invoeren van de drie sokkels in het integratiedecreet en door het aanpassen va
grenzen en de gewichtsfactoren zijn de sokkels van universiteiten en hogescholen voor 
instellingen van vergelijkbare omvang niet meer gelijk. Ook een aantal bepalingen over de 
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¬ Clustering visitaties 

De raad vraagt om opnieuw de mogelijkheid te voorzien dat het evaluatieorgaan de visitaties van 
opleidingen kan clusteren (zoals de mogelijkheid die in de vorige versie van het structuurdecreet 
voorzien was maar in het decreet over het nieuwe accreditatiestelsel werd geschrapt). Een 
clustering heeft voordelen op het vlak van vergelijkbaarheid van opleidingen en efficiëntie en de 
kostprijs van het visitatieproces. De mogelijkheid wordt geschapen door de accreditatietermijnen 
van bepaalde opleidingen daarvoor aan te passen. 

¬ Samenvoegen lijsten 

In het kader van transparantie en vereenvoudiging zouden een drietal bestaande lijsten best 
worden samengevoegd tot één lijst. Het betreft volgende lijsten: 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor
masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen (is ieder jaar een nieuw besluit) 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor
mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie “of Arts”, “of 
Science”, “of Laws”, “of Medicine”, “of Veterinary Science”, “of Veterinary Medicine” 
of “of Philosophy” mag worden toegevoegd 

• Lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen met een 
bijkomende titel (artikel 25 van het Structu

De Vlaamse hogescholen willen het komende jaar werken aan de transparantie van het 
opleidingsaanbod o.m. door basisopleidingen opnieuw centraal te stellen en minder 
afstudeerrichtingen aan te bieden. Om de resultaten van deze operatie te kunnen implementeren 
is een aanpassing van artikel 53/1 nodig waarbij in afwijking van artikel 53/1, §2 van het 
structuurdecreet de lijst van opleidingen vanaf academiejaar 2014-2015 (eenmalig) ook kan 
worden aangepast op voorstel van de VLUHR op basis van de resultaten van een 
transparantieoefening.  

2 Basisonderwij

2.1 Taalbad  

Art. II.2, art. II.3, art. II.6 

In het huidige voorstel i.v.m. het taalbad is het niet duidelijk met welke elementen uit het Vlor-
advies over de talennota rekening gehouden werd. De vele vragen en opmerkingen toen gesteld, 
krijgen geen antwoord. 

In zijn advies over de talennota stelde de Vlor al dat het niet haalbaar is om kinderen in vier of 
acht weken helemaal klaar te stomen om gewoon de lessen te volgen in het basisonderwijs.1 Art. 

 

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de conceptnota ’Samen taalgrenzen verleggen’, 27 oktober 2011. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-samen-taalgrenzen-verleggen


5 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

II.3 §7 stelt dat de leerling zich na het taalbad integreert in zijn school en het lesprogramma zal 
volgen in functie van het behalen van de eindtermen. Volgens de raad is dat een onhaalbare 
doelstelling. Hij verwijst in dit kader naar het advies over anderstalige nieuwkomers  waarin de 
Vlor het taalbad van 4 of 8 weken als een te rigide instrument beoordeelt.2  Dit advies benadrukt 
dat het verwerven van de specifieke schoolse taalvaardigheid een proces van lange duur is, en 
dat niet alleen de kennis van het Nederlands bepaalt of anderstalige nieuwkomers succesvol in 
het onderwijs kunnen aansluiten. Ontbrekende of onvolledige vaardigheden, kennis en attitudes 
zijn evenzeer bepalend voor de schoolloopbaan. De raad maakt zich ook zorgen over de 
psychosociale belasting van de betrokken kinderen en hun gezinnen. Hij blijft de keuze voor een 
taalbad tegenstrijdig vinden met de keuze van de minister voor een integraal talenbeleid zoals hij 
die uiteenzet in de visie van de conceptnota.  

Ook is de verhouding tussen het taalbad en het onthaalonderwijs niet duidelijk. Kunnen 
nieuwkomers bijvoorbeeld ook naar het taalbad georiënteerd worden? Wie is precies de 
doelgroep: ook of vooral anderstalige nieuwkomers, of al wie het Standaardnederlands niet 
machtig is? Het is gewoon niet realistisch een taalbad te voorzien voor alle leerlingen die zich 
voor een eerste keer inschrijven in het leerplichtonderwijs en het Standaardnederlands 
onvoldoende machtig zijn. Wanneer de overheid vasthoudt aan de brede omschrijving van 
onthaalonderwijs is de raad gekant tegen dit voorstel.  

