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Scharnierjaar voor het onderwijsbeleid 

Het werkjaar 2016-2017 was een scharnierjaar. Halfweg de legislatuur moesten enkele dossiers 

in hun definitieve plooi vallen om uit te kunnen rollen tegen het einde van de legislatuur. Naar 

aanleiding van de beleidsbrief voor dit werkjaar vroeg de Vlor dat de onderwijsinstellingen op 

korte termijn meer duidelijkheid krijgen. De scholen moeten zich kunnen voorbereiden om de 

nieuwe beleidsinitiatieven op een kwaliteitsvolle manier te implementeren.  

Strategische lijnen scherper stellen 

De Vlor werkte afgelopen werkjaar dan ook vooral in de richting van enkele decreten en stelde de 

strategische lijnen scherper in verschillende van die dossiers: het toekomstplan voor het 

basisonderwijs, de modernisering van het secundair onderwijs, het eerste niveaudecreet voor 

het deeltijds kunstonderwijs, het ondersteuningsmodel en de leerlingenbegeleiding. 

Voor het hoger onderwijs trok de Vlor vooral de kaart van een betere participatie door op eigen 

initiatief adviezen te formuleren over taalbeleid, internationalisering en studentenparticipatie. 

Verder toonde de raad zijn bezorgdheid over de hertekening van het volwassenonderwijs. 

Levenslang leren voor volwassenen blijft een zwakke schakel in het beleid. In plaats van een 

globale hervorming, wordt het volwassenonderwijs gefragmenteerd hervormd. 

Strategisch denkwerk op langere termijn 

De Vlor keek ook verder vooruit. Hij zette een strategische verkenning op over vluchtelingen en 

onderwijs en bereidde op vraag van de Vlaamse Regering een ronde tafel voor over de 

transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ van de strategie 2050. 

De raad organiseerde ook voor de eerste maal een Zenitdialoog. Die behandelt vanuit een 

helikopterperspectief – ‘vanuit het zenit’ – een thema dat de onderwijsniveaus overstijgt. Door 

de discussie wat breder open te trekken, wordt het Vlor-werk gevoed en gestoffeerd. De eerste 

Zenitdialoog met Ive Marx over de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt leverde 

alvast heel wat interessante input voor de ronde tafel die de Vlor op vraag van de Vlaamse 

Regering organiseerde over de transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de dynamische 

levensloopbaan’ van de langetermijnstrategie 2050.  

Participatie als democratisch goed 

De Vlor dacht ook na over zijn eigen rol als strategische adviesraad. De overheid werkte een 

groenboek uit voor de vernieuwing van de werking en taken van de Vlaamse overheid. In dat 

kader pleitte de raad voor een evenwicht tussen de structurele dialoog met het middenveld en 

de kansen van nieuwe methodes van burgerparticipatie.  

Een nieuwe locatie, een nieuw perspectief 

Begin 2017 verhuisde de Vlor naar het Zenithgebouw. Een besparingsoperatie die we proberen 

te vertalen in een toekomstgericht verhaal. Vanop de 19de verdieping werkt en vergadert de 

raad voortaan eigentijdser, compacter en meer in de nabijheid van heel wat stakeholders. De 

Vlor wil zijn ‘helikopterlocatie’ ook vertalen in een breed en vooruitkijkend perspectief. 

 

Een wijs beleid door overleg 

 

Harry Martens, algemeen voorzitter 

Mia Douterlungne, administrateur-generaal  
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De Vlor brengt verslag uit van zijn werkjaar aan de hand van de zes strategische doelen van de beleidsnota die 

onderwijsminister Hilde Crevits indiende voor de beleidsperiode 2014-2019 Vol vertrouwen en in dialoog 

bouwen aan onderwijs: 

• Talenten van elke lerende ten volle ontwikkelen 

• Voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen 

• Onderwijsinstellingen versterken 

• Werk maken van een Masterplan Scholenbouw 

• Topkwaliteit realiseren 

• Aandacht voor transversaal beleid 

Een zevende deel geeft een overzicht van de adviezen die de Vlor daarbovenop zelf op de agenda plaatste. 

Het overige advieswerk is gebundeld in een laatste onderdeel dat een overzicht geeft van de adviezen van het 

afgelopen werkjaar m.b.t. beleidsmethoden, onderwijsonderzoek en onderwijsaanbod en -organisatie. 

 

 

 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs
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Strategisch doel 1 

‘Talenten van elke lerende ten volle 

ontwikkelen’ 

1 ‘Alle kinderen stevige fundamenten geven door een sterk 
basisonderwijs’  

Uitkijken naar een toekomstplan voor het basisonderwijs 

De Vlor vraagt al langer naar een toekomstgerichte en legislatuuroverschrijdende visie voor het 

basisonderwijs. Afgelopen werkjaar ging de minister in op die vraag met de aankondiging van een 

strategisch plan voor een sterk basisonderwijs tegen 2025. De raad gaf alvast zijn input voor de 

opmaak van dat actieplan en formuleerde voorstellen van concrete maatregelen.  

Het toekomstige beleid moet zeker ook de huidige sterktes van het basisonderwijs die nu onder 

druk staan, behouden: de ruime differentiatiemogelijkheden, klas- of groepsleraren (en geen 

vakleraren), de eindtermen die enkel op het einde van het basisonderwijs worden voorzien, de 

mogelijkheid voor kinderen om dicht bij hun woonplaats naar de basisschool van hun keuze te 

gaan, gespecialiseerde settings binnen een continuüm van zorg en de omkadering op basis van 

leerlingenkenmerken. 

Om het basisonderwijs te versterken, zijn volgens de Vlor onder meer volgende maatregelen 

nodig: 

- Structureel meer tijd in de opdracht van leraren voor overleg en voor professionele groei; 

- De opportuniteit en de meerwaarde onderzoeken van een specifieke masteropleiding 

voor het basisonderwijs;  

- Instrumenten voor kleinere leerlingengroepen;  

- Schoolleiding versterken via bijkomende omkadering op leidinggevend-, beleids- en 

ondersteunend vlak, een directeur zonder onderwijsopdracht in elke basisschool en 

directieopleidingen; 

- Een financiële versterking die de jarenlange onderfinanciering van het basisonderwijs 

opheft;  

- Een optrekking van de werkingsmiddelen van de kleuterschool tot minstens het huidige 

niveau van het lager onderwijs. Om het basisonderwijs echt kosteloos te maken, is het 

ook nodig dat de werkingsmiddelen van het gehele basisonderwijs verhoogd worden.  

Lees hier het advies over het toekomstplan basisonderwijs (08/03/2017) 

(Hoe) kan actieplan kleuterparticipatie verschil maken? 

De Vlor vestigde dit jaar ook nog eens de aandacht op het belang van kwaliteitsvol 

kleuteronderwijs. Op basis van het eindrapport kleuterparticipatie werkte de minister het 

actieplan 'Elke dag kleuteronderwijs telt’ uit. Dat moet nieuwe impulsen creëren om kleuters 

meer naar de kleuterschool te krijgen. Het plan zet in op maximale participatie, zowel voor 

inschrijving als voor aanwezigheid.  

De Vlor begrijpt dat kleuterparticipatie stapsgewijs moet worden aangepakt, maar vindt de 

voornamelijk kwantitatieve insteek van het actieplan een beperking. Om meer kleuters te laten 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-toekomstplan-basisonderwijs


10 

participeren, moet tegelijk worden ingezet op kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Maximale 

aanwezigheid van kleuters mag geen doel op zich zijn.  

De raad vroeg de minister ook om niet verder in te zetten op bijkomende algemene 

reglementering en om voluit te gaan voor lokale antwoorden en maatwerk. Hij drong ook aan op 

een grondig maatschappelijk debat over de verhouding tussen school en gezin en over de 

specifieke uitdagingen in het evenwicht tussen leren en zorg.  

Lees hier het advies over het eindrapport en het actieplan kleuterparticipatie (08/02/2017) 

2 ‘De lat hoog leggen voor alle leerlingen door het secundair 
onderwijs te moderniseren’ 

Sinds het rapport van de commissie Monard van 2009 discussiëren opeenvolgende regeringen 

over een hervorming, later de modernisering, van het secundair onderwijs. De verschillende 

ministers hebben hierover ook beleidsteksten geschreven en voor advies voorgelegd aan de Vlor. 

Doorheen die verschillende adviezen ontstond tussen de partners in de Vlor steeds meer 

eensgezindheid over belangrijke aspecten. Daarbij was er altijd veel aandacht voor de gevolgen 

van de voorstellen over het secundair onderwijs voor de andere onderwijsniveaus en voor de 

doorstromingsmogelijkheden van de leerlingen.  

Maatregelen basisonderwijs en eerste graad 

Vorig werkjaar trok de Vlor nog aan de alarmbel over het uitblijven van de plannen voor de 

modernisering van het secundair onderwijs. De raad toonde zich dan ook tevreden dat de 

Vlaamse Regering op het einde van vorig schooljaar een conceptnota uitbracht met concrete 

maatregelen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs.  

Daarbij pleitte de Vlor voor aandacht voor de eigenheid van het basisonderwijs. Het is positief dat 

er maatregelen worden genomen om leerlingen vlot de overgang te laten maken van het 

basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Maar die zorg mag niet leiden tot een hervorming 

van het basisonderwijs of ingrijpen op de geïntegreerde werking die er eigen aan is. 

De Vlor pleit voor een nieuwe vorm van attestering op het einde van het basisonderwijs: alle 

kinderen krijgen hetzelfde getuigschrift met een niet-bindend advies over het vervolg van hun 

onderwijsloopbaan. Het getuigschrift mag wel niet worden gekoppeld aan de resultaten van 

gevalideerde toetsen. Leerlingen evalueren, is een ontwikkelingsgericht proces en is niet te 

vatten in een toets. Een verplichting voor scholen om in het kader van hun kwaliteitszorg voor 

minstens een leergebied gevalideerde toetsen af te nemen, is enkel aanvaardbaar indien de 

scholen zelf mogen kiezen welke toets ze hanteren en voor welke vakken ze die inzetten. Om de 

huidige OVSG-toetsen, interdiocesane proeven en paralleltoetsen te leren kennen, organiseerde 

de Vlor een ervaringswisseling tussen de leden van de Raad Basisonderwijs. Dit werd gekoppeld 

aan een toelichting over het valideringsonderzoek van deze OVSG-toetsen en interdiocesane 

proeven.  

De raad vroeg ook om de mogelijkheden voor vreemde talen in het basisonderwijs voorlopig niet 

uit te breiden, maar eerst de evaluatie af te wachten van wat vandaag al mogelijk is in het 

basisonderwijs.  

Invulling eerste graad: kansen maar geen garanties voor vermijden te vroege keuze  

De modernisering van het secundair onderwijs moet uitgaan van de kracht van jongeren. Scholen 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-en-het-actieplan-kleuterparticipatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-en-het-actieplan-kleuterparticipatie
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moeten jongeren uitdagen en ruimte geven om te experimenteren, keuzes te maken, zich te 

vergissen en terug positieve keuzes te maken. Enkele voorstellen uit de conceptnota bieden 

daarvoor kansen. Maar scholen blijven de mogelijkheid behouden om hun eerste graad zo te 

organiseren dat leerlingen daar al keuzes moeten maken die bepalend kunnen zijn voor de rest 

van hun schoolloopbaan. De kans bestaat dat daardoor de verschillen tussen scholen nog groter 

worden. Terwijl net het gebrek aan gelijke onderwijskansen een belangrijk motief was voor de 

modernisering van het secundair onderwijs. 

Lees hier het advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen 

basisonderwijs en eerste graad (15/09/2016) 

Modernisering van het aanbod 

Op 13 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering dan de conceptnota goed die het toekomstig 

studieaanbod van het gemoderniseerde secundair onderwijs vastlegt en ordent: de basisopties in 

de eerste graad en de matrix voor de tweede en derde graad. 

Om dat nieuwe studieaanbod en de ordening ervan te beoordelen, toetste de Vlor het aan de 

doelstellingen van de conceptnota en de principes van het masterplan: een transparant en 

rationeel studieaanbod, een herwaardering van het technisch georiënteerd onderwijs, 

mogelijkheden voor een getrapte studiekeuze, het tegengaan van de waterval en voldoende 

ruimte voor scholen voor de invulling van het studieaanbod. Op basis van die toetsing, vindt de 

Vlor dat er een aantal stappen zijn gezet. Er blijven echter belangrijke pijnpunten en gemiste 

kansen in de beslissing van de Vlaamse Regering die de realisatie van de doelstellingen van het 

masterplan over de modernisering van het secundair onderwijs hypothekeren. In zijn advies over 

de conceptnota pleitte de Vlor er o.a. voor dat: 

- leerlingen zowel in de A- als in de B-stroom kunnen kiezen voor verschillende en 

voldoende brede basisopties om te garanderen dat de eerste graad echt oriënteert en 

voorbereidt op een meer bewuste en gerichte studiekeuze in de tweede graad;  

- de studierichtingen in de tweede graad breder worden ingericht en dat de coherentie 

met de fijnmazigere studierichtingen in de derde graad beter wordt bewaakt;  

- de studiedomeinen uit de matrix evenwaardiger aan bod komen en de band wordt 

verstevigd tussen de studierichtingen derde graad en de onderliggende brede 

studierichtingen in de tweede graad. 

De raad drong er dan ook op aan om die pijnpunten weg te werken en om de strakke timing van 

1 september 2018 op te geven. De Vlaamse Regering ging deels in op die vraag door se-n-se en 

de opleidingsvormen van het buitengewoon en het deeltijds beroepssecundair onderwijs ook een 

plaats te geven in de matrix. 

