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1 Algemene beschouwingen 

De Vlor herhaalt zijn globale bekommernis dat er vooral blijvend moet geïnvesteerd worden in 

Onderwijs.1 De raad pleit ervoor dat de overheid in de volgende jaren een visie ontwikkelt op de 

maatschappelijke meerwaarde die gegenereerd wordt vanuit onderwijs. Breed gevormde en hoog 

gekwalificeerde burgers zijn noodzakelijk voor de maatschappelijke ontwikkeling, voor duurzame 

integratie in de samenleving en voor innovatie op diverse domeinen. De financiering van het 

onderwijs door middel van publieke middelen is hiervoor een noodzaak. 

Voor de Vlor is het een absolute noodzaak dat scholen, onderwijsinstellingen en centra de 

budgettaire middelen hebben om hun kernopdrachten waar te maken. Vanuit dat perspectief 

moet het budgettair beleid van de Vlaamse overheid de onderwijsinstellingen zoveel mogelijk 

ontzien in de gevraagde begrotingsinspanningen. Net daarom betreurt de raad dat de minister 

ook bij deze begrotingsaanpassing toch kiest voor besparende maatregelen die rechtstreeks 

impact hebben op de klasvloer. Besparingen op personeel (cfr. Afdeling 11 – vervangingen) 

leiden tot minder ondersteuning voor de leerlingen. Bovendien creëren deze maatregelen 

bijkomende planlast, een problematiek die deze regering nochtans wil tegen gaan. 

Daarnaast mist de Vlor een breder denkkader bij de besparingsmaatregelen die gericht zijn op 

rationalisatie van de ondersteunende structuren. 

2 Bepalingen programmadecreet 1e BA 2015 

De Vlor betreurt de besparingen op de dotaties van de expertisenetwerken (artikelen 2 en 3). De 

instellingen hoger onderwijs en volwassenenonderwijs rekenen er verder op dat zij betrokken 

zullen worden bij het debat over hoe deze resterende middelen kunnen geïnvesteerd worden in 

de lerarenopleidingen. 

De Vlor gaat ervan uit dat de overheid in artikel 4 van de voorliggende tekst er beter aan doet om 

artikel 71/1 in het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding in zijn geheel te 

schrappen, in plaats van er één zin aan toe te voegen om een uitzondering te definiëren. 

De raad merkt op dat er in artikel 6 een nieuwe verdeelsleutel ‘het aantal unieke studenten’ 

wordt geïntroduceerd voor de verdeling van de investeringskredieten voor universiteiten vanaf 

begrotingsjaar 2015. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de instellingen hoger 

onderwijs hierover tot een akkoord kwamen tijdens het overleg met de overheid in het voorjaar 

van 2015. In datzelfde overleg werd echter ook bepaald dat deze verdeelsleutel toegepast zou 

worden tot 2017, en dat er in dat jaar een nieuwe verdeelsleutel zou vastgelegd worden. Die 

afspraak werd niet vertaald in het voorliggend voorstel. 

 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Advies over het voorontwerp van programmadecreet tweede 

begrotingsaanpassing 2014 en begrotingsopmaak 2015, 16/10/2014. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-programmadecreet-tweede-begrotingsaanpassing-2014-en-begrotin
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-programmadecreet-tweede-begrotingsaanpassing-2014-en-begrotin
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In artikel 8 wordt de centrale voorafname op de kredieten hoger onderwijs voor het dekken van 

de kinderbijslag kosten geschrapt. De Vlor wenst hierbij te benadrukken dat de nieuwe regeling 

voor het aanrekenen van kinderbijslag via de patronale RSZ-bijdragen geen budgettair neutrale 

operatie is voor de instellingen in het hoger onderwijs. Hoewel dit een onbedoeld effect is van de 

6e staatshervorming, plaatst deze loonkostverhoging het werkingsbudget voor de instellingen in 

het hoger onderwijs verder onder druk. En dat bovenop de opgelegde besparingsmaatregelen die 

al bij de begrotingsopmaak 2015 geïntroduceerd werden. De Vlor vraagt daarom aan de Vlaamse 

overheid om dringend overleg met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op te starten. Als 

de RSZ de officiële statuten in het Vlaamse hoger onderwijs en met name ook het statuut van 

tijdelijk statutair erkent, dan kunnen de daarbij horende lagere bijdragen worden toegepast. 

De Vlor apprecieert de inspanningen die de overheid levert om de middelen van het 

buitengewoon onderwijs op hetzelfde peil te houden als vóór de inwerkingtreding van het M-

decreet. Het vervroegd inzetten van de waarborgregeling (artikel 9 en 10) biedt zeker soelaas 

voor het basisonderwijs waar er zich effectief een daling voordoet in de leerlingenaantallen 

tussen de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015. 

In het secundair onderwijs is er echter een lichte stijging in leerlingenaantallen met 0,6 % tussen 

die twee schooljaren. Het vervroegd inzetten van de waarborgregeling vanaf 2013-2014 zou in 

het secundair onderwijs een tegengesteld resultaat opleveren van het beoogde beleidsdoel. 

Aangezien het referentiepunt lager wordt ingesteld door het referentieschooljaar met één jaar te 

vervroegen, zullen toekomstige dalingen in leerlingenaantallen minder middelen opleveren. 

Daarom pleit de Vlor ervoor om artikel 10 te schrappen in de voorliggende tekst. 

De Vlor gaat er eveneens van uit dat dit een tijdelijke maatregel is. Er moet zo snel mogelijk werk 

gemaakt worden van een definitieve regeling. 

In artikel 12 van de voorliggende tekst wordt er een bijkomende financiering voorzien voor de 

ingeschreven beursstudenten aan de hogescholen. De Vlor vindt de koppeling van het schrappen 

van de middelen woon-werkverkeer met een compensatie voor beursstudenten aan de 

hogescholen onlogisch. De bijkomende middelen compenseren bovendien in onvoldoende mate 

de verliezen die sommige hogescholen lijden in hun globale enveloppe ten gevolge van het 

schrappen van de middelen woon-werkverkeer. De Vlor betreurt dat de beslissingen van het 

Grondwettelijk Hof en Raad van State er niet toe geleid hebben de compensatie voor woon-

werkverkeer toe te kennen aan zowel hogescholen als universiteiten. 

In dit verband wijst de Vlor er op dat het ook wenselijk is om het beloofde groeipad voor de 

sociale toelage aan universiteiten te honoreren. 

De Vlor wil ook duiden dat de afspraken over de terugbetaling van het woon-werkverkeer in een 

cao werden bepaald en dat daarbij ook het engagement van de overheid tot terugbetaling aan de 

hogescholen is opgenomen. De Vlor kan niet akkoord gaan met het schrappen van deze 

middelen voor de hogescholen (artikel 13) die nu al geconfronteerd worden met zware 

besparingen.  

 

De overheid wil aan organisaties die beroep doen op een lid van het onderwijspersoneel (verlof 

wegens opdracht) een financiële bijdrage kunnen vragen in ruil voor de fiscale en sociale 
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afhandeling van het salaris (artikelen 46 en 47).2 De Vlor betreurt dat de organisaties die al 

moeizaam besparingen moeten uitvoeren hier opnieuw de rekening moeten betalen. 

De Vlor kan niet aanvaarden dat zo’n bijdrage zou gevraagd worden aan organisaties in de 

onderwijssector. Dit zou enkel leiden tot bijkomende kredietvragen van die organisaties naar het 

centraal bestuur om gecompenseerd te worden voor de extra kosten. 

 

De Vlor gaat akkoord met het uittekenen van een decretale basis voor de time-outprojecten 

(artikelen 49 en 50). In de memorie van toelichting wordt geduid dat dit een eerste stap is in het 

opzetten van een continuüm van onderwijs-welzijntrajecten op maat van jongeren die dreigen uit 

de boot te vallen of tijdelijk niet in een onderwijscontext kunnen opgevangen worden.  

De Vlor kijkt echter vooral uit naar het actieplan leerrecht en gaat ervan uit dat deze bepaling nog 

geen premisse is voor dit actieplan. 

 

 

 

Mia Douterlungne                    Harry Martens 

administrateur-generaal                 voorzitter 

                                                                                                                                                                     

2 In artikel 46, §5 wordt bepaald dat een verlof wegens opdracht slechts een einde kan nemen bij verstrijken van het 

betrokken schooljaar, zomervakantie inbegrepen. Conform art. 73, 2e alinea van het participatiedecreet doet de Vlor 

geen uitspraak hierover. 