De Vlor vraagt om de autonomie van de beoordeling of een leerling al dan niet de onderwijstaal 
machtig is, te respecteren. De Vlor heeft ook vragen bij de rol van de klassenraad. Het voorstel is 
niet duidelijk over de criteria die de klassenraad zal hanteren om te bepalen welke leerlingen het 
Standaardnederlands onvoldoende machtig zijn. Los van de pedagogisch-didactische elementen 
maakt de raad zich zorgen over de rol die de klassenraad toebedeeld krijgt.  De decretale 
opdracht van de klassenraad in het basisonderwijs wordt hier nu uitgebreid in de richting van een 
toelatingsklassenraad. De raad vreest voor een toenemende juridisering.  

Voor de raad is het niet duidelijk wat men bedoelt met het ‘gezamenlijk organiseren’ door 
schoolbesturen. Wat betekent dat voor de overgrote meerderheid van de besturen in het 
basisonderwijs die slechts één school onder hun bestuur hebben? De raad vindt dat de 
voorgestelde regelgeving in het geheel nog niet voldragen is. In het bijzonder wat betreft het 
organiseren van het vervoer (Art.II.3 verwijzing naar §5 van nieuwe art. 11ter) vraagt de raad zich 
af met welke middelen en omkadering dat zal moeten gebeuren. 

2.2 Aanbod leergebied Frans en taleninitiatie 

Art. II.22 
 

 

2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over anderstalige nieuwkomers, 24 januari 2013. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers
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Ook voor deze bepalingen verwijst de Vlor naar eerdere adviezen.3 Door de mogelijkheid om 
Frans te geven vanaf de tweede graad te beperken tot scholen waar de leerlingen het 
Standaardnederlands voldoende onder de knie hebben, zullen twee soorten basisscholen 
ontstaan. Dat kan problemen geven wanneer kinderen van school veranderen. De Vlor vraagt 
zich ook af hoe de overheid de voorwaarde dat de leerlingen het Standaardnederlands voldoende 
onder de knie hebben, zal operationaliseren.  

De raad begrijpt niet waarom in Vlaanderen het Frans later dan in Brussel kan worden 
aangeboden. In Brussel kan men starten vanaf het eerste leerjaar en bovendien geldt daar niet 
de voorwaarde dat de leerlingen het Standaardnederlands voldoende beheersen. De Vlor wijst er 
op dat de beheersingsgraad van de moedertaal een cruciaal element is om een vreemde taal te 
leren. Het voorontwerp van decreet houdt hier geen rekening mee. 

De raad mist in dit voorstel ook een aftoetsing van de organisatorische haalbaarheid. Er worden 
immers geen extra middelen (omkadering) voorzien.  

De mogelijkheid om formeel Frans te geven vanaf het derde jaar heeft bovendien gevolgen voor 
de competenties waarover leerkrachten in het basisonderwijs moeten beschikken en zal 
aanleiding geven tot een herschikking tussen de leergebieden. Daarom vraagt de Vlor om niets te 
wijzigen aan de regeling en aan de eindtermen die vandaag gelden.  

2.3 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (taalproef)  

Art. II.4 en art. II.5 

De Vlor ziet nog een knelpunt: leerlingen die nu niet slagen voor de taalproef of bij wie de test 
niet of te laat afgenomen werd, kunnen toch als ‘niet-regelmatige leerling’ instappen in het lager 
onderwijs. Zo zijn er op dit ogenblik een 250-tal leerlingen als niet-regelmatige leerling in het 
lager onderwijs aanwezig voor wie hun school geen middelen ontvangt.  

3 Basis- en secundair onderwij

3.1 Huisonderwijs 

Voor basisonderwijs: art. II.1, art. II.9, art. II.10, art. II.11, art. II.12 
Voor secundair onderwijs: art. III.1,1°, art. III.13, art. III.14, art. III.15, art. III.16, art. III.17, art. 
III.18, art. III.19  
 
De Vlor stelt vast dat de overheid nauwlettender wil toezien op het huisonderwijs. De raad heeft 
daar als dusdanig geen bezwaar tegen, maar stelt zich wel een aantal vragen. Hij vindt dat de 
decretale verstrenging over het algemeen vanuit een te negatieve benadering van huisonderwijs 
vertrekt.  

 

3 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de conceptnota ’Samen taalgrenzen verleggen’, 27 oktober 2011 

en Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over onderwijsdecreet OD XXII, 29 maart 2012. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-samen-taalgrenzen-verleggen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsdecreet-xxii
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De raad mist om te beginnen (in de Memorie van Toelichting) een grondige analyse van de 
huidige situatie. Daardoor is het moeilijk om in te schatten of de reikwijdte en de omvang van de 
voorgestelde maatregelen in verhouding staan tot de problematiek die de overheid wil 
aanpakken. De raad begrijpt dat er in het veld onder de noemer van huisonderwijs 
mistoestanden voorkomen die zelfs een schending inhouden van het recht op onderwijs. Maar 
sommige maatregelen lijken, gelet op de omvang van het huisonderwijs, buiten proportie.  

De raad vindt het wenselijk om bij dergelijke sterk ingrijpende nieuwe regelgeving een 
nauwkeuriger analyse te maken van hoe het huisonderwijs feitelijk in het veld gestalte krijgt. 
Dergelijke analyse zou de verscheidenheid in kaart moeten brengen van de verschillende vormen 
van wat nu allemaal onder de ene noemer ‘huisonderwijs’ gevat wordt. Deze verschillen kunnen 
te maken hebben met verschillen in aanleiding, motivatie, context, enz. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ook ouders die huisonderwijs starten om tegemoet te komen aan de noden van kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Een scherpere afbakening van categorieën of types van 
huisonderwijs zou toelaten de regelgeving beter af te stemmen op de problematiek die men wil 
bijsturen. Afhankelijk van de categorie kan dan naar specifiek daarop afgestemde regelgeving 
gezocht worden.  

De negatieve definitie raakt ook ouders die een school willen oprichten. Zij kunnen meestal niet 
meteen voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, waardoor huisonderwijs 
(‘huiskameronderwijs’) een eerste stap is naar de oprichting van een reguliere school. Deze 
dimensie van de actieve onderwijsvrijheid komt door een verstrenging van het huisonderwijs 
onder druk te staan.  

De gegevens (8 categorieën) die de overheid zal opvragen zijn volgens de Vlor te breed in relatie 
tot de doelstelling van mistoestanden te vermijden. Sommige categorieën vindt de raad niet 
relevant in relatie tot de doelstellingen van de regelgeving (bijvoorbeeld de reden en het 
opleidingsniveau van de lesgever). Meer zelfs: de raad is van oordeel dat het opvragen van 
bepaalde gegevens op gespannen voet staat met de grondwettelijke onderwijsvrijheid. Het komt 
de overheid niet toe om ouders die er voor kiezen via huisonderwijs aan de leerplicht te voldoen, 
decretaal te verplichten hun motieven kenbaar te maken. Het is voor de raad ook niet duidelijk of 
en welke criteria men zal gebruiken om de opgevraagde gegevens te beoordelen.  

De raad vreest dat de overheid onvoldoende heeft ingeschat wat deze  nieuwe regelgeving 
inhoudt voor de opdrachten van de inspectie, zowel op het vlak van bevoegdheden als van 
taakbelasting. Niet al deze opdrachten zijn in overeenstemming met de opdrachtbepaling zoals 
vastgelegd in het kwaliteitsdecreet. Volgens het kwaliteitsdecreet behoort bijvoorbeeld de 
controle op bronnen en leermiddelen niet tot de bevoegdheid van de inspectie. De bevoegdheid 
van de inspectie wordt hier dus uitgebreid. De Vlor vreest dat deze bevoegdheidsuitbreiding de 
taakbelasting van het inspectiekorps zal verhogen waardoor de doorlichtingen van de reguliere 
scholen vertraging zullen oplopen.  

Ook het vastleggen van de uiterste instapdatum is juridisch betwistbaar. Na de derde instapdag 
kunnen ouders hun keuze niet meer wijzigen. Geldt vanaf dan niet eerder een schoolplicht dan 
een leerplicht? De vastlegging van de uiterste instapdatum zou ook tot problemen kunnen leiden 
in bepaalde concrete situaties. Hoe zal men bijvoorbeeld omgaan met ouders die in de loop van 
het schooljaar naar het buitenland vertrekken en dan gebruik willen maken van huisonderwijs 
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om aan de leerplicht te blijven voldoen? Er zullen toch voldoende afwijkingsmogelijkheden 
voorzien moeten worden. 

Ook bij de verplichting om leerlingen in te schrijven voor de examens van de Centrale 
Examencommissie heeft de raad principiële bedenkingen. Leerlingen die na twee pogingen niet 
slagen, worden verplicht zich in te schrijven in een (erkende, gesubsidieerde of gefinancierde of 
hiermee gelijkgestelde) school. Voor leerlingen die huisonderwijs volgen, geldt op die manier een 
kwalificatieplicht die niet bestaat voor leerlingen die aan het regulier onderwijs deelnemen. De 
raad vraagt zich ook af of door deze bepalingen niet een vorm van schoolplicht wordt ingevoerd 
die de leerplicht verdringt.  

De Examencommissie vertrekt vanuit de decretale eindtermen. Kan de overheid zo ver gaan om 
het huisonderwijs, waarin ouders zelf de onderwijsdoelen kunnen bepalen, op die manier 
verplicht af te stemmen op de eindtermen? Via de verplichting examens af te leggen bij de 
Centrale Examencommissie kunnen private initiatieven geen beroep meer doen op afwijkingen 
op de eindtermen. 

Er is ook meer duidelijkheid nodig over wat men bedoelt met ‘twee pogingen’. Zeker nu de 
examencommissie haar werkzaamheden anders organiseert en niet langer werkt met vaste 
zittijden, moet het helder zijn wat daarmee bedoeld wordt. 

Kortom: de Vlor is voorstander van het voorzien van een minimale rechtsgrond om het 
huisonderwijs te controleren maar die controle moet toegespitst worden op de vraag of een kind 
voldoet aan de leerplicht. Het huidige ontwerp is niet duidelijk over welke de criteria zijn om dat 
te bepalen.  

3.2 Screening taalvaardigheidscompetenties 

Voor basisonderwijs: art. II.7, art. II.8 
Voor secundair onderwijs: art. III.26 
 
De Vlor wijst deze maatregelen af omdat ze ingrijpen op de vrijheid van pedagogische methode. 
Het is aan de school om te bepalen hoe ze haar leerlingen opvolgt.  

De raad stoort zich aan de bepaling in art. II.8 dat scholen aan de hand van een 
screeningsinstrument voor elke individuele leerling moeten nagaan in welke mate de 
ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs Nederlands bereikt zijn. Verklaart men daarmee dat 
ontwikkelingsdoelen op individueel niveau bereikt moeten zijn door alle kleuters? Dat is een 
aantasting van de decretale bepaling van ontwikkelingsdoelen voor kleuters als minimumdoelen 
die de school bij haar leerlingen moet nastreven.4 De raad vreest voor een teaching-to-the-test-
fenomeen in het kleuteronderwijs. 

 

4 Zie artikel 44, §2  van het Decreet Basisonderwijs: “Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen 

op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie en 

die de school bij haar leerlingen moet nastreven” 
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Bovendien vraagt de raad zich af in welke mate het mogelijk is om voor de doelgroep van 
zesjarigen een instrument te ontwikkelen dat de beheersingsgraad van het Nederlands, zoals 
aangegeven in de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs, op een betrouwbare en valide 
manier kan meten. 

Bovendien betekent de invoering van dergelijke screening een extra barrière voor inclusief 
onderwijs. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die moeten gescreend en vervolgens 
geremedieerd worden, riskeren daarin vast te lopen en sneller doorverwezen te worden naar het 
buitengewoon onderwijs. De raad vraagt zich zelfs af of deze bepalingen de toets van het VN-
Verdrag inzake rechten van personen met een handicap zullen doorstaan.   

De raad wijst op een inconsistentie in art. II. 8. Niet elke leerling die instroomt in het gewoon 
lager onderwijs doet dat na inschrijving. Kleuters die in eenzelfde school van het kleuter- naar het 
lager onderwijs doorstromen, schrijven zich niet opnieuw in.  

Voor de screening aan het begin van het secundair onderwijs blijft het principieel argument uit 
het advies over de oriëntatienota hervorming secundair onderwijs overeind5. We gaan ervan uit 
dat leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs voldoende Nederlands kennen om in het 
secundair onderwijs te starten. 

De inzet van het screeningsinstrument heeft zeer grote gevolgen voor de onderwijspraktijk maar 
in deze regelgeving blijft er heel veel onduidelijk op dat vlak. Welk soort instrument heeft men op 
het oog? Hoe verhoudt dat instrument zich tot het instrument dat gebruikt wordt bij de taalproef? 
De raad vraagt verduidelijking over de toolkit. 

De Vlor heeft ook vragen bij de haalbaarheid en planlast. De raad vraagt verduidelijking van de 
organisatorische en praktische consequenties. Wie zal dat werk presteren? Gebeurt dat binnen 
of buiten het curriculum? Gaat het ten koste van andere leerplandoelen? Wie zal de resultaten 
verwerken? Welke expertise is daarvoor nodig? Wie stelt het remediëringstraject vast?  

3.3 Extra verplichte taallessen 

Voor basisonderwijs: art. II.14, art. II.23 
Voor secundair onderwijs: art. III.20 en art. III.21 
 
De Vlor herhaalt zijn bezwaren tegen de maatregel om kinderen die onvoldoende Nederlands 
kennen, te verplichten extra lessen Nederlands te volgen buiten de gewone lesuren.6 De vragen 
die de raad daarover in zijn advies over de talennota stelde, krijgen hier geen antwoord. Wie zal 
dit aanbod verzorgen? Op basis van welke norm zullen scholen beslissen welke kinderen en 

 

5 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs. Advies over de oriëntatienota hervorming secundair onderwijs, 10 

februari 2011, p. 13. 

6 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de conceptnota ’Samen taalgrenzen verleggen’, 27 oktober 2011.  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-orientatienota-hervorming-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-samen-taalgrenzen-verleggen
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leerlingen een taalachterstand Nederlands hebben die noopt tot verplichte taallessen buiten de 
gewone lesuren?  

Ook de overige bezwaren blijven gelden. Vooral de belasting voor jonge kinderen zal te veel 
toenemen. De verplichte taallessen na schooltijd leggen beslag op de gezinstijd terwijl 
kwaliteitsvolle gezinstijd net belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. OD XXIII voorziet ook 
een aanvulling op de bepalingen over de engagementsverklaring. De raad verwijst naar de 
bezwaren die hij hierover in een eerder advies formuleerde.7 Ook voor het engagement dat de 
overheid nu vraagt aan ouders om positief te staan tegenover de extra initiatieven en 
maatregelen die de school neemt om taalachterstand van leerlingen weg te werken, blijft de 
vraag naar de juridische draagwijdte van de (aangevulde) engagementsverklaring zoals 
opgenomen in het schoolreglement. In welke mate zijn dergelijke bepalingen juridisch 
afdwingbaar? Schuilt hier geen gevaar voor toenemende juridisering? 

De raad voegt nog een bezwaar toe. Hoe zullen scholen dat organisatorisch regelen? Daarover 
blijven de tekst van het decreet en van de Memorie onduidelijk. De raad aanvaardt niet dat de 
organisatie van deze verplichte taallessen met de reguliere middelen moet gebeuren.  

De Vlor heeft ook vragen bij de omschrijving ‘alle reguliere (zorg)mogelijkheden’. Omvatten deze 
ook de flexibele trajecten in het secundair onderwijs? Scholen zijn nu niet verplicht daar gebruik 
van te maken. Impliceert deze bepaling dat scholen die verplichte taallessen willen opleggen, er 
toe verplicht worden flexibele trajecten te organiseren? De raad vraagt om dat te verduidelijken. 

De raad heeft bedenkingen bij de samenstelling van de klassenraad in het secundair onderwijs. 
Waarom ‘minstens de leraren van de basisvorming’? Op die manier dreigt het risico een 
ongewenste hiërarchische orde te installeren tussen leraren, waarbij het oordeel van bijvoorbeeld 
een leraar taal meer valide geacht wordt dan dat van een leraar technische of praktijkvakken.  

De Vlor vraagt zich ook af op welke wijze de overheid, over scholen heen, de effecten van deze 
maatregel zal evalueren.  

4 Secundair onderwij

4.1 Vreemde talen 

Art. III.22 
 
In zijn advies over de talennota had de Vlor al vragen bij een uitbreiding van het talenaanbod in 
het secundair onderwijs naar alle talen van de Europese Unie en de talen van de BRIC-landen. De 
raad vroeg onder meer ruimte voor veel voorkomende thuistalen van de leerlingen die vandaag in 
onze klassen zitten zoals Turks, Arabisch, Spaans, Italiaans, ... De raad herhaalt zijn vraag naar 

 

7 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs en de 

engagementsverklaring tussen school en ouders in het basis- en secundair onderwijs, 25 september 2008. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-toelatingsvoorwaarden-tot-het-gewoon-lager-onderwijs-en-de-engagementsverklaring-
http://www.vlor.be/advies/advies-over-toelatingsvoorwaarden-tot-het-gewoon-lager-onderwijs-en-de-engagementsverklaring-
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een motivering voor de keuze van de aangehaalde talen. Uit de Memorie van Toelichting wordt 
niet duidelijk welke analyse of onderzoek aan de basis ligt van deze keuze.  

De raad vraagt zich ook af waarom deze uitbreiding bij decreet geregeld moet worden. Dat kan 
ook via een aanpassing van het vakkenbesluit.8 

4.2 CLIL 

Art. III.24, art.III.29, art. III.30 

In zijn advies over de talennota merkte de Vlor al op dat de voorwaarden die de minister verbindt 
aan de organisatie van CLIL, veel te stringent zijn. De kwaliteitsstandaard die nu decretaal 
opgelegd wordt, omvat voorwaarden waarmee de overheid op het terrein komt van de 
pedagogische autonomie.  

De raad vraagt de overheid om te verduidelijken waarom er voor het personeel onderscheid 
gemaakt wordt in niveaus van kennis van het Nederlands (art. III. 24). 

4.3 Verplichte leerlingenstages in het secundair onderwijs  

Art. III.1,3° en III.23 

De raad is unaniem overtuigd van de pedagogisch-didactische meerwaarde van stages. Ze zijn 
bijzonder relevant voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Kwaliteitsvolle stages dragen bij 
aan het realiseren van leerplandoelen. Stages kunnen ook een meerwaarde betekenen voor het 
studiekeuzeproces, wanneer ze leerlingen toelaten van bepaalde beroepenvelden te proeven. De 
raad is ook vragende partij voor een stimuleringsbeleid daarvoor. Dat beleid zou bovendien alle 
leerlingen uit alle onderwijsvormen moeten bereiken: niet alleen tso en bso, maar zeker ook aso 
en kso. 

In de Vlor zijn de meningen verdeeld over het verplicht karakter van de stage. De 
leerlingenkoepel en de SERV zijn voorstander van de verplichting. De leerlingen willen de 
verplichting nog uitbreiden naar het aso. Volgens de SERV zijn de bedrijfssectoren bereid de 
nodige stageplaatsen te creëren en zijn ze zich bewust van het belang van de kwaliteit ervan. Zij 
zien ook mogelijkheden in de uitbreiding van de stage tot aso-richtingen. 

De overige geledingen hebben geen bezwaren tegen het creëren van een decretale rechtsgrond 
voor stages, maar zijn tegen een decretale verplichting. Er gelden verschillende argumenten. 
Principieel oordeelt men dat het niet aan de overheid is om de gewenste pedagogische methode 
te bepalen. Het zijn de onderwijsverstrekkers die bepalen hoe ze de doelen bereiken.  

 

8 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de 

praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair 

onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs. 5 juni 1989. 
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Om zijn doel te bereiken, moet de stageplaats een krachtige leeromgeving zijn. Kwaliteitsvolle 
stagebegeleiding vraagt een grote inzet en tijdsinvestering van de werkgever, maar ook van de 
werknemer die de stagiair begeleidt. Het risico blijft dat er onvoldoende kwaliteitsvolle 
stageplaatsen zullen zijn, zeker in tijden van economische crisis. Gelet op de schaarste, bestaat 
het gevaar dat tso-leerlingen de bso-leerlingen zullen verdringen op het vlak van stageplaatsen. 
Daarenboven is men van oordeel dat stages niet voor alle richtingen van tso even relevant zijn, 
omdat stages, afhankelijk van het profiel van een studierichting, niet altijd bijdragen aan de 
realisatie van de leerplandoelen. 

Er blijven daarnaast ook praktische, organisatorische problemen bestaan. Voor sommige 
richtingen uit tso zullen de stages zich vooral/uitsluitend ’s avonds situeren (bijvoorbeeld 
leerlingen uit tso ‘lichamelijke opvoeding en sport’ zullen wellicht stage moeten lopen in de 
vrijetijdssector). Aan de stages hangt mogelijk ook een kostenplaatje en een organisatorische 
belasting vast voor de ouders (bijvoorbeeld voor vervoer indien een stageplek niet bereikbaar is 
met het openbaar vervoer). 

4.4 Voortrajecten, brugprojecten, arbeidsdeelname Leren en Werken 

Art. III.31, art. III.32, art. III.33 

De Vlor spreekt uitdrukkelijk zijn waardering uit voor de verlenging van de subsidiëringstermijn 
van de trajecten in Leren en Werken. 

5 Levenslang lere

5.1 Deeltijds kunstonderwijs 

Art. IV.1, art. IV.3, art. IV.4, art. IV.5 

De raad is tevreden dat de tijdelijke projecten in het dko worden verlengd tot de inwerkingtreding 
van het nieuwe niveaudecreet. Hij merkt wel op dat de bepaling zoals geformuleerd in het 
voorontwerp van decreet niet lijkt te slaan op het tijdelijk project Regionale samenwerking Zuid-
Limburg. De raad gaat ervan uit dat het hier om een materiële vergissing gaat en vraagt dat ook 
dat project, naar analogie met de andere tijdelijke projecten, wordt verlengd tot de 
inwerkingtreding van het niveaudecreet dko, via een aanpassing van de tekst onder artikel 8bis. 
1° van het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds 
kunstonderwijs. 

De raad pleit er verder voor de voorziene continuering van de tijdelijke projecten ook toe te 
passen op de pilootprojecten die dit schooljaar zijn opgestart in voorbereiding op het nieuwe 
niveaudecreet.  

5.2 Volwassenenonderwijs 

5.2.1 Procedure programmatie

Art. IV.6, art. IV.9 1° en 2°, art. IV.10, art. IV.11, art. IV.12, art. IV.13, art. IV.14, art. IV.21 
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De Vlor heeft fundamentele bedenkingen bij de voorgestelde wijzigingen in de procedure voor 
programmaties. De raad heeft in zijn advies over de tussentijdse evaluatie van het decreet 
volwassenenonderwijs weliswaar voorgesteld om het uitzonderlijk mogelijk te maken de 
onderwijsbevoegdheid te koppelen aan een vestigingsplaats (de raad stelde die vraag overigens 
ook op een moment waarop er op beleidsniveau geen twijfel bestond over de rol van de 
consortia).9 Maar de raad beklemtoonde daarbij ook dat hij het uitgangspunt gehandhaafd wil 
zien dat de onderwijsbevoegdheid in principe geldt voor alle vestigingsplaatsen van het 
betrokken cvo. 

In het voorontwerp van decreet wordt de koppeling tussen onderwijsbevoegdheid en 
vestigingsplaats de regel. Deze verregaande vorm van regulering getuigt van weinig vertrouwen in 
het beleidsvoerend vermogen van de centra. De koppeling kan bovendien ook ernstige gevolgen 
hebben voor het personeel. De aanstelling van het personeel wordt de facto gekoppeld aan een 
vestigingsplaats.  

De onderwijsbevoegdheid zou voortaan ook op het niveau van clusters van samenhorende 
opleidingen worden toegekend. De raad kan zich daarin vinden. Het voorontwerp van decreet 
maakt echter niet duidelijk hoe ruim die clusters precies begrepen moeten worden. De raad 
vraagt dit nauwkeuriger te omschrijven.  

Een onderwijsbevoegdheid die niet effectief wordt uitgeoefend zou volgens het voorontwerp van 
decreet al na drie jaar verloren gaan, in plaats van de huidige vijf jaar. Ook voor de zogenaamde 
foto van de onderwijsbevoegdheden van de cvo, wordt een periode van drie jaar gehanteerd. De 
raad pleit in beide gevallen voor een periode van vijf jaar.  

De Vlor vraagt zich ook af waarom de vernieuwde programmatieregels worden ingevoerd terwijl 
tegelijkertijd een proces wordt opgestart om via thematische werkgroepen te komen tot een 
nieuwe beleidsvisie op het volwassenenonderwijs. De regulering van het onderwijslandschap lijkt 
bij uitstek een onderdeel van een dergelijke beleidsvisie.  

De raad vraagt zich verder ook af hoe de nieuwe programmatieregels sporen met de voorziene 
schaalvergroting in het volwassenenonderwijs. Wat zijn de implicaties van de koppeling 
onderwijsbevoegdheid-vestigingsplaats bij overheveling van opleidingen na 2014? En als de 
overheid blijft vasthouden aan de strikte koppeling tussen onderwijsbevoegdheid en 
vestigingsplaats, mag dat onder geen beding een impact hebben bij fusies van centra. 

5.2.2 Technische correctie

Art. IV.20 

Bij art. IV.20, 1°, vraagt de raad dat er nog een andere correctie in de betreffende bepaling 
gebeurt. Momenteel is het zo dat voormalige cursisten gedurende twee opeenvolgende 

 

9 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Levenslang en levensbreed leren. Advies over de tussentijdse evaluatie decreet 

volwassenenonderwijs, 20 september 2009. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tussentijdse-evaluatie-decreet-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tussentijdse-evaluatie-decreet-volwassenenonderwijs
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schooljaren 120 lestijden opleiding gevolgd moeten hebben om in aanmerking te komen voor 
korting op het inschrijvingsgeld in een cvo in het volgende schooljaar. Die formulering leidt ertoe 
dat cursisten Basiseducatie die in januari klaar zijn voor de overstap naar een cvo pas in 
september aanspraak kunnen maken op het verlaagde inschrijvingsgeld. De bepaling dat de 120 
lestijden gespreid moeten zijn over twee schooljaren, speelt in het nadeel van die cursisten die in 
staat zijn om snel de overstap te maken naar het secundair volwassenenonderwijs. Met het oog 
op de doorstroom tussen de beide niveaus lijkt het aangewezen dat de korting meteen na de 
doorstroom kan worden toegekend, en wordt toegekend als de cursist 120 lestijden heeft 
gevolgd, ongeacht of dat in één of in twee schooljaren was. 

5.2.3 Organisatie taalexamen

Art. IV.8, art. IV.9, 3°, art. IV.18, art. IV.20, 2° 

De Vlor gaat ervan uit dat er een nieuwe oproep zal gebeuren zodat centra zich kandidaat 
kunnen stellen voor de erkenning als examencommissie.  

De raad vraagt verder dat er wordt op toegezien dat de expertise van de centra die momenteel 
als examencommissie fungeren, niet verloren gaat.  

6 Hoger onderwij

6.1 Decreet betreffende universiteiten 

Art. V.1 t/ art. V.12 

De Vlor beoordeelt (bij artikel V.1) de vereenvoudiging die artikel V.1. doorvoert in de werking van 
de regeringscommissarissen uiteraard positief. Toch betekent dit eigenlijk geen 
planlastvermindering voor de instellingen. Deze opmerking geldt ook nog voor een aantal andere 
bepalingen uit het voorontwerp. De vereenvoudigingen zijn een goede eerste stap, maar worden 
hopelijk in de nabije toekomst nog vervolledigd met een effectieve planlastvermindering voor de 
instellingen.  

De raad merkt bij artikel V.7 en volgende op dat de beoogde timing (1 juli - 15 september) die 
deze artikelen (over de overeenstemming tussen de begroting en de ESR-procedure) voorstellen, 
wel heel erg krap is. Daarnaast zijn er ook nog een aantal inhoudelijke bekommernissen. Wat 
betekent deze ESR-begroting concreet voor de instellingen? Zijn instellingen bijvoorbeeld 
verplicht om hun reserves in te brengen en kan de overheid bij een dreigend overkoepelend 
tekort, instellingen verplichten hun reserves aan te spreken? De raad vraagt aan de overheid om 
dit te verduidelijken. Verregaande consequenties voor de instellingen moeten in elk geval met de 
stakeholders besproken worden.  

6.2 Hogescholendecreet 

Art. V.13 t/m art. V. 22 

De raad merkt bij artikel V.14 op dat de overheid hier wel erg ver gaat in het vastleggen van 
bepaalde personeelsfuncties (algemeen directeur versus algemeen of academisch beheerder). 
Het vastleggen van (de terminologie van) personeelsfuncties behoort tot de autonomie van de 
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instellingen. Het werkveld wil niet evolueren naar een situatie waarin elke functietitel bij decreet 
geregeld moet worden. 

I.v.m. de ESR begroting (art. V.17 en art. V.18) maken de instellingen zich grote zorgen of de 
overheid de beloofde deadline voor de informatie over de werkingsmiddelen zal halen. Indien dit 
niet zo is, dreigen er ook problemen voor de personeelsinzet bij het opstellen van de begroting. 
De raad vraagt de overheid hierover een bindend engagement aan te gaan.  

Bovendien is onvoldoende duidelijk in hoeverre de ESR-begroting al door de bestuursinstanties 
van de instelling moet zijn goedgekeurd. Indien dit zo dient te zijn, is de timing quasi onhaalbaar. 
Indien niet, is de vraag wat de status van die begroting is en wat de rol van de revisor hieromtrent 
is. 

6.3 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs 

6.3.1 Doelstellingen bacheloropleidinge

Art. V.24 

De raad begrijpt dat de uitstroomfinaliteit van de academische bachelor hier geregeld wordt om 
de Vlaamse regelgeving in overeenstemming te brengen met het Bolognaproces. De raad kan 
zich hierin terugvinden. De raad vraagt echter aan de overheid haar intenties te verduidelijken en 
met alle stakeholders een debat te voeren over de praktische invulling en de consequenties van 
dit artikel. Daarbij moet ook bekeken worden hoe het diploma van de academische bachelor op 
de arbeidsmarkt gevaloriseerd kan worden.  

6.3.2 Taalregeling Hoger Onderwij

Art. V. 26 

Artikel V.26 over de taalregeling is een technische rechtzetting, maar artikel 53/1 van het 
structuurdecreet bevat nog een aantal onduidelijkheden over de taalregeling die dringend 
herbekeken moeten worden. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als een opleiding de erkenning 
'Erasmus mundus' verliest? Kan deze opleiding dan nog een gewone accreditatie aanvragen? 
Moet hiervoor een naamsverandering aangevraagd worden? De raad adviseert daarom een 
ruimere herziening van het betrokken artikel uit het structuurdecreet.  

 

 

 

Mia Douterlungne                       Patriek Delbaere 
administrateur-generaal                    waarnemend voorzitter 
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