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1 Situering 

t 

 

De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg op 14 mei 2012 aan de Vlor om een 
spoedadvies uit te brengen over het programmadecreet van de 2e begrotingscontrole van 2012. 

De Vlor dient opnieuw vast te stellen dat de minister van Begroting de spoedprocedure gebruikt 
wordt voor het programmadecreet. Dit maakt het voor de strategische adviesraden nagenoeg 
onmogelijk om een onderbouwd en gedragen advies uit te brengen. 

De Vlor stelt bovendien vast dat het ontwerp van decreet besproken werd in het Vlaams 
Onderhandelingscomité op dinsdag 22 mei 2012, dus vóór de Vlor hierover advies heeft 
uitgebracht. Dit traject is dan ook strijdig met artikel 73 van het Decreet betreffende participatie 
op school en de Vlaamse Onderwijsraad, waarin gestipuleerd wordt dat het advies van de Vlor 
afgewacht wordt alvorens het decreet te onderhandelen. Als deze procedure niet gevolgd wordt, 
wordt het advies van de Vlor – waarin ook nog andere geledingen zetelen dan die betrokken bij 
het Vlaams Onderhandelingscomité – immers uitgehold. 

De Vlor brengt hieronder advies uit over de teksten zoals die oorspronkelijk door de Vlaamse 
Regering principieel werden goedgekeurd op 11 mei 2012. 

Het advies werd voorbereid door de commissie volwassenenonderwijs, de Algemene Raad 
(schriftelijke inbreng) en de Raad Hoger Onderwijs (schriftelijke inbreng). 

De Algemene Raad keurde het advies goed op zijn vergadering van 24 mei 2012 met 22 
stemmen voor en 4 onthoudingen. 

2 Beleidsmaatregelen in het programmadecree

De Vlor merkt op dat de overheid de trend verder zet om beleidsmaatregelen in te schrijven in het 
programmadecreet. Dit oneigenlijk gebruik van het decreet moet absoluut vermeden worden. 
Deze bepalingen hadden in een onderwijsdecreet (OD XXII) kunnen opgenomen worden. 

3 Desindexatie werkingsmiddelen

De bepalingen in het programmadecreet van de 1e en de 2e begrotingscontrole 2012 waarbij 
uiteindelijk de werkingskredieten voor alle onderwijsniveaus worden gedesindexeerd, zijn 
betreurenswaardig. De Vlor verwijst naar haar advies over het programmadecreet van de 1e 
begrotingscontrole 2012: onderwijs is een cruciale sector voor de ontwikkeling van een 
samenleving in de toekomst, zowel op economisch vlak als op het vlak van de sociale cohesie. 
Daarom dient de Vlaamse regering de werkingskredieten van het onderwijs buiten de scope van 
deze besparingsmaatregelen te houden. 
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In het deeltijds kunstonderwijs blijft het inschrijvingsgeld van de cursisten volledig geïndexeerd, 
terwijl het aandeel dat aan de academies teruggestort wordt, gedesindexeerd wordt. Hierdoor 
betaalt de cursist in het DKO twee keer. De Vlor vraagt aan de overheid om ermee rekening te 
houden dat de werkingsmiddelen in het DKO niet te vergelijken zijn met die van de andere 
onderwijsniveaus. Hierop besparen weegt zwaar door in deze onderwijssector. 

Het niet indexeren van de werkingsmiddelen is ook voor de centra voor leerlingenbegeleiding 
zwaar om dragen. De huidige middelen stellen de centra nu al niet in staat om de opdrachten die 
de overheid opdraagt op een kwaliteitsvolle manier te realiseren. De onderwijsinspectie stelt dit 
ook duidelijk vast in haar evaluatierapporten over de infrastructuur van de centra. Alle 
doorgelichte centra hebben het voorbije jaar een ‘onvoldoende’ op het rapport voor 
infrastructuur. 

De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de werkingsmiddelen deels nodig voor de 
financiering van loonkosten. De desindexatie zal bijgevolg een negatief effect uitoefenen op de 
personeelsomkadering van deze sector. 

Werkingsmiddelen desindexeren is niet enkel een probleem voor overheidsinstellingen. Het 
desindexeren van de kredieten voor de studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs zal ook 
rechtstreeks de studenten treffen. 

Tot slot wijst de Vlor er nogmaals op dat de desindexatie maatregelen een recurrent effect 
hebben op de werkingsmiddelen van de komende jaren. De Vlor vraagt daarom aan de Vlaamse 
regering om herstelmechanismes te installeren in de begroting van 2013 zodat deze 
besparingsmaatregel een eenmalig effect heeft op de werkingsmiddelen. 

4 Inschrijvingsgelden volwassenenonderwij

De Vlor is bereid om het debat over de verhoging van de inschrijvingsgelden aan te gaan, maar 
wil dit binnen een ruimere context doen en in die zin dat het voor de centra een reële verhoging 
van de werkingsmiddelen kan betekenen. 

In dit voorstel valt alvast op dat de bijdrage aan de centra niet evenredig stijgt met de verhoging 
van de inschrijvingsgelden. De verhouding tussen de bijdrage aan de centra en het 
inschrijvingsgeld daalt van 75% naar 69,5%. 

 

 Huidige situatie Nieuwe maatregel 
(op kruissnelheid) 

Bijdrage aan centra 0,75 0,80 

Inschrijvingsgeld 1,00 1,15 

Verhouding 75% 69,5% 

 

De Vlor merkt ook op dat de timing die vooropgesteld wordt in dit voorstel praktisch niet haalbaar 
is voor de centra. Het zou deontologisch niet correct zijn van de overheid om deze ingrijpende 
maatregelen vanaf schooljaar 2012-2013 door te voeren. 

Men dient immers rekening te houden met de werkingscyclus van de instellingen. Nagenoeg alle 
instellingen zijn in mei al het komende schooljaar aan het voorbereiden. Aanbod van cursussen 
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en inschrijvingsprijzen moeten gekend zijn bij het drukken van de folders. Vele instellingen 
organiseren zelfs al inschrijvingen voor het komende schooljaar in mei. De instellingen kunnen 
dan ook onmogelijk deze verhoging achteraf nog aanrekenen bij de cursisten die zich in de 
periode mei – augustus hebben ingeschreven. 

Het verhogen van het inschrijvingsgeld wordt in de memorie van toelichting omschreven als een 
inhaalbeweging aangezien de inschrijvingsgelden sinds 2007 niet meer geïndexeerd werden. De 
Vlor beaamt dat deze verhoging met 15% inderdaad ongeveer overeenkomt met de evolutie van 
de gezondheidsindex van de voorbije vijf jaar. De Vlor wenst er niettemin op te wijzen dat het 
inschrijvingsgeld op 1 juni 2007 nog 0,39 euro per lesuur bedroeg. De opstap naar 1 euro per 
lesuur vanaf september 2007 kwam samen met de belofte om de inschrijvingsgelden niet te 
indexeren. 

De Vlor wijst erop dat de argumentatie om de extra toelage van 0,30 euro toe te kennen aan 
studiegebieden toch enigszins gewijzigd is. Volgens de memorie van toelichting wordt de toelage 
geschrapt voor de studiegebieden Mode en Decoratieve technieken omdat deze studiegebieden 
niet in eerste instantie gericht zijn op de arbeidsmarkt, en minder zware investeringen in 
hulpmiddelen vergen. Als dit nieuwe criteria zijn om aan studiegebieden een extra toelage toe te 
kennen, dan moet de overheid er zich ook bewust van zijn dat er op dit moment ook opleidingen 
bestaan (bvb. vrachtwagen-chauffeur) waar deze extra toelage nog niet aan toegekend wordt. 
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