Lees hier het advies over de modernisering van het aanbod in het secundair onderwijs 

(21/02/2017) 

3 ‘Studenten in het hoger onderwijs maximale kansen op 
slagen en internationale ervaring geven’ 

Hoe deelname studenten in armoede verhogen? 

Afgelopen werkjaar bracht de Vlor de armoedeproblematiek in het hoger onderwijs opnieuw 

onder de aandacht. Het thema blijkt immers nog te weinig gekend en berichten in de media 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-modernisering-van-het-aanbod-het-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-modernisering-van-het-aanbod-het-secundair-onderwijs
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blijven aangeven dat armoede een schrijnend probleem in onze samenleving is, ook in het hoger 

onderwijs. In een workshop gaf de Vlor samen met het Netwerk tegen Armoede tips en ideeën 

mee om in het eigen instellingsbeleid te integreren. 

Lees meer over de workshop armoede en hoger onderwijs (21/11/2016) 

Stimuli voor studentenparticipatie 

De laatste jaren klinkt het steeds meer dat studentenparticipatie moeizamer loopt. Mandaten 

raken op Vlaams en lokaal niveau moeilijker ingevuld en studentenvertegenwoordigers geven 

aan dat het moeilijker wordt om hun engagement met hun studies te combineren.  

De Vlor bracht daarom een advies uit waarin hij ingaat op een aantal drempels voor die 

participatie en waarin hij een aantal oplossingen voorstelt: een afdwingbaar statuut voor 

studentenvertegenwoordigers, faciliteiten voor activiteiten gerelateerd aan het mandaat, 

infrastructurele, financiële en administratieve ondersteuning en een participatiecoach die 

studenten wegwijs maakt in studentenvertegenwoordiging.  

Studentenparticipatie moet voor instellingen echter meer zijn dan enkel het verlenen van het 

studentenstatuut. Elke instelling moet nadenken over de visie, ondersteuning, specifieke acties 

en middelen die zij hiertegenover zet. In dat beleid(-splan) zijn visie, middelen en ondersteuning 

belangrijk.  

Lees hier het advies over het stimuleren van studentenparticipatie (09/05/2017) 

4 ‘Volwassenenonderwijs als partner in levenslang leren’ 

Hertekening volwassenenonderwijs 

De overheid heeft de ambitie om het volwassenenonderwijs te versterken en duidelijk te 

positioneren binnen het onderwijslandschap door middel van een nieuw decreet. Als eerste stap 

in de uitrol van een conceptnota (maart 2016), regelde een spoeddecreet in december 2016 

enkele bewarende en faciliterende maatregelen.  

In zijn advies over het voorontwerp van dat spoeddecreet toonde de Vlor zich alvast sceptisch. 

Omwille van de overheveling van het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleiding naar het 

hoger onderwijs, moeten de centra voor volwassenenonderwijs hun aanbod grondig aanpassen. 

Daarbij is de toekomst van het NT2- aanbod in de centra onzeker en plant de Vlaamse overheid 

ook voor het volwassenenonderwijs een schaalvergroting. Deze context vraagt om een 

samenhangende visie op de toekomst van het volwassenenonderwijs. Het spoeddecreet is echter 

een eerste stap in een gefragmenteerde aanpak.  

De nieuwe programmatieregeling hindert de centra om hun aanbod aan te passen aan de nieuwe 

context en om de schaalvergroting voor te bereiden. Zo verplicht de koppeling van de 

onderwijsbevoegdheid aan een vestigingsplaats hen om dezelfde onderwijsbevoegdheid voor al 

hun vestigingsplaatsen telkens opnieuw aan te vragen. De afschaffing van de werkingsgebieden 

en de toekenning van de onderwijsbevoegdheid per studiegebied in plaats van per opleiding, zijn 

wel een stap in de goede richting.  

Lees hier het advies over de wijziging regelgeving volwassenenonderwijs en hbo5 (29/09/2016) 

http://www.vlor.be/evenement/workshop-armoede-en-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-stimuleren-van-studentenparticipatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-spoeddecreet-tot-wijziging-van-regelgeving-volwassenenonderwijs-en-hbo5
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Stimuleren van deelname 

Niet waargemaakt door hervorming opleidingsincentives 

De sociale partners bereikten een akkoord over de hervorming van de opleidingsincentives voor 

werknemers: het betaald educatief verlof, de opleidingscheques en de aanmoedigingspremies 

voor een opleiding. De Vlaamse Regering antwoordde op dat akkoord met een aantal 

maatregelen voor het hervormen van de opleidingsincentives. De Vlor bekeek de mogelijke 

effecten van deze voorstellen op het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en stelde 

vast dat de ambitie om de deelname aan opleiding en vorming van alle werknemers te verhogen, 

niet wordt waargemaakt. De raad vroeg daarbij meer aandacht voor kansengroepen, levensbrede 

dimensie en de brede toegang. 

Lees hier het advies over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers 

(28/03/2017) 

Opportuniteiten vrijstelling van beschikbaarheid  

De Vlor ziet wel kansen in het besluit van de Vlaamse Regering dat onder meer de vrijstelling 

regelt van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor werkzoekenden om een studie, 

opleiding of stage te volgen. Door de overheveling van die bevoegdheid kan de Vlaamse overheid 

nu zelf regelen wie in aanmerking komt voor de vrijstelling en voor welke opleidingen en kan dat 

vrijstellingenbeleid worden ingepast in het onderwijsbeleid. Bovendien is het erg belangrijk voor 

de opleidingskansen en de kansen op de arbeidsmarkt van werkzoekenden.  

Lees hier het advies over de vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding (22/11/2016)  

Meer middelen voor NT2 in het kader van de asielcrisis  

Met het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2017 werden de middelen voor NT2 in 

het kader van de asielcrisis verhoogd. Die verhoging is positief omdat ze aangeeft dat de 

Vlaamse Regering het inburgeringsbeleid daadwerkelijk kansen wil geven. Toch vindt de Vlor dat 

de middelen voor de verhoogde taalvereisten moeten worden ingekanteld in de reguliere 

middelen voor NT2. Nu worden ze al vier opeenvolgende schooljaren ingeschreven als 

‘projectmiddelen’. Een inkanteling in de reguliere middelen zou het Vlaamse inburgeringsbeleid 

ten goede komen. Het biedt de centra meer rechtszekerheid en laat hen toe om op lange termijn 

te plannen, de nodige infrastructuur te voorzien en hun personeel een stabiele tewerkstelling aan 

te bieden. 

5 ‘Samenwerking tussen het kunstonderwijs en de 
cultuuractoren’ 

De hervorming van het dko 

De hervorming die het deeltijds kunstonderwijs moet 'verankeren, vereenvoudigen en verbinden’ 

is al langer aangekondigd in de vorige legislaturen. Met een niveaudecreet werd op het einde van 

het werkjaar 2016-17 hier definitief werk van gemaakt. 

De Vlaamse Regering bepaalde tien krachtlijnen voor het niveaudecreet: 

1 Een sober en helder niveaudecreet realiseren  

2 De einddoelen actualiseren en concretiseren  

3 De opleidingsstructuur actualiseren  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-hervorming-van-de-opleidingsincentives-voor-werknemers
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-hervorming-van-de-opleidingsincentives-voor-werknemers
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-vrijstelling-van-beschikbaarheid-voor-een-opleiding
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4 De onderwijsvrijheid respecteren door de programmatiestop op te heffen en te vervangen 

door een doelmatige programmatieregelgeving  

5 De huidige budgettaire ruimte optimaler benutten  

6 Samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs stimuleren  

7 Samenwerking met lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve 

organisaties en kunstinstellingen stimuleren  

8 Planlast aanpakken: verminderen van de bewijslast voor leerlingen en academies  

9 Planlast aanpakken: de geldstromen tussen de Vlaamse overheid en academies 

vereenvoudigen en reduceren  

10 Anticiperen op personeelsgevolgen  

 

De Vlor ging na in welke mate die tien krachtlijnen gerealiseerd werden in het voorontwerp van 

decreet. De raad toonde zich tevreden met de verankering van het dko in Onderwijs via een 

niveaudecreet, de globale hervorming, het feit dat er opnieuw geprogrammeerd kan worden en 

de instapleeftijd vanaf zes jaar. Hij formuleerde wel opmerkingen over het gebrek aan 

transparantie en flexibiliteit en over de financiering.  

Lees hier het advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs 

(27/06/2017)  

6 ‘Leerdoelen scherpstellen om sterke persoonlijkheden te 
vormen’ 

Advies over het eindrapport van het maatschappelijk debat eindtermen 

Het Vlaams Parlement vroeg de Vlor om advies over de conclusies van het participatief debat 

over de eindtermen. De raad formuleerde enkele vuistregels om de verwachtingen van de 

samenleving en van de scholieren ernstig te nemen en ze een plaats te geven in een hernieuwde 

kijk op brede basisvorming. De nieuwe eindtermen, ‘kerndoelen’ volgens de Vlor, moeten 

ingevuld worden volgens een brede visie op vorming die jongeren wapent om zichzelf te 

positioneren ten opzichte van wat hen beïnvloedt.  

De raad vindt het terecht dat er maatschappelijk bijzonder groot belang wordt gehecht aan 

zelfkennis, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling en aan maatschappelijke integratie.  

Vooraleer de overheid de eindtermen aanpast, moeten er nog enkele principiële vragen 

uitgeklaard worden waarvoor ze moeten dienen. De Vlor ziet ze als een instrument voor het 

kwaliteitstoezicht door de overheid. Een gevolg van die optie is dat ze allemaal eenzelfde statuut 

kunnen krijgen:  

- te bereiken door de school op populatieniveau (dus niet op het niveau van de leerling); 

- geformuleerd voor de kernmomenten in de schoolloopbaan: het einde van het 

basisonderwijs, de eerste graad en de derde graad (en dus niet langer voor de 2de graad 

van het secundair onderwijs).  

Lees hier het advies over het eindrapport van het maatschappelijk debat eindtermen 

(24/11/2016) 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-van-het-maatschappelijk-debat-eindtermen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-van-het-maatschappelijk-debat-eindtermen
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Sleutelcompetenties 

De Europese Commissie plant een actualisering van het kader voor sleutelcompetenties dat vorm 

kreeg in 2006. Om de mening van de verschillende partners in de lidstaten te kennen, lanceerde 

de commissie een publieke consultatie. Ook de Vlor werkte een standpunt uit over hoe de 

partners uit het Vlaamse onderwijs de sleutelcompetenties in de toekomst willen zien evolueren. 

Daarin bevestigde en onderschreef de raad de drie principes die aan de grondslag liggen van het 

Europees kader voor sleutelcompetenties: de focus ligt op competenties voor levenslang leren en 

het is een inspiratiebron voor curriculumdesign in onderwijs, maar geen dwingend juridisch 

kader. In dat verband kan de raad zich vinden in de open coördinatiemethode. Ook inhoudelijk 

pleit de raad niet voor grondige veranderingen. Er is wel wat bijsturing nodig voor de 

competenties over ‘moedertaal’, de sociale en burgerschapscompetenties en het culturele 

bewustzijn.  

Lees hier het standpunt over de herziening van de Europese sleutelcompetenties (27/04/2017) 

7 ‘Competenties van Nederlands en moderne vreemde talen 
blijvend verbeteren’ 

Meertaligheid als realiteit op school 

Naar aanleiding van het OBPWO-onderzoek over het gebruik van thuistalen op school vroeg de 

minister de Vlor om een breed kader te ontwikkelen voor een actief taalbeleid. Daarin pleit de 

raad voor een plaats voor thuistalen op school en voor onderwijs dat thuistalen positief benadert 

én dat alle talige competenties van leerlingen inzet om het leerproces te versterken. 

Om positief aan de slag te gaan met die dynamische meertalige identiteit en competenties van 

leerlingen, is zowel bereidheid als expertise nodig bij alle schoolactoren. Aan de overheid vraagt 

de Vlor om dit te stimuleren door in het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) duidelijke 

kwaliteitscriteria op te nemen die peilen naar positief omgaan met de aanwezige (talige) 

diversiteit. Ook moet de open dialoog tussen school en ouders over dit thema gestimuleerd 

worden. In zijn advies pleit de Vlor ervoor dat scholen meer tolken(uren) kunnen inzetten voor 

gesprekken met ouders.  

Lees hier het advies over meertaligheid als realiteit op school (27/10/2016) 

Taalbeleid hoger onderwijs: inzetten op Nederlands én andere talen 

De Vlor boog zich afgelopen werkjaar ook over het evenwicht tussen het Nederlands als primaire 

onderwijstaal en het anderstalige aanbod in het hoger onderwijs. In zijn advies daarover pleit hij 

voor een taalbeleid van de instellingen dat inzet op zowel het Nederlands als op anderstaligheid. 

De raad is dus geen vragende partij om te raken aan de status van het Nederlands als primaire 

onderwijstaal, maar vindt het wel essentieel dat de studenten in het Vlaamse hoger onderwijs 

goed voorbereid worden op een rol in de internationale kennismaatschappij. Naast een goede 

Nederlandse taalvaardigheid, zijn kennis en gebruik van vreemde talen, in het bijzonder het 

Engels, daarbij minstens even belangrijk.  

Omwille van dat evenwicht is er nood aan een taalbeleid dat deel uitmaakt van de institutionele 

kwaliteitszorg en waarbij de instellingen aandacht besteden aan beide pijlers. Zo is het belangrijk 

dat studenten voldoende Nederlands kennen als zij zich in een opleiding inschrijven en dat 

http://www.vlor.be/advies/standpunt-over-de-herziening-van-de-europese-sleutelcompetenties
http://www.vlor.be/advies/advies-over-meertaligheid-als-realiteit-op-school


16 

docenten de instructietaal ook op een voldoende hoog niveau beheersen. Als dat niet het geval 

is, moeten de instelling hen daarin ondersteunen.  

De Vlor ging cijfermatig na wat de stand van zaken is van het gebruik van het Engels in het hoger 

onderwijs in Europa. De conclusie is dat het aanbod nog erg beperkt blijft. Enkel in Nederland 

dreigt de slinger over te slaan, maar dat is zeker niet het voorbeeld dat de Vlor wil volgen.  

De Vlor pleit voor een uitbreiding van het aantal anderstalige opleidingen om de internationale 

aantrekkingskracht van het Vlaamse hoger onderwijs te stimuleren. Hij is ervan overtuigd dat dit 

niet zal leiden tot een overaanbod omdat het inrichten van dergelijke opleidingen nu eenmaal 

ook veel inspanningen van de instellingen vraagt. 

Het Vlor-advies was aanleiding tot heel wat discussie in de media. Uit dat debat bleek alvast dat 

de eensgezindheid binnen de raad nog niet vertaald is in een maatschappelijke consensus over 

het te volgen taalbeleid in het hoger onderwijs. De Vlor is in elk geval bereid om dit debat ook in 

de toekomst verder te voeren.  

Lees hier het advies over taalbeleid hoger onderwijs (14/02/2017)  

8 ‘Van leren en werken een volwaardig onderwijstraject 
maken’ 

Geen decreet duaal leren zonder evaluatie tijdelijke projecten 

Naar aanleiding van de advisering over de leertijd en de uitbreiding van de tijdelijke projecten 

‘Schoolbank op de werkplek’ voor het schooljaar 2017-2018, herhaalde de Vlor dat de timing die 

de Vlaamse Regering voorop stelt voor het decreet duaal leren niet haalbaar is. De tijdelijke 

projecten in de leertijd en het secundair onderwijs startten pas op in het schooljaar 2016-2017 

en lopen drie schooljaren. Het is dan ook onmogelijk om beleidsconclusies te trekken die kunnen 

meegenomen worden in het decreet.   

Bij de uitbreiding van de tijdelijke projecten vroeg de Vlor meer flexibiliteit in de toewijzing van de 

plaatsen en een verruiming van de onderwijsvormen waar duaal leren kan aangeboden worden. 

Daarnaast betreurt de raad dat er minder stimuli zullen zijn voor de scholen om deel te nemen 

aan de tijdelijke projecten, terwijl er net vraag is naar extra incentives om tegemoet te komen 

aan de bijkomende vraag naar ondersteuning die duaal leren met zich mee brengt.  

Lees hier het advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': 

bepalingen leertijd (06/09/2016)  

Lees hier het advies over de uitbreiding van het tijdelijk project duaal leren en diverse 

maatregelen voor het secundair onderwijs (09/05/2017)  

9 ‘Een vlotte doorstroom van het onderwijs naar de 
arbeidsmarkt realiseren’ 

Procedures actualisering beroepskwalificaties  

De huidige procedures voor beroepskwalificaties voorzien momenteel enkel in het ontwikkelen 

van nieuwe beroepskwalificaties. De Vlaamse Regering wil daarom de bestaande regelgeving 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-taalbeleid-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tijdelijke-projecten-duaal-leren-schoolbank-op-de-werkplek-bepalingen-leertijd
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tijdelijke-projecten-duaal-leren-schoolbank-op-de-werkplek-bepalingen-leertijd
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitbreiding-van-het-tijdelijk-project-duaal-leren-en-diverse-maatregelen-voor-
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitbreiding-van-het-tijdelijk-project-duaal-leren-en-diverse-maatregelen-voor-
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uitbreiden met een procedure voor het actualiseren of schrappen van reeds erkende 

beroepskwalificaties. 

De Vlor vindt het belangrijk dat die procedures toegevoegd worden, ze zijn broodnodig voor een 

performante kwalificatiestructuur. In zijn advies over de nieuwe procedure vroeg de Vlor 

aandacht voor systematiek en draagvlak bij de aanpassing en schrapping van 

beroepskwalificaties. Uit het antwoord van de minister bleek dat er in definitieve versie van het 

besluit van de Vlaamse Regering heel wat opmerkingen van de Vlor werden meegenomen. 

Lees hier het advies over de procedure voor de actualisering en schrapping van 

beroepskwalificaties (30/03/2017)  

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Input voor nieuwe sectorconvenants 

De nieuwe lichting sectorconvenants 2018-2019 wordt in de steigers gezet. Omdat een van de 

decretale kapstokken van de sectorconvenants de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

is, volgt de Vlor dit van nabij op. Het afgelopen werkjaar boog de commissie Onderwijs-

Arbeidsmarkt zich over de inhoudelijke prioriteiten voor de nieuwe sectorconvenants.  

Reflectie 

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt was op 7 juni 2017 het onderwerp van de 

eerste Zenitdialoog, een nieuw Vlor-concept dat de thema’s op de agenda van de raad 

inhoudelijk wil stofferen door ze vanuit een bredere hoek en meer in de diepte te bekijken en te 

bespreken. Ter introductie van de dialoog schetste Ive Marx (Universiteit Antwerpen) hoe we 

kunnen evolueren naar een meer inclusieve arbeidsmarkt voor laaggekwalificeerden. Op 20 juni 

2017 organiseerde de Vlor een rondetafeldiscussie over de nota 'Levenslang leren en de 

dynamische levensloopbaan', een van de zeven transitieprioriteiten voor 'Visie 2050’, de 

langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering. De leden van de Vlor reflecteerden samen met 

de transitiemanager en de onderzoekers die het rapport ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 

opmaakten, over een nieuwe visie op de lerende levensloopbaan op basis van de impact van 

technologie op jobs, kwalificaties en vaardigheden; hoe trends als individualisering en 

flexibilisering de loopbanen en arbeidsrelaties kunnen herdefiniëren en de verwachte evoluties in 

het onderwijs- en vormingslandschap. De ronde tafel maakt deel uit van tweejarig traject gericht 

op de ontwikkeling van een toekomststrategie en beleidsvisie voor Vlaanderen 2050.  

Lees hier het verslag van de Zenitdialoog met Ive Marx 

Commissie RTC 

De regionale technologische centra (RTC's) moeten zorgen voor een betere afstemming van 

onderwijs en opleiding met de noden van de arbeidsmarkt. In de beheersovereenkomst die 

tussen de RTC’s en de Vlaamse overheid werd afgesloten voor 2015-2020, kreeg de Vlor de 

opdracht om jaarlijks een klankbordgroep te organiseren. Daarin zetelen de geledingen van de 

Vlor, de sectorale en interprofessionele sociale partners, de VDAB en Syntra Vlaanderen.  

De commissie RTC toetst de werking van de RTC’s aan het bredere strategische onderwijs- en 

socio-economische kader en geeft opportuniteiten mee voor de jaaractieplannen. Afgelopen 

werkjaar werd samen met de RTC’s ook nagegaan welke pistes er zijn om de lopende projecten 

van de RTC’s te verduurzamen. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-procedure-voor-de-actualisering-en-schrapping-van-beroepskwalificaties
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-procedure-voor-de-actualisering-en-schrapping-van-beroepskwalificaties
http://www.vlor.be/verslag/zenitdialoog-met-ive-marx-7-juni-2017
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Jongeren begeleiden die willen doorstromen naar arbeidsmarkt 

Om het studiekeuzeproces te versterken voor leerlingen van de derde graad die willen verder 

studeren, wordt momenteel het exploratie-instrument Columbus ontwikkeld. Op vraag van de 

minister ging de Vlor na in welke mate dat instrument ook een rol kan spelen bij jongeren die 

meteen willen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Daarbij vond de raad het belangrijk om ook 

een aantal aanbevelingen voor het bredere traject van onderwijsloopbaanbegeleiding voor die 

jongeren te formuleren. Dat bredere traject is cruciaal: onderwijsloopbaanbegeleiding kan niet 

gereduceerd worden tot het aanbieden van een of meerdere instrumenten (zoals Columbus). 

Lees hier het advies over onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren die (willen) doorstromen 

naar de arbeidsmarkt (29/06/2017)  

Begeleidingscommissie convenant Onderwijs-Horeca 

In 1996 werd het convenant Onderwijs-Horeca afgesloten om de samenwerking te verbeteren 

tussen scholen met studierichtingen van het studiegebied Voeding-Hotel en de sector. Sindsdien 

neemt de Vlor het secretariaat van de begeleidingscommissie van dit onderwijsconvenant op.  

10 ‘Een betere studiekeuzebegeleiding realiseren’ 

Klankbordfunctie bij de ontwikkeling van Columbus 

In 2015 startte de Vlor een structureel overleg op tussen actoren uit het secundair en hoger 

onderwijs. In dat platform zetelen de vertegenwoordigers van alle betrokken onderwijspartners, 

zowel uit het secundair onderwijs als uit het hoger onderwijs: de leerlingen, de studenten, de 

ouders, de leraren, de onderwijsverstrekkers, de centra voor leerlingenbegeleiding, het hoger 

onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming. 

Omdat het belangrijk is om een breed draagvlak te hebben bij verschillende actoren, kreeg het 

overlegplatform van de Vlor de taak de ontwikkeling en implementatie van het exploratie-

instrument Columbus mee te begeleiden. Het platform werkte een draaiboek uit voor het 

concrete gebruik van Columbus door scholen.  

11 ‘Ondersteuning van lerenden versterken’ 

Kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding 

In zijn krijtlijnennota over een hervorming van de leerlingenbegeleiding had de Vlor vorig werkjaar 

gepleit om naast een decreet, ook te werken aan een strategische planning met de verschillende 

actoren en partners. Op vraag van de minister werkte de raad afgelopen werkjaar een voorstel 

daarvoor uit. Daarin pleit hij voor een gemeenschappelijk denkkader voor de 

leerlingenbegeleiding, zowel voor de scholen als voor de centra voor leerlingenbegeleiding (clb) 

en de pedagogische begeleidingsdiensten.  

De Vlor vindt dat elke school voortaan op elk van de begeleidingsdomeinen een basisaanbod zal 

moeten garanderen, alsook een aanbod voor leerlingen voor wie dit basisaanbod niet volstaat.  

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding moet leiden tot een grotere duidelijkheid voor de 

lerende en zijn ouders, tot een betere afstemming tussen de interne leerlingenbegeleiding op 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsloopbaanbegeleiding-voor-jongeren-die-willen-doorstromen-naar-de-arbeids
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsloopbaanbegeleiding-voor-jongeren-die-willen-doorstromen-naar-de-arbeids
https://www.onderwijskiezer.be/columbus/
https://www.onderwijskiezer.be/columbus/
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/161121_draaiboek_columbus_02.pdf
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school en die in het clb, tot meer onafhankelijkheid van het clb en tot een betere samenwerking 

tussen onderwijs en de welzijns- en arbeidsmarktpartners.  

Lees hier de nota over kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding (24/11/2016) 

Welbevinden op school 

De onderwijspartners binnen de Vlor maken samen met de betrokken overheden en experts een 

topprioriteit van een beleid tegen pesten, dat sinds het schooljaar 2015-2016 vorm krijgt in een 

overlegplatform binnen de Vlor.  

Om scholen te ondersteunen hiermee aan de slag te gaan, lanceerde de Vlor, samen met de 

samenwerking met CANON Cultuurcel en Iedereen Leest, ’t Zal WELzijn. Dat cultuurproject geeft 

scholen de kans om het welbevinden van hun leerlingen in kaart te brengen vanuit een boek en 

via creatieve activiteiten. Het project helpt een klas of groep leerlingen nadenken over het 

welbevinden op school. 

Lees meer over het project 't Zal WELzijn 

Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten organiseerde het overlegplatform op 22 februari 2017 

een seminarie over welbevinden. 

Lees meer over het seminarie Welbevinden 

Gezondheidsbeleid op school 

De Vlor vindt het positief dat de overheid een prioriteit maakt van gezondheidsbevordering in 

onderwijs.  

Eind 2016 lanceerde minister Crevits het plan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ dat jongeren op weg 

moeten helpen naar een gezonde levensstijl via beweging, voeding, EHBO en reanimatie en 

schoolsportinfrastructuur.  

In zijn advies over het ontwerpplan formuleerde de Vlor enkele suggesties voor bijsturing, met de 

bedoeling het actieplan krachtiger te maken.  

Lees hier het advies over het actieplan 'Hoog tijd voor geZONtijd' (23/02/2017) 

Op 16 februari 2017 organiseerde de Vlor i.s.m. het Departement Onderwijs een studiedag voor 

iedereen die betrokken is bij gezondheidsbeleid op school over o.a. organisaties die daarbij 

kunnen ondersteunen en integratie van gezondheidsbeleid in het schoolbeleid.  

Lees meer over de studiedag Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school 

De Vlor bracht ook advies uit over het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’, 

waarin subdoelstellingen per setting worden voorgesteld, onder meer voor Onderwijs. De Vlor is 

het eens met de subdoelstellingen voor Onderwijs, maar dringt aan op coherentie tussen de 

strategieën en acties in de verschillende settings, en vraagt ook aandacht voor dwarsverbanden 

met andere maatschappelijke uitdagingen.  

Lees hier het advies over het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ (29/06/2017) 

http://www.vlor.be/advies/kaders-voor-een-nieuw-decreet-leerlingenbegeleiding
http://www.vlor.be/tzalwelzijn
http://www.vlor.be/evenement/seminarie-welbevinden
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-actieplan-hoog-tijd-voor-gezontijd
http://www.vlor.be/evenement/broodnodig-stap-voor-stap-naar-een-gezondheidsbeleid-op-school
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-strategisch-plan-de-vlaming-leeft-gezonder-2025
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12 ‘Het uitrollen van het beleid voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften’ 

Nieuw ondersteuningsmodel inclusief onderwijs: voorzichtige stap 
voorwaarts 

Het nieuwe ondersteuningsmodel moet ervoor zorgen dat er beter kan ingespeeld worden op de 

specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de daarmee samenhangende 

ondersteuningsbehoeften van hun leraren.  

In de nota van de minister zag de Vlor alvast enkele elementen om beter in te spelen op de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en de ermee samenhangende ondersteuningsbehoeften van 

hun leraren: het bundelen van de middelen voor GON/ION en de waarborgregeling, 

ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in plaats van het 

medisch model, leraargerichte en meer handicapspecifieke ondersteuning en flexibiliteit voor de 

lokale actoren die zelf de duur, intensiteit en focus van de ondersteuning bepalen.  

Maar de Vlor acht de uitrol van het nieuw ondersteuningsmodel in een budgetneutraal kader 

onhaalbaar. Bovendien is het niet realistisch om een volledig operationeel ondersteuningsmodel 

te laten ingaan op 1 september 2017. Er moeten eerst nog te veel elementen opgehelderd en 

geregeld worden, ook in verwante dossiers zoals leerlingenbegeleiding, bestuurlijke optimalisatie 

en het loopbaandebat. Bovendien is er tijd nodig om samenwerkingsverbanden en 

ondersteuningsteams te laten groeien en operationeel te maken. Ook moeten ouders en 

leerlingen tijdig kunnen geïnformeerd worden over de veranderingen die op til zijn.  

In zijn advies over het ondersteuningsmodel gaf de Vlor enkele krijtlijnen mee waarbinnen de 

discussie over de verdere operationalisering gevoerd kan worden. Daarvan werden er door de 

minister een aantal meegenomen in de definitieve regeling. De raad vroeg ook om een specifiek 

model voor het hoger onderwijs omwille van de specifieke context die sterk verschilt van het 

leerplichtonderwijs. Dat voorstel van de Vlor werd gevolgd en verder uitgewerkt als amendement 

bij het onderwijsdecreet XXVII. 

Lees hier het advies over het ondersteuningsmodel (23/02/2017) 

13 ‘De financiële drempel tot participatie aan onderwijs 
aanpakken via school- en studietoelagen’ 

Twijfels bij de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag 

Door de hervorming van de kinderbijslag wil de overheid vanaf 1 januari 2019 de schoolpremies 

rechtstreeks linken aan de participatie aan onderwijs en de schooltoelagen automatisch 

toekennen. De Vlor werd daarover om advies gevraagd en sprak zich positief uit over de 

vooropgestelde automatische toekenning van de schooltoelage, iets waar de raad al langer 

vragende partij voor was.  

Maar de Vlor formuleerde wel zijn bedenkingen bij de intentie om terugvorderingen te doen van 

schooltoelagen bij onvoldoende aanwezigheid en bij het nut van een universele 

participatietoelage van 300 euro voor 3-4-jarige kleuters.  

De raad pleitte verder voor het vrijwaren van de doelgroep van de huidige schooltoelage en voor 

een betere afstemming van school- en studietoelagen op de reële studiekost. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-ondersteuningsmodel
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In zijn advies uitte de Vlor ook zijn twijfels over de slaagkansen van de vooropgestelde 

doelstelling van bestrijding van de kinderarmoede, of de hervorming een vereenvoudiging zal 

inhouden en over de budgetneutraliteit van de operatie. 

Lees hier het advies over de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag (15/09/2016) 

Ondertussen werd het voorontwerp van decreet voor advies aan de Vlor voorgelegd. Daarin toont 

de raad zich tevreden over het vrijmaken van meer middelen voor de schooltoelagen en 

studietoelagen hbo5. Anderzijds betreurt hij dat na uitvoering van de armoedetoets bleek dat het 

decreet geen sterke impact zal hebben op het verminderen van de kinderarmoede. 

Lees hier het advies over het decreet gezinsbeleid (29/06/2017) 

Financiële drempels hoger onderwijs 

Studiekosten 

De Vlor bracht advies uit over het rapport van de regeringscommissarissen hoger onderwijs over 

de facturatie van extra studiekosten in het hoger onderwijs. Die vallen buiten het studiegeld en 

kunnen voor sommige studierichtingen oplopen tot enkele honderden euro’s. Die bijkomende 

financiële drempel komt de verdere democratisering van het hoger onderwijs niet ten goede. De 

raad pleit daarom voor transparantie over de totale opleidingskost en voor een inschatting vooraf 

op basis van een modeltraject. 

Lees hier het advies over studiekosten in het hoger onderwijs (11/10/2016) 

Tariefstructuur studiegelden bij klein aantal studiepunten 

In het antwoord op de adviezen van de Vlor over de conceptnota’s hbo5 en lerarenopleiding, 

vroeg de minister om een bijkomend advies over de tariefstructuur van de studiegelden in het 

hoger onderwijs, in het bijzonder voor studenten die slechts een klein aantal studiepunten 

opnemen.  

Voor deze groep, i.c. de hbo5- studenten stelde de Vlor een tegemoetkoming voor in de vorm van 

tussenkomst van studentenvoorzieningen en een vermindering van het variabele studiegeld voor 

minvermogende studenten zonder studiebeurs. De raad vroeg de overheid ook om op langere 

termijn structureel voor het hele hoger onderwijs, na te denken over oplossingen voor het hoge 

studiegeld voor studenten die tussen de 0 en 27 studiepunten opnemen en over het recht op 

studietoelage voor deze groep studenten. De minister ging daar op in en vroeg de Vlor om daar 

specifiek een advies rond te formuleren. Dat zal worden uitgebracht in het werkjaar 2017-2018. 

Lees hier het advies over de tariefstructuur studiegelden bij klein aantal studiepunten 

(13/12/2016) 

14 ‘De (digitale) geletterdheid en mediawijsheid verhogen’ 

De Vlor maakt deel uit van het overlegplatform Onderwijs Mediawijsheid van het Kenniscentrum 

Mediawijsheid. Dat maakt overleg mogelijk tussen partners uit onderwijs en mediawijsheid en 

geeft de kans aan onderwijspartners om input te geven voor de acties en producten van het 

Kenniscentrum Mediawijsheid.   

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-integratie-van-de-schooltoelagen-de-kinderbijslag
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-decreet-gezinsbeleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-studiekosten-het-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tariefstructuur-van-de-studiegelden-bij-klein-aantal-studiepunten
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tariefstructuur-van-de-studiegelden-bij-klein-aantal-studiepunten
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Strategisch doel 2: 

‘Voldoende, deskundig en gemotiveerd 

onderwijspersoneel garanderen’ 

De beleidsnota Onderwijs focust op vier operationele doelstellingen: (1) de lerarenopleiding 

versterken, (2) de basiscompetenties en het beroepsprofiel actualiseren, (3) een professionele, 

uitdagende en meer gevarieerde onderwijsloopbaan realiseren, (4) een loopbaanlange 

professionalisering en ondersteuning van leraren realiseren. 

De beleidsvoorbereiding daarvan gebeurt momenteel in werkgroepen van het beleidsdomein 

Onderwijs. Over de onderwijsloopbaan verloopt het overleg met de onderwijsverstrekkers en – 

vakbonden. In zijn advies over het toekomstplan voor het basisonderwijs (zie pagina 9) uitte de 

Vlor zijn bekommernissen over de inzet van masters en vakleraren en over de versterking van de 

leraren in het basisonderwijs.  

Masters en vakleraren in het basisonderwijs? 

De Vlor ziet mogelijkheden in een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. Hij vroeg 

de minister dan ook om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de 

meerwaarde.  

De raad kan zich wel niet vinden in de piste van de Vlaamse Regering om bijkomende bijzondere 

leermeesters (als vakleraren) in het basisonderwijs te introduceren. Dat gaat immers in tegen 

een fundamenteel kenmerk van het basisonderwijs, nl. de geïntegreerde werking. De klas- of 

groepsleraar zorgt voor continuïteit en is een duidelijk ankerfiguur. Hij is inzetbaar in alle 

leerlingengroepen en alle leergebieden. Dit zorgt voor heel wat didactische en praktische 

mogelijkheden die sleutelvoorwaarden vormen om een sterk basisonderwijs te realiseren.  

Lees punt 3.3 in het advies over het toekomstplan basisonderwijs (08/03/2017)  

Leraren in het basisonderwijs versterken 

In datzelfde advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs pleitte de Vlor ook om voluit in 

te zetten op het verder versterken van professionele schoolteams. Zo stelde de raad voor om 

leraren structureel meer tijd te geven voor overleg en voor professionele groei. Ook pleitte de Vlor 

voor een significante uitbreiding van de uren kinderverzorging in het kleuteronderwijs.  

Lees punt 4.5 in het advies over het toekomstplan basisonderwijs (08/03/2017)  

  

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rbo-rbo-adv-1617-004.pdf
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rbo-rbo-adv-1617-004.pdf


 

  23 

Strategisch doel 3: 

‘Onderwijsinstellingen versterken’ 

1 ‘Het inschrijvingsbeleid vereenvoudigen en vernieuwen’ 

De Vlor heeft in 2016-2017 geen adviesvraag ontvangen over de vereenvoudiging en 

vernieuwing van het inschrijvingsdecreet. 

2 ‘Een optimalisatie van het onderwijslandschap mogelijk 
maken’ 

Krijtlijnen voor bestuurlijke optimalisatie  

Een conceptnota gaf het onderwijsveld aan het einde van het vorige werkjaar een zicht op drie 

modellen voor bestuurlijke optimalisatie: het individueel schoolbestuur, de vereniging van 

schoolbesturen (VVS) en het schoolbestuur met bijzondere kenmerken (SBK).  

Op basis van de conceptnota is het niet eenvoudig om alle gevolgen van de bestuurlijke 

optimalisatie in te schatten. Daarom gaf de raad een aantal krijtlijnen mee waarbinnen de 

overheid de conceptnota verder kan uitwerken. Om bestuurlijke optimalisatie te doen slagen, 

moet elke school over voldoende basisomkadering beschikken, moeten schoolbesturen vrij 

kunnen kiezen in welke bestuurlijke figuur ze stappen en moeten ze die keuze kunnen bijsturen. 

Een inwerkingtreding van de bestuurlijke optimalisatie in 2018 vindt de Vlor te snel.  

Lees hier het advies over de conceptnota bestuurlijke optimalisatie (15/09/2016) 

Bezorgdheid over schaalvergroting volwassenenonderwijs 

Via het onderwijsdecreet XXVII werden enkele ingrijpende veranderingen in het landschap van 

het volwassenenonderwijs ingevoerd. In zijn advies over het voorontwerp van dat 

onderwijsdecreet sprak de Vlor zich uit tegen de nieuwe rationalisatienormen.  

Door de norm op 850.000 lesurencursist te leggen, ging de overheid in tegen haar eigen 

voornemen om via een schaalvergroting de slagkracht van de centra voor volwassenenonderwijs 

te vergroten. Op basis van een dergelijke norm zouden er nog nauwelijks centra over blijven en 

zou het recht op levenslang en levensbreed leren niet meer gegarandeerd zijn. Zo’n 

schaalvergroting biedt ook geen enkele garantie op een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod. 

Onder meer op basis van het advies van de Vlor, werd de norm uiteindelijk verlaagd naar 

700.000 lesurencursist. Uitzonderingen zijn: 360.000 lesuren in zeer dunbevolkt gebieden en 

525.000 lesurencursist in het Brussels hoofdstedelijk gewest, de faciliteitengemeenten en de 

Limburgse mijngemeenten. Centra die ervoor kiezen om zich te specialiseren in slechts 1 

studiegebied, zullen een norm van 200.000 lesurencursist moeten halen. 

De voorziene ingangsdatum voor de nieuwe rationalisatienormen is 1 september 2019.  

Lees hier het advies over onderwijsdecreet XXVII (26/01/2017) 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-bestuurlijke-optimalisatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsdecreet-xxvii
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3 ‘De werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs 
evalueren’ 

Voor het derde jaar op rij besparingen op werking 

De Vlor vraagt al langer aan de Vlaamse Regering om de volgende jaren van onderwijs een 

speerpunt te blijven maken door te blijven investeren in onderwijs en te zorgen voor voldoende 

middelen voor de basisfinanciering voor de verschillende onderwijsniveaus. In het 

programmadecreet bij de begroting 2017 stelde de raad opnieuw vast dat de regering voor het 

derde jaar op rij besparingen inschrijft op de werkingsmiddelen voor onderwijs. 

De meest ingrijpende besparingsmaatregel is opnieuw de niet-indexering van de 

werkingsmiddelen die ze meteen, uitgezonderd voor het basisonderwijs, voor drie opeenvolgende 

jaren inschrijft, dus tot het einde van deze legislatuur. Daarnaast bestendigde en indexeerde het 

programmadecreet enkele andere besparingen uit het verleden.  

Omdat de regering niets wijzigde aan besparingen uit eerdere besparingsrondes, blijven die ook 

gewoon doorlopen de volgende jaren. In het programmadecreet voor 2017 was wel niet langer 

sprake van een bevriezing van het ‘Klik’-systeem voor de stijging van de budgetten voor het hoger 

onderwijs. 

Lees hier het advies over het programmadecreet bij de begroting 2017 (28/10/2016) 

Bij de aanpassing van de begroting 2017 toonde de Vlor zich wel tevreden over de maatregelen 

voor onderwijs: de gelijkschakeling coëfficiënt administratieve omkadering tussen het GO! en het 

gesubsidieerd onderwijs, meer middelen NT2 in het kader van de asielcrisis, huursubsidies voor 

schoolinfrastructuur, de financiering voor de groei van hbo5-opleidingen, en de versoepeling van 

de aanwending van de uren voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT). 

Lees hier het advies over het programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2017 (27/04/2017) 

4 ‘Het aanbod en de financiering in het hoger onderwijs 
bijsturen’ 

Overheveling hbo5 en specifieke lerarenopleiding 

In maart 2016 keurde de Vlaamse Regering vier conceptnota’s goed waarin zij naast haar 

plannen voor het volwassenenonderwijs en NT2, ook die voor het hoger beroepsonderwijs (hbo5) 

en de lerarenopleiding verduidelijkte. Hbo5 en de specifieke lerarenopleiding zullen worden 

overgeheveld naar het hoger onderwijs.  

Als eerste stap in de uitrol daarvan, regelde een spoeddecreet enkele bewarende en faciliterende 

maatregelen. De Vlor kon zich wel vinden in de voorgestelde maatregelen, maar vroeg dat er 

middelen werden voorzien om de omvorming en actualisering uit te werken.  

Lees hier het advies over het spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs 

en hbo5 (29/09/2016) 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-programmadecreet-bij-de-begroting-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmadecreet-bij-begrotingsaanpassing-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-spoeddecreet-tot-wijziging-van-regelgeving-volwassenenonderwijs-en-hbo5
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-spoeddecreet-tot-wijziging-van-regelgeving-volwassenenonderwijs-en-hbo5
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Werkstudenten in hbo5 

De minister vroeg de Vlor om te bekijken of de definitie van werkstudenten ook kan toegepast 

worden voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Die definitie is belangrijk voor de 

financiering van de instellingen hoger onderwijs.  

De Vlor stelde voor om voorlopig twee aparte financieringsmechanismen te behouden: dat voor 

de BaMa-opleidingen en dat voor hbo5-opleidingen. Het samenvoegen van de middelen vandaag 

zou erg veel onbedoelde neveneffecten met zich meebrengen. Als in 2026 de hele financiering 

van hbo5 volledig in het hoger onderwijs inkantelt, dan moet het hele financieringsmodel hoger 

onderwijs herbekeken worden.  

De minister ging in op die vraag en vroeg de Vlor om een nieuw advies te formuleren over de 

tariefstructuur voor studiegelden voor 0-27 studiepunten.  

Lees hier het advies over de definitie van werkstudenten in hbo5 (13/12/2016) 

5 ‘Internationale ontwikkelingen vertalen in Vlaams 
onderwijsbeleid’ 

Gevolgen en toekomst Bolognaproces 

De Bolognaverklaring van 1999 is de aanleiding geweest voor een grondige hervorming van het 

Vlaamse hogeronderwijslandschap. De Vlor heeft het Bolognaproces altijd nauw opgevolgd en 

bracht het afgelopen werkjaar opnieuw in de aandacht met een seminariereeks. De raad gaat 

binnenkort aan de slag met de ideeën van dit seminarie en brengt in het najaar een nieuw advies 

uit ter voorbereiding van de ministeriële conferentie in Parijs in 2018. 

Lees hier de verslagen van de seminaries over het Bolognaproces  

Opvolging internationaal onderwijsbeleid 

De Vlor volgt de belangrijke ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid systematisch en 

grondig op en stelt zijn partners in de gelegenheid om mee op de hoogte te blijven. De raad 

verzamelt onderwijsgebonden informatie van de Europese Unie (Raden, Commissie, Parlement) 

volgt de agenda op van onder meer de Oeso en de Unesco. Op die manier kunnen de Vlaamse 

stakeholders zich een idee vormen van de impact van Europese beleidslijnen op het Vlaams 

onderwijsbeleid, van de links tussen beide niveaus of, soms, het ontbreken van die links. Zo 

bracht de raad afgelopen werkjaar een standpunt uit over de herziening van het kader voor 

sleutelcompetenties (zie pagina 15). 

De Vlor-commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid inventariseert ook jaarlijks de 

ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid en is doorgeefluik voor informatie naar de 

verschillende raden en geledingen van de Vlor opdat die waar relevant kan worden gebruikt bij de 

advieswerking.  

Netwerk Europese onderwijsraden: EUNEC 

Ook dit jaar was de Vlor een actief lid van EUNEC, het Europees netwerk van onderwijsraden. Op 

18 en 19 mei 2017 organiseerde het netwerk in Boekarest een seminarie met als thema 'Making 

education more inclusive’. Deelnemers uit 13 landen, experts en stakeholders in onderwijs en 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-definitie-van-werkstudenten-hbo5
http://www.vlor.be/verslag/seminaries-over-het-bolognaproces
http://www.vlor.be/publicatie/rapport-internationaal-onderwijsbeleid
http://www.eunec.eu/
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vorming, wisselden ervaringen en expertise uit. Keynotesprekers waren professor Mark M. Alter 

(Universiteit New York) en Paula Frederica Hunt (adviseur inclusief onderwijs bij UNICEF). Tijdens 

een schoolbezoek konden de deelnemers vaststellen hoe inclusie in de praktijk wordt gebracht. 

De tweede dag van het seminarie was gewijd aan debat, op basis van recent werk rond inclusie 

uit Roemenië, Portugal en Litouwen.  

Lees hier het verslag van het EUNEC-seminarie over inclusief onderwijs 

6 ‘Juridisering, regeldruk en planlast terugdringen’ 

Onder de naam ‘Operatie Tarra’ lanceerde de minister een actieplan dat de planlast voor scholen 

en leraren moet verminderen.  

De Vlor volgt die bezorgdheid om de regel- en administratieve druk te verlichten. In verschillende 

van zijn adviezen vroeg hij dan ook aandacht voor de gevolgen van nieuwe beleidsmaatregelen 

voor de planlast, onder meer in het advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs, het 

advies over Onderwijsdecreet XXVII en het advies over het voorontwerp van decreet betreffende 

het deeltijds kunstonderwijs. 

  

http://www.eunec.eu/eunec-work-news/eunec-seminar-making-education-more-inclusive
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Strategisch doel 4: 

‘Werk maken van een Masterplan Scholenbouw’ 

Beleidsplan Ruimte: hefbomen om capaciteitsprobleem aan te pakken 

Het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is een beleidsverklaring van de Vlaamse 

Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 

komende decennia. Daarin zitten een aantal hefbomen om het capaciteitsprobleem in het 

Vlaams onderwijs aan te pakken.  

In zijn reactie op dat witboek pleitte de Vlor voor een kindgerichte leefomgeving, een sector-

overstijgende planning, het multifunctioneel gebruik en duurzame inzetbaarheid van publieke 

sociaal-culturele gebouwen, monitoring en bovenlokale gebiedsgerichte werking. 

Lees hier het advies over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (23/02/2017)  

Huursubsidies voor schoolinfrastructuur: een goede oplossing op korte 
termijn 

In het kader van de aanpassing van de begroting 2017 (zie pagina 24) voorzag de overheid de 

mogelijkheid om huur te subsidiëren. De Vlor sprak zich daar zeer positief over uit. De maatregel 

van een jaarlijkse machtiging van 3.600.000 euro aan AGION komt immers tegemoet aan een 

reële nood van de scholen.  

De mogelijkheid voor huursubsidiëring kan dus zeker helpen in het wegwerken van de 

achterstand in schoolinfrastructuur op korte termijn, maar mag in geen geval als alternatief 

beschouwd worden voor de financiering van nieuwbouw- of renovatieprojecten.  

 

Strategisch doel 5: 

‘Topkwaliteit realiseren’ 

Inspectie 2.0 

In februari 2015 kreeg de onderwijsinspectie de opdracht van de minister om een nieuw 

referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) uit te werken. Het uiteindelijke doel daarvan was 

om de kwaliteitszorg van scholen en de inspectie meer op elkaar af te stemmen opdat de 

onderwijsinspectie vanaf januari 2018 kan werken met een vernieuwd kwaliteitstoezicht. 

Op 9 juni ontving de Vlor de vraag om advies uit te brengen over het voorontwerp van decreet 

betreffende de onderwijsinspectie 2.0. De raad zal zijn advies uitbrengen op 28 september 

2017. 

  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-witboek-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
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‘Aandacht voor transversaal beleid’ 

In haar beleidsnota 2014-2019 voegde de minister na haar strategische doelstellingen een extra 

punt toe over transversaal beleid.  

De Vlor is al langer voorstander van een breed transversaal beleid en pleit voor afstemming en 

transparantie in de verschillende beleidsdomeinen. De raad volgt dan ook de prioriteiten van de 

andere beleidsniveaus buiten Onderwijs. Zo bracht de raad enkele adviezen uit over het 

beleidsdomein Werk: over het ontwerp van besluit over de vrijstelling van beschikbaarheid voor 

een opleiding en over de hervorming van opleidingsincentives voor werknemers. 

De Vlor bracht ook verschillende keren advies uit over beleidsdossiers die een samenwerking zijn 

tussen verschillende beleidsdomeinen:  

- gezondheidsbeleid (Onderwijs - Welzijn) 

- vrijwilligersbeleid (Cultuur, Jeugd, Media en Brussel – Onroerend Erfgoed) 

Pleidooi voor een laagdrempelig vrijwilligersbeleid in onderwijs 

De Vlaamse regering ontwikkelde een actieplan over het Vlaamse vrijwilligerswerk dat inzet op 

wetgeving en statuut, informatie en ondersteuning en overregulering. Het actieplan speelt in op 

de brede en diverse praktijk van het vrijwilligerswerk in onderwijs: de ouderwerkingen, 

schoolbesturen, participatieorganen, …  

In zijn advies over dat actieplan vroeg de Vlor om de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid 

van vrijwilligerswerk als een belangrijk aandachtspunt te hanteren bij de verdere uitrol ervan.  

De raad pleitte ook voor een vereenvoudiging van de regelgeving en het wegwerken van 

onduidelijkheden of moeilijkheden op vlak van interpretatie. Ook vroeg hij aandacht voor de 

bescherming van vrijwilligers. Door de grote verscheidenheid van vrijwilligerswerk in onderwijs, 

gaande van occasionele hulp tot een meer langdurig engagement, is dit een pijnpunt. 
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Thema’s op eigen initiatief 

1 Internationalisering: hoog op de agenda van de Vlor 

Sterkere impulsen voor internationalisering leerplichtonderwijs 

De Vlor bracht in september 2016 op eigen initiatief een advies uit waarin hij pleit voor sterkere 

impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse scholen. Dat verrijkt immers de 

leerprocessen van de leerlingen. 

Ze verruimen hun horizon en oefenen competenties in andere leersettings (binnen of buiten de 

eigen school). Maar internationalisering is ook een krachtige hefboom om het beleid binnen de 

school te versterken: het team kan zich professionaliseren door het bevragen van de eigen 

praktijk, door projectmatige vernieuwingen, door contacten met beleidservaringen uit andere 

scholen en andere onderwijssystemen. Internationale projecten bieden ook heel wat leerkansen 

voor scholen om innovaties vorm te geven.  

Lees hier het advies over sterkere impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse 

scholen (29/09/2016) 

Internationaliseringsbeleid is breder dan mobiliteit 

Om internationale competenties te ontwikkelen bij alle lerenden, is mobiliteit een van de 

mogelijke werkvormen. Het streefdoel dat alle lerenden in alle onderwijsniveaus daaraan kunnen 

deelnemen, is moeilijk haalbaar. Er zijn immers zowel financiële, fysieke (bijv. ziekte of handicap) 

als sociale en culturele barrières waarom lerenden niet deelnemen aan mobiliteit.  

Internationalisering hoeft daarom niet noodzakelijk gepaard te gaan met fysieke mobiliteit. Er zijn 

heel wat alternatieve werkwijzen om toch intensief in contact te komen met andere culturen en 

talen: virtuele communicatie, interculturele activiteiten op school, binnenkomende mobiliteit. De 

school kan ervoor kiezen om internationale, interculturele en globale competenties te integreren 

binnen het lessenpakket of het curriculum van de leerlingen. Tijdens een seminarie over 

internationalisation@home op 23 mei 2017 bekeek de Vlor die alternatieven. 

Lees hier het verslag van het seminarie-internationaliseringhome 

Nieuw elan voor internationaliseringsstrategie hoger onderwijs 

De raad bracht ook een advies uit waarin hij pleitte voor een sterkere internationalisering in het 

hoger onderwijs. Als Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een voorlopersrol willen blijven spelen 

in het ontwikkelen van kennis en als ze hun studenten willen voorbereiden op hun professioneel 

en persoonlijk functioneren in een steeds meer globale en multiculturele samenleving, moeten zij 

verder blijven internationaliseren.  

De Vlor pleit voor een nieuw elan en een nieuwe stimulans waarbij de overheid samen met de 

instellingen een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs opstelt. Die 

moet instellingsoverschrijdend tot stand komen en de instellingen moeten hierbij de leidende 

actoren zijn. De overheid heeft een coördinerende rol en zorgt voor de invulling van de 

randvoorwaarden (zoals middelen en regelgeving). Op dit moment is er te veel versnippering van 

het aanbod en is er geen gezamenlijke aanpak. Internationalisering wordt zowel door de overheid 

http://www.vlor.be/advies/sterkere-impulsen-voor-een-internationaliseringsbeleid-vlaamse-scholen
http://www.vlor.be/advies/sterkere-impulsen-voor-een-internationaliseringsbeleid-vlaamse-scholen
http://www.vlor.be/verslag/seminarie-internationaliseringhome-23-mei-2017
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als de instellingen vaak herleid tot mobiliteit. Het Vlaamse hoger onderwijs heeft nood aan een 

visieontwikkeling over internationalisering.  

Lees hier het advies over een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs 

(14/03/2017)  

2 Vluchtelingen in onderwijs 

Een ander thema dat de Vlor op de agenda plaatste, is dat van vluchtelingen in onderwijs. In 

september 2015 had de raad al naar aanleiding van de vluchtelingen- en opvangcrisis een 

spoedadvies uitgebracht over maatregelen die nodig zijn om als onderwijssector de 

verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. vluchtelingen. Hij had daarbij ook gepleit voor versnelde 

programmatieprocedures. Het is voor anderstalige nieuwkomers immers belangrijk om vlug 

terecht te kunnen in een school met een onthaalklas.  

De overheid gaf daaraan gevolg en sinds 1 november 2015 kunnen schoolgemeenschappen 

secundair onderwijs doorheen heel het schooljaar de programmatie van een onthaaljaar voor 

anderstalige nieuwkomers (OKAN) aanvragen. De Vlor adviseerde ondertussen al 31 van die 

programmatieaanvragen (zie Onderwijsaanbod en -organisatie). 

Strategische verkenning 

Dit werkjaar startte de Vlor ook een strategische verkenning op over het thema. Een werkgroep 

buigt zich momenteel een werkgroep over vragen als: 

- Wat is de impact van de vluchtelingeninstroom voor onderwijs op lange termijn?  

- Voor welke uitdagingen stelt dit onderwijs? Wat is het antwoord van onderwijs?  

- Hoe kan onderwijs nieuwkomers van alle leeftijden en op alle niveaus wapenen voor de 

toekomst?  

- Wat kunnen we leren van de aanpak en de ervaringen in de ons omringende landen? 

In de seminaries worden verschillende actoren betrokken: vluchtelingen, deskundigen, directies 

en leerkrachten, leerlingen, studenten, ouders, ... De denkoefening over de sterktes en zwaktes, 

valkuilen en uitdagingen moet leiden tot een toekomstvisie voor het onderwijs aan vluchtelingen 

in Vlaanderen.  

Hoger onderwijs 

Aangezien heel wat vluchtelingen 18 jaar of ouder zijn, heeft ook het hoger onderwijs een rol in 

het bieden van een (educatief) perspectief aan vluchtelingen. De Vlor stelt vast dat er al heel wat 

gebeurt rond vluchtelingen en hoger onderwijs, maar dat een geïntegreerde visie en afstemming 

tussen de verschillende beleidsdomeinen ontbreekt. In een advies over de 

vluchtelingenproblematiek in het hoger onderwijs vroeg de raad aan de overheid en de 

instellingen om daar dringend werk van te maken.  

Lees hier het advies over de vluchtelingenproblematiek in het hoger onderwijs (14/03/2017) 

 

 

  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-internationaliseringsstrategie-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-internationaliseringsstrategie-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-vluchtelingenproblematiek-het-hoger-onderwijs
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Overige advieswerk van de Vlor 

1 Beleidsmethoden 

Rechtstreekse inspraak burgers en/of structurele dialoog middenveld? 

In december formuleerde de Vlor een advies over het groenboek bestuur. Dat bevat de principes 

en voorstellen voor een vernieuwing van de werking en taken van de Vlaamse overheid. Een van 

die voorstellen gaat over de manier waarop burgers kunnen worden geconsulteerd en over de 

werking van de strategische adviesraden. 

De Vlor ziet veel kansen in het optimaliseren van consultatie- en adviseringsprocessen, maar 

formuleerde toch ook heel wat kritische bedenkingen bij de voorgestelde hervormingen in het 

groenboek. Er is een goed evenwicht nodig tussen consultatie van burgers en een structurele 

dialoog met het georganiseerde middenveld. Zeker in een sector als onderwijs waar diverse 

partners mee verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van het onderwijs is een 

dergelijke dialoog met het middenveld cruciaal. Consultatie en strategische advisering is in de 

ogen van de Vlor geen of-of- maar een en-enverhaal. Het advies van de Vlor bevat een paar 

concrete voorstellen om beide processen op elkaar af te stemmen en elkaar te doen versterken. 

De Vlor kijkt uit naar een witboek dat de voorstellen van het groenboek verder uitwerkt in overleg 

met het middenveld. 

Lees hier het advies over het groenboek bestuur (22/12/2016) 

Beleidsdesign 

In zijn advies over de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017 gaf de Vlor ook een aantal 

aanbevelingen over de manier waarop onderwijsbeleid tot stand zou moeten komen. De raad 

pleitte voor: 

- een afstemming tussen de verschillende beleidsinitiatieven, zoals de vernieuwing van 

het aanbod in het secundair onderwijs en de ontwikkelingen op het vlak van eindtermen, 

de invulling van de matrix en het format van de onderwijskwalificaties; 

- voldoende tijd voor de evaluatie van pilootfases voordat die wordt vertaald in 

regelgeving, bijvoorbeeld voor de proefprojecten duaal leren en vreemde talen in het 

basisonderwijs;  

- Vlor-adviezen voldoende valoriseren: uit de beleidsbrief bleek alvast dat er voor een 

aantal dossiers te weinig rekening werd gehouden met fundamentele bedenkingen van 

de Vlor, zoals bij de toevoeging van vreemde talen in het basisonderwijs en het 

aanhouden van de drie niveaus van eindtermen. 

Lees hier het advies over de beleidsbrief onderwijs 2016-2017 (24/11/2016) 

Gelijkekansenperspectief 

In zijn adviezen over de beleidsnota en de eerste beleidsbrief Onderwijs had de Vlor al eerder het 

ontbreken van een actielijn voor gelijke onderwijskansen betreurd. De raad blijft daarom vragen 

aan de minister om het gelijkekansenperspectief structureel te verankeren in de 

beleidsmaatregelen en bij de vertaling van de verschillende dossiers in de regelgeving. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-groenboek-bestuur
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-beleidsbrief-onderwijs-2016-2017
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Geen ingrijpende wijzigingen via verzameldecreten 

Ook dit jaar bevatte het onderwijsdecreet veel meer dan wijzigingen dan noodzakelijk. Dergelijk 

verzameldecreet mag enkel een aantal wijzigingen aan de regelgeving doorvoeren die 

administratieve processen vereenvoudigen. In zijn advies over het voorontwerp van 

onderwijsdecreet XXVII stelde de Vlor echter opnieuw vast dat heel wat maatregelen werden 

voorgesteld met een verregaande impact: de rationalisatie van het volwassenenonderwijs, de 

uitrol van de maatregelen basisonderwijs uit de conceptnota modernisering secundair onderwijs, 

tot zelfs maatregelen die fundamentele wijzigingen aanbrengen aan de onderwijswetgeving, zoals 

de invoering van het begrip ‘facultatieve leergebieden’. 

Lees hier het advies over onderwijsdecreet XXVII (26/01/2017) 

2 Onderwijsonderzoek 

Bouwstenen voor een stimulerend beleid 

In haar beleidsnota en beleidsbrief 2016-2017 formuleerde de minister het voornemen om tot 

een meer coherente en afgestemde inzet van de bestaande middelen en een meer efficiënte 

organisatie van het praktijkgericht onderwijsonderzoek te komen, met het oog op een versterkte 

professionalisering van leerkrachtenteams en interne kwaliteitszorg van scholen. In dat licht 

heeft de Vlor zijn advies ‘Kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk: bouwstenen voor praktijk 

en beleid’ uit 2010 onder de loep genomen en vastgesteld dat het in grote mate stand houdt.  

Met een geactualiseerde versie bracht de raad het advies opnieuw onder de aandacht van de 

minister. Het nieuwe advies gaat in op de voorwaarden om praktijkgericht onderwijsonderzoek 

alle kansen te geven en doet aanbevelingen voor een structureel beleid. Daarbij wordt de rol van 

de overheid, maar ook die van de andere betrokken actoren beschreven.  

Lees hier het advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend 

beleid (29/06/2017)  

3 Onderwijsaanbod en -organisatie 

Omwille van zijn unieke samenstelling maken onder meer alle onderwijsverstrekkers deel uit van 

de Vlor. Om die reden gaf de decreetgever de opdracht aan de Vlor om te overleggen en advies te 

verlenen over nieuw en bijkomend onderwijsaanbod in de verschillende onderwijsniveaus. De 

onderwijsverstrekkers overleggen eerst onderling over de oprichting van nieuw en bijkomend 

aanbod. In de uiteindelijke adviesverlening worden ook de andere stakeholders binnen de Vlor 

betrokken.  

Buitengewoon onderwijs 

Als gevolg van het M-decreet is de bevoegdheid van de Vlor voor overleg en advies over nieuw en 

bijkomend onderwijsaanbod uitgebreid met de programmatieaanvragen in het buitengewoon 

onderwijs.  

De raad ontving 13 programmatieaanvragen voor de oprichting van nieuwe types in scholen voor 

buitengewoon basisonderwijs. Hij gaf aan de Vlaamse Regering advies op basis van volgende 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsdecreet-xxvii
http://www.vlor.be/advies/advies-over-praktijkgericht-onderwijsonderzoek-bouwstenen-voor-een-stimulerend-beleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-praktijkgericht-onderwijsonderzoek-bouwstenen-voor-een-stimulerend-beleid


 

  33 

beoordelingscriteria: administratieve voorschriften, omgevingsanalyse, expertise en 

professionalisering, infrastructuur en materiële voorzieningen.  

Lees hier het advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2017-2018 

(18/01/2017) 

Voor het buitengewoon secundair onderwijs bracht de raad advies uit over 16 dossiers met 

aanvragen voor een nieuw type binnen een bestaande opleidingsvorm of een nieuwe 

opleidingsvorm. Bij die advisering hanteerde de raad beoordelingscriteria op basis van 

administratieve voorschriften, omgevingsanalyse, expertise en professionalisering, infrastructuur 

en materiële voorzieningen.  

Lees hier het advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs 2017-2018 

(09/02/2017) 

Secundair onderwijs  

De Vlor beraadde zich over 38 programmatieaanvragen voor het voltijds secundair onderwijs voor 

het schooljaar 2017–2018: een eerste reeks met acht aanvragen op basis van studiecontinuïteit 

en een tweede reeks met dertig aanvragen voor programmatie van een nieuw structuuronderdeel 

op basis van inruil waarbij een bestaand structuuronderdeel gelijktijdig wordt opgeheven. Bekijk 

hier de programmatiecriteria 

De Vlor gaf een positief advies voor het ontwikkelen van een onderwijskwalificatie voor het 

structuuronderdeel Energietechnieken (Se-n-Se) en ging daarmee principieel in tegen een 

negatief advies van AHOVOKS.  

Lees hier het advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken 

(09/05/2017)  

De Vlor beoordeelde ook de voorstellen voor nieuwe opleidingen in het deeltijds 

beroepsonderwijs (dbso) voor de groensector en de textielverzorging. Het betrof enerzijds het 

schrappen van een aantal bestaande opleidingen en het oprichten van een aantal nieuwe als 

gevolg van de screening van het aanbod voor het dbso; en anderzijds de modulaire 

opleidingenstructuren voor de nieuwe opleidingen.  

Lees hier het advies over nieuwe opleidingen in het dbso voor textielverzorging en de groensector 

(09/03/2017) 

De raad gaf ook een positief advies over 2 programmatieaanvragen voor een onthaaljaar voor 

anderstalige nieuwkomers. 

Bekijk het overzicht op www.vlor.be/programmatieOKAN  

Volwassenenonderwijs 

Opleidingsprofielen 

In de modulaire onderwijsorganisatie werkt ook het volwassenenonderwijs met 

opleidingsprofielen. Die omvatten, naast de benaming en het volume van de opleiding, ook de 

basiscompetenties. In de opleidingsprofielen zijn ook de modules en leertrajecten opgenomen. 

De Vlor adviseert de eindvoorstellen op basis van een algemeen toetsingskader en specifieke 

beoordelingscriteria zoals de interne samenhang van het opleidingsaanbod, gedragenheid en de 

relatie tot de arbeidsmarkt of tot andere relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-programmatieaanvragen-buitengewoon-basisonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-programmatieaanvragen-buitengewoon-basisonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmaties-het-buitengewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmaties-het-buitengewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmaties-het-buitengewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-tot-programmatie-het-gewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-tot-programmatie-het-gewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorstel-van-onderwijskwalificatie-se-n-se-energietechnieken
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorstel-van-onderwijskwalificatie-se-n-se-energietechnieken
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingen-het-dbso-voor-textielverzorging-en-de-groensector
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingen-het-dbso-voor-textielverzorging-en-de-groensector
http://www.vlor.be/programmatieOKAN
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advisering van die opleidingsprofielen wordt systematisch gekeken naar de beroepsprofielen of 

andere relevante referentiekaders en wordt hierover overlegd met de betrokken sectoren. 

De Vlor beoordeelde dit werkjaar alle voorstellen gunstig. 

- Lees hier het advies over de opleidingsprofielen voor Kraamzorg en Begeleider in de 

kinderopvang), Uitvaartmedewerker, Uitvaartassistent, Uitvaartmanager (20/12/2016) 

- Lees hier het advies over het opleidingsprofiel Bibliotheekmedewerker-

informatiebemiddelaar (14/03/2017)  

Onderwijsbevoegdheid 

Indien een centrum voor volwassenenonderwijs daartoe de onderwijsbevoegdheid heeft, kan het 

opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair 

volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Dat laat de centra toe in te spelen op 

nieuwe opleidingsbehoeften. De wijze van toekenning van onderwijsbevoegdheid wijzigde in de 

loop van dit werkjaar: de onderwijsbevoegdheid wordt niet langer toegekend op het niveau van 

de opleiding, maar op het niveau van het studiegebied.  

De Vlor adviseerde dit werkjaar 140 aanvragen tot uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid en 

10 aanvragen tot overheveling van onderwijsbevoegdheid: 

- Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017 

(22/11/2016) 

- Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017-

2018 (28/03/2017) 

Afwijkingen rationalisatienorm 

In het volwassenenonderwijs bestaat er een rationalisatienorm voor zowel de centra voor 

volwassenenonderwijs als de centra voor basiseducatie. Het gaat hierbij om een minimaal aantal 

lesurencursist dat een centrum tijdens een bepaalde referteperiode moet behalen om in 

aanmerking te komen voor financiering of subsidiëring. De subsidiëring of financiering van de 

centra die deze rationalisatienorm niet halen, wordt binnen een periode van drie schooljaren 

afgebouwd tot nul. In de regelgeving is voorzien dat een centrum een aanvraag tot afwijking van 

de rationalisatienorm kan aanvragen. Indien een centrumbestuur uiterlijk op 15 april een 

gemotiveerde aanvraag indient bij de administratie, kan na advies van de Vlor een tijdelijke 

afwijking op de rationalisatienorm worden toegestaan.  

De Vlor adviseerde twee aanvragen tot afwijking op de rationalisatienorm van centra voor 

volwassenenonderwijs: 

- Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor 

volwassenenonderwijs (16 mei 2017) 

- Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor 

volwassenenonderwijs (29 mei 2017) 

Afwijkingen programmatiestop dko 

Sinds het schooljaar 2011-2012 geldt in het deeltijds kunstonderwijs een programmatiestop. 

Academies kunnen in uitzonderlijke gevallen daarop een afwijking krijgen. Ze moeten daarvoor 

een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). 

De Vlor bracht dit jaar over 112 van die aanvragen tot afwijking zijn advies uit. Hij beoordeelde 

die aanvragen op basis van vooraf vastgelegde criteria met betrekking tot de principes van het 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingsprofielen-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingsprofielen-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-opleidingsprofiel-bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-opleidingsprofiel-bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwass
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwass
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwa-0
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwa-0
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onderwijsbeleid en de geplande hervorming van het dko; de uitzonderlijkheid van de aanvraag en 

de volledigheid en haalbaarheid van de aanvraag: 

- Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop dko (17/01/2017) 

- Advies over de aanvragen voor afwijkingen van de programmatiestop dko (18/04/2017) 

  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-programmatiestop-dko
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-afwijkingen-van-de-programmatiestop-dko


36 

 

  



 

  37 

 

 

BIJLAGEN 
 

 

1. De decretale basis 

2. Specifieke bevoegdheden 

3. a – Algemene Raad 

b – Raad Basisonderwijs 

c – Raad Secundair Onderwijs 

d – Raad Hoger Onderwijs 

e – Raad Levenslang en Levensbreed Leren 

4. Activiteiten 

5. Permanent secretariaat 

  



38 

 



Jaarverslag 2016-2017 

Bijlage 1 

 

39 

 

DE DECRETALE BASIS 

 Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad van 2 april 2004 

Edulex - datum laatste wijziging 01/09/2016 

 Decreet tot regeling van de strategische adviesraden van 18 juli 

2003 

bepalingen die van toepassing zijn op de Vlor: 

Art. 7.  Ten hoogste tweederde van de leden van een strategische adviesraad is van hetzelfde 

geslacht. 

Telkens wanneer in een strategische adviesraad één of meer mandaten ten gevolge van een 

voordrachtprocedure te begeven zijn en de voorgedragen kandidaturen het niet mogelijk maken 

om te voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 7, eerste lid, moet de voordrachtprocedure 

hernomen worden. In voorkomend geval moeten de voordragende instanties die geen kandidaat 

van het ondervertegenwoordigde geslacht hadden voorgedragen, een extra kandidaat 

voordragen die van het ondervertegenwoordigde geslacht is.1 

Art. 9.  Leden van strategische adviesraden worden door de Vlaamse Regering ontslagen, op 

eigen verzoek of om ernstige redenen. 

Art. 10.  De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van 

strategische adviesraden vast. 

Art. 11.  Een strategische adviesraad regelt zijn interne werking en kan ter voorbereiding van 

adviezen werkcommissies instellen. 

Art. 12.  Een strategische adviesraad beschikt over een eigen secretariaat dat onder het gezag 

van de strategische adviesraad wordt geleid door een secretaris. 

Het in het vorige lid vermelde secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en 

inhoudelijke ondersteuning van de strategische adviesraad. 

De regeling van de rechtspositie van het personeel van het secretariaat wordt vastgesteld door 

de Vlaamse Regering. 

Art. 15.  § 1. De Vlaamse Regering stelt de strategische adviesraad uit eigen beweging of op zijn 

verzoek alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht. 

De structurele informatie-uitwisseling tussen de Vlaamse Regering en de strategische adviesraad 

wordt veruitwendigd in een protocol tussen de beleidsraad en de strategische adviesraad. 

§ 2. Een strategische adviesraad kan de personeelsleden van de departementen en 

agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te 

verschaffen. 

Art. 16.  § 1. In afwijking van artikel 11 beraadslaagt een strategische adviesraad collegiaal over 

de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. 

Als geen consensus kan worden bereikt, wordt gestemd en wordt de stemmenverhouding in het 

advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd. 

                                                                                                                                                                     

1 Wijziging via Decreet houdende de bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in 

advies- en bestuursorganen van de Vlaamse Overheid, 13 juli 2007 (BS 6/08/2007) 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504
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§ 2. De adviezen worden in de regel verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na de datum 

van de ontvangst van de adviesaanvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, 

kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag 

bedragen. 

Art. 17.  Strategische adviesraden kunnen onderling samenwerken en gezamenlijk advies 

uitbrengen. 

Art. 19.  Een strategische adviesraad brengt elk jaar verslag uit van zijn werkzaamheden. Dit 

jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar gezonden aan de Vlaamse Regering en aan 

het Vlaams Parlement.2 

                                                                                                                                                                     

2 Voor de Vlor is hierop een uitzondering toegestaan via onderwijsdecreet XVII zodat hij zijn jaarverslag verder per 

schooljaar kan uitbrengen. 
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SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN 

 Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs 

Art. 20. 

Volgens door de Vlaamse Regering per type van buitengewoon onderwijs en per onderwijsniveau, 

op advies [van de bevoegde afdelingen voor het buitengewoon onderwijs van de Vlaamse 

Onderwijsraad vast te stellen regelen, neemt de Vlaamse Regering te zijnen laste de reiskosten 

van de gehandicapten, die zich van hun verblijfplaats, tehuis of pleeggezin naar de 

dichtstbijzijnde inrichting, school of afdeling of het dichtstbijzijnde instituut voor buitengewoon 

onderwijs waar onderwijs verstrekt wordt waarvoor zij geschikt werden verklaard, en dit binnen 

een groepering naar keuze of van hun verblijfplaats naar het tehuis, instituut of pleeggezin]² 

begeven, alsmede de kosten van de terugreis, zulks gedurende de gehele tijd dat zij 

buitengewoon onderwijs volgen. Onder groepering dient te worden verstaan: een indeling van 

scholen en vestigingsplaatsen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon 

secundair onderwijs, naargelang ze behoren tot het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd 

officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs naargelang van de onderscheidene 

godsdiensten, of het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs.  

 Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs, II zoals 

gewijzigd 

Art. 93quater. 

In afwijking van artikel 93bis en artikel 93ter, § 1 tot en met § 6, kunnen vanaf het schooljaar 

2011-2012]] geen nieuwe instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en kunstacademies worden 

opgericht. 

In afwijking van deze bepaling kan de Vlaamse Regering in uitzonderlijke gevallen aan een 

inrichtende macht toelating geven tot programmatie van een instelling of een kunstacademie: 

1° na schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van die inrichtende macht, ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk op 30 november van het voorafgaand schooljaar en 

vergezeld van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, en 

2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten en de Inspectie. 

Art. 97 bis. 

§ 3. De inrichtende macht van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs dat van het 

Samenwerkingsforum een negatief advies heeft verkregen, kan bij de Vlaamse Regering de 

programmatie aanvragen. Het advies uitgebracht door het Samenwerkingsforum geldt dan als 

advies aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal, voorafgaandelijk aan het nemen van 

een beslissing, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. De Vlaamse Regering kan de 

aangevraagde programmatie uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede 

beslissing. 

Art. 100 octies. 

De specifieke eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van 

bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad. 
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende 

organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting 

"Beeldende kunst" 

Art. 43. 

§ 2. De Vlaamse Regering beslist over de goedkeuring tot programmatie van instellingen als 

vermeld in paragraaf 1, op advies van de Vlaamse onderwijsraad en de inspectie van het Vlaams 

ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Het advies van de inspectie dient uit te gaan van de mogelijkheden van de inrichtende macht in 

kwestie op het vlak van infrastructuur, leermiddelen en goedgekeurde leerplannen. 

§ 2 bis. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, beslist over de goedkeuring tot 

programmatie van studierichtingen, filialen en graden als vermeld in paragraaf 1, op advies van 

de Vlaamse Onderwijsraad en van de bevoegde administratie en inspectie van het Vlaams 

ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Elk advies als vermeld in het eerste lid, moet gebaseerd zijn op de volgende criteria: 

1° de behoeften; 

2° de rationele spreiding; 

3° de mogelijkheden van de instelling in kwestie op het vlak van infrastructuur, leermiddelen en 

goedgekeurde leerplannen. 

Art. 46. 

De programmatie is bovendien onderworpen aan volgende voorwaarden en beperkingen:  

1° een advies van de Vlaamse Onderwijsraad;  

2° de programmatienorm voor een nieuwe instelling is gelijk aan 300 % van haar 

rationalisatienorm, vastgesteld in artikel 39 van dit besluit;  

Art. 48. 

§ 1. Een instelling die alleen de lagere en de middelbare graad organiseert kan de hoger graad 

oprichten bij wijze van programmatie onder de volgende voorwaarden:  

1° de instelling bereikt haar rationalisatienorm;  

2° een advies van de Vlaamse Onderwijsraad;  

3° het bereiken van de programmatienorm in elk schooljaar van de periode van de oprichting, in 

verhouding tot het aantal opgerichte leerjaren. Het laatste schooljaar waarin de 

programmatienorm bereikt moet worden, is het schooljaar waarin voor het eerst het hoogste 

leerjaar georganiseerd wordt. Vanaf het daarop volgende schooljaar geldt de rationalisatienorm. 

De programmatienorm voor de volledige hogere graad is gelijk aan 200 % van de 

rationalisatienorm.  

Art. 49 ter. 

In afwijking van artikel 4, artikel 43, § 2, § 2bis en § 7, artikel 44, § 1 tot en met § 1undecies, 

artikel 45 en artikel 48, § 1, kunnen vanaf het schooljaar 2011-2012 in het deeltijds 

kunstonderwijs geen nieuwe instellingen, filialen, studierichtingen, hogere graden en opties in de 

financierings- of subsidieregeling opgenomen worden, dan diegene die op 30 juni van het 

voorafgaande schooljaar reeds opgenomen waren. 
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In afwijking van deze bepaling kan de Vlaamse Regering in uitzonderlijke gevallen aan een 

inrichtende macht toelating geven tot programmatie van een instelling, filiaal, studierichting, 

hogere graad of optie: 

1° na schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van die inrichtende macht, ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten vóór 1 maart van het voorafgaand schooljaar en vergezeld 

van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, en 

2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten en de Inspectie 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende 

organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen 

"Muziek", “Woordkunst” en "Dans" 

Art. 52. 

§ 1. De programmatie wordt toegepast op instellingen, filialen, studierichtingen en graden. Ze 

regelt de oprichting van instellingen, filialen, studierichtingen en graden.  

§ 2. De Vlaamse Regering beslist over de goedkeuring tot programmatie van instellingen als 

vermeld in paragraaf 1, op advies van de Vlaamse Onderwijsraad en de inspectie van het Vlaams 

ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Het advies van de inspectie dient uit te gaan van de mogelijkheden van de inrichtende macht in 

kwestie op het vlak van infrastructuur, leermiddelen en goedgekeurde leerplannen. 

§ 2 bis. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, beslist over de goedkeuring tot 

programmatie van studierichtingen, filialen en graden, als vermeld in paragraaf 1, op advies van 

de Vlaamse Onderwijsraad en van de bevoegde administratie en inspectie van het Vlaams 

ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Elk advies als vermeld in het eerste lid, moet gebaseerd zijn op de volgende criteria: 

1° de behoeften; 

2° de rationele spreiding; 

3° de mogelijkheden van de instelling in kwestie op het vlak van infrastructuur, leermiddelen en 

goedgekeurde leerplannen. 

§ 3. Voor de toepassing van de programmatienorm van een instelling, filiaal, studierichting of 

graad in een bepaald schooljaar komen alleen de financierbare leerlingen, die geteld werden op 

1 oktober van dat schooljaar, in aanmerking. 

Art. 54. 

§ 3. De programmatie van een instelling is bovendien onderworpen aan volgende voorwaarden 

en beperkingen: 

1° een advies van de Vlaamse Onderwijsraad;  

2° de programmatienorm voor een nieuwe instelling is gelijk aan 300 % van haar 

rationalisatienorm, vastgesteld in artikel 47 van dit besluit;  

Art. 56. 

De programmatie van een studierichting is onderworpen aan volgende voorwaarden:  

… 

2° een advies van de Vlaamse Onderwijsraad;  
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Art. 57. 

§ 1. Een instelling die alleen de lagere en de middelbare graad organiseert, kan de hogere graad 

oprichten bij wijze van programmatie onder de volgende voorwaarden:  

… 

2. een advies van de Vlaamse Onderwijsraad;  

Art. 57 ter. 

In afwijking van artikel 5, artikel 52, § 2, § 2bis en § 7, artikel 53, § 1 tot en met § 1septies, 

artikel 54 en artikel 57, § 1, kunnen vanaf het schooljaar 2011-2012 in het deeltijds 

kunstonderwijs geen andere instellingen, filialen, studierichtingen, hogere graden en opties in de 

financierings- of subsidieregeling opgenomen worden, dan diegene die op 30 juni van het 

voorafgaande schooljaar reeds opgenomen waren. Instellingen die in één of meer van hun opties 

het vak instrument, instrument/jazz en lichte muziek of instrument/volksmuziek organiseren, 

kunnen in afwijking van artikel 6, § 1, 2° tot en met 4°, in de gelijknamige vakken geen 

instrumenten aanbieden die zij nog niet aanboden op 30 juni van het voorafgaande schooljaar. 

In afwijking van deze bepaling kan de Vlaamse Regering in uitzonderlijke gevallen aan een 

inrichtende macht toelating geven tot programmatie van een instelling, filiaal, studierichting of 

hogere graad, de oprichting van een optie of het aanbieden van een bijkomend instrument in het 

vak instrument, instrument/jazz en lichte muziek of instrument/volksmuziek: 

1° na schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van die inrichtende macht, ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten vóór 1 maart van het voorafgaand schooljaar en vergezeld 

van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, en 

2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten en de Inspectie. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling 

van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- 

en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek  

Art. 4. 

De minister bepaalt jaarlijks, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over deze thema's, de 

prioritaire onderzoeksthema's. 

 Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs 

Art. 44. § 1 

§ 1. De ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs, eindtermen voor het gewoon 

lager onderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs worden 

vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de 

Vlaamse regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.  

Art. 111. §4 

§4 De oprichting vanaf 1 september van een nieuw type kan pas na een gunstige beslissing van 

de regering.  

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 

gemotiveerde aanvraag met het oprichtingsdossier aan AgODi, dat de aanvraag voor 

administratief-technisch en inhoudelijk advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt.  
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 Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 

leerlingenbegeleiding 

Art. 96. § 3 

De thema's waarop het kwaliteitsbeleid van het centrum zich richt, worden vastgelegd in het 

kwaliteitshandboek.  

§ 2. Het centrum bepaalt de eigen thema's waarop het kwaliteitsbeleid zich richt. Die thema's 

hebben betrekking op één van beide elementen, genoemd in artikel 95, eerste lid. 

§ 3. De regering kan zelf een aantal thema's bepalen. Zij doet dit, al naargelang van het thema, 

na advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

 Ministerieel besluit van 16 mei 1999 tot bepaling van de 

voorwaarden voor de aanvraag van een programmatie in het 

deeltijds kunstonderwijs en de behandeling ervan, de voorwaarden 

voor de melding van een structuurwijziging in het bestaande 

studieaanbod in het deeltijds kunstonderwijs en de 

infrastructuurvereisten voor de studierichting ’Dans’ in het deeltijds 

kunstonderwijs 

Art. 16. § 1-3 

§ 1. Een bundel bestaande uit de aanvraag en het beoordelingsverslag van de inspectie en 

administratie wordt uiterlijk op 30 april voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad.  

§ 2. De Vlaamse Onderwijsraad formuleert voor elke ontvankelijke programmatieaanvraag een 

advies, dat minimaal uitgaat van de criteria die de Vlaamse regering daartoe bepaald heeft. De 

adviezen moeten uiterlijk op 20 mei toekomen bij de bevoegde administratie. 

§ 3. De bevoegde administratie legt de volledige bundel bestaande uit de aanvraag, het 

beoordelingsverslag van de inspectie en administratie en het advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs. 

§ 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, deelt vóór 30 juni zijn beslissing over de 

aanvraag aan de betrokken inrichtende macht mee. 

§ 5. In afwijking van § 1, wordt voor de behandeling van programmatieaanvragen voor het 

schooljaar 1999-2000 de datum 30 april vervangen door 10 mei. 

 Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel 

van beroepsbekwaamheid 

Art. 6. 

De procedure tot het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid kan worden opgestart 

indien de volgende stappen werden voltooid: 

1° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV, de beroepen waarvoor een titel van 

beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt; 

2° de Vlaamse Regering bepaalt per beroep, bedoeld in 1°, na advies van de SERV, de varianten 

van een titel van beroepsbekwaamheid; 

3° de SERV werkt, op verzoek van de Vlaamse Regering, voor de beroepen, bedoeld in 1°, de 

[beroepscompetentieprofielen of competentieprofielen]² uit; 
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4° [de SERV ontwikkelt op basis van de [[beroepscompetentieprofielen of 

competentieprofielen]], de standaarden. Een standaard wordt afgeleid uit een 

[[beroepscompetentieprofiel of competentieprofiel]] en omvat de selectie van 

competentievereisten die noodzakelijk worden geacht voor de uitoefening van een bepaald 

beroep. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV de standaarden;]¹ 

5° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV en VLOR, de procedure op basis 

waarvan studiebewijzen van opleidings- en onderwijsprogramma's die overeenstemmen met de 

competenties verbonden aan een beroep of deel van een beroep, geïdentificeerd en erkend 

worden en dus beschouwd worden als een titel van beroepsbekwaamheid. 

Art. 9. 

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter, bijzitters en deskundigen van de 

beroepscommissie na advies van de SERV en de Vlor. 

 Decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van 
tijdelijke projecten in het onderwijs 

Art. 6. 

§ 1. Op tijdelijke projecten die in werking treden uiterlijk 31 maart 2007 zijn de hiernavolgende 

evaluatiebepalingen van toepassing. 

Tijdens hun looptijd worden de tijdelijke projecten geëvalueerd. De Vlaamse Regering bepaalt de 

opzet van die evaluatie op basis van de specificiteit van het tijdelijke project. Als een project 

verband houdt met het leerproces, voert de onderwijsinspectie de evaluatie uit. Voor elk ander 

tijdelijk project wijst de Vlaamse Regering de instantie aan die met de evaluatie wordt belast. 

De Vlaamse Onderwijsraad, de representatieve verenigingen van de schoolbesturen of 

inrichtende machten, de pedagogische begeleidingsdiensten en de representatieve 

vakorganisaties worden betrokken bij de diverse stadia van het evaluatieproces en bij de 

besluitvorming op basis van de evaluatieresultaten. De Vlaamse Regering bepaalt, in functie van 

het tijdelijke project, welke van desbetreffende geledingen betrokken worden evenals de wijze 

waarop dit gebeurt. 

De resultaten van de evaluatie worden geformuleerd in een advies aan de Vlaamse Regering dat 

voorgelegd wordt aan het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering beslist, op basis van het 

advies, over de voortgang of beëindiging van de tijdelijke projecten en eventueel, in het geval van 

beëindiging gevolgd door een organieke implementatie, over invoering van aanvullende 

structurele financiering of subsidiering. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de 
organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders 
van Volwassenen 

Art. 13. § 2. 

De Vlaamse Onderwijsraad wordt op regelmatige tijdstippen geïnformeerd over de voortgang van 

de tijdelijke projecten. 



 

47 

 

 Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, 

zoals gewijzigd 

Art. 10. 

De Vlaamse Regering kan hetzij op eigen initiatief hetzij op voordracht van [het Vlaams 

Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 43, en de 

pedagogische begeleidingsdiensten die een subsidie ontvangen op basis van artikel 28 van het 

decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, experimenteel nieuwe 

leergebieden voor de basiseducatie of nieuwe studiegebieden voor het secundair 

volwassenenonderwijs erkennen. 

Voor een experimenteel nieuw leergebied voor de basiseducatie kent de Vlaamse Regering een 

deler toe als vermeld in artikel 85, § 2. Voor een experimenteel nieuw studiegebied voor het 

secundair volwassenenonderwijs kent de Vlaamse Regering een deler toe als vermeld in artikel 

98, § 1. 

De experimenteel erkende leergebieden of studiegebieden worden uiterlijk na vijfjaar door het 

Vlaams Parlement aan de leergebieden en studiegebieden, vermeld in artikelen 6 of 7, 

toegevoegd of jaar na jaar opgeheven. De toevoeging of opheffing gebeurt op basis van een 

advies van de Vlaamse Onderwijsraad en een evaluatie uitgevoerd door een door de Vlaamse 

Regering samengestelde commissie. 

Art. 11. 

§ 1. De eindtermen en de specifieke eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement 

bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad. 

Art. 18. 

§ 1. Het beroepsprofiel van de leraar is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en 

attitudes van de leraar bij zijn beroepsuitoefening. Het beroepsprofiel bevat de taken die een 

ervaren leraar verricht en zal verrichten in het licht van maatschappelijke en andere 

ontwikkelingen, zoals de grootstedelijke context, de taalvaardigheid in het Nederlands, de 

meertaligheid en de diversificatie van het onderwijsgebeuren. 

De Vlaamse Regering bepaalt het beroepsprofiel van de leraar op advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad. De Vlaamse Regering legt het besluit binnen de zes maand na definitieve 

goedkeuring ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit 

besluit niet bekrachtigt binnen de zes maanden na de definitieve goedkeuring, houdt het op 

rechtskracht te hebben. 

§ 2. De basiscompetenties van de leraar zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en 

attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als 

beginnend leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te 

groeien naar het beroepsprofiel en worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel. 

De Vlaamse Regering bepaalt de basiscompetenties van de leraar op advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad. 

Art. 24 

§ 1. Op voordracht van [het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, 

vermeld in artikel 43, en de pedagogische begeleidingsdiensten die een subsidie ontvangen op 
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basis van artikel 28 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs]4 en 

na advies van de Vlaamse Onderwijsraad bepaalt de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen 

van de opleidingen van de leergebieden, vermeld in artikel 6, en de studiegebieden, vermeld in 

artikel 7. 

Een opleidingsprofiel omvat ten minste: 

1° het minimale aantal lestijden van een opleiding; 

2° het aantal modules; 

3° het aantal lestijden per module dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de 

financiering; 

4° de verdeling van de eindtermen, de specifieke eindtermen, erkende beroepskwalificaties¹ of 

basiscompetenties over de modules binnen een opleiding; 

[5° als de modules in sequentieel verband dienen te staan, de volgorderelatie van de modules.]³ 

§ 1bis. Een opleidingsprofiel, zoals bedoeld in § 1, kan geletterdheidsmodules of 

uitbreidingsmodules omvatten. Een uitbreidingsmodule is een module die inspeelt op een vraag 

naar een specifieke uitbreiding van competenties van een bepaalde beroepsopleiding. Een 

geletterdheidsmodule is een module die inspeelt op een specifieke vraag naar 

geletterdheidscompetenties in functie van een beroepssituatie of een inhoudelijk aansluitende 

opleiding. 

Een uitbreidingsmodule dient in sequentieel verband te staan met de aansluitende 

beroepsopleiding. 

§ 2. De Vlaamse Regering kan voor bijzondere doelgroepen afwijken van het in § 1, 1°, bedoelde 

minimale aantal lestijden van een opleiding. 

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de criteria om tot opleidingsprofielen te 

komen. 

Art. 62 bis. 

In afwijking van artikel 62, kan de Vlaamse Regering aan een Centrum voor Basiseducatie 

onderwijsbevoegdheid toekennen voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het 

studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs, op voorwaarde 

dat de hoofdvestigingsplaats van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat beschikt over een 

wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voor deze opleiding gelegen is in het 

werkingsgebied waartoe het betrokken Centrum voor Basiseducatie behoort. 

De Vlaamse Regering zal voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad inwinnen.  

De onderwijsbevoegdheid wordt toegekend voor twee schooljaren en kan met twee schooljaren 

verlengd worden na een evaluatie door de bevoegde administratie. 

De in het eerste lid bedoelde opleiding wordt ingedeeld in het leergebied Nederlands tweede taal 

van de basiseducatie. 

Art. 64.  

§1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering 

bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, in 

een vestigingsplaats. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde onderwijsbevoegdheid 
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uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse Regering 

zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen.  

Als het een aanvraag betreft voor een vestigingsplaats die verder dan 25 km van de 

hoofdvestigingsplaats van het centrum voor volwassenenonderwijs gelegen is, dan zal een 

protocol van akkoord van het bevoegde lokaal onderhandelingscomité voor de Vlaamse Regering 

een zeer belangrijk element vormen bij de beoordeling van de aanvraag. De Vlaamse Regering 

motiveert haar beslissing indien deze afwijkt van het standpunt aangenomen in het protocol van 

akkoord.  

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor de toekenning van 

onderwijsbevoegdheid voor een of meerdere studiegebieden van het secundair 

volwassenenonderwijs in een vestigingsplaats aan de besturen van de centra voor 

volwassenenonderwijs.  

Voor de toepassing van de bepalingen in het eerste en tweede lid wordt een penitentiaire 

inrichting beschouwd als vestigingsplaats.  

§2. De onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt aan het 

bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs toegekend, conform titel II van het decreet 

van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger 

beroepsonderwijs.  

§3. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan de onderwijsbevoegdheid, 

verkregen via de procedures, vermeld in paragraaf 1 en 2, of verkregen via overheveling, 

uitsluitend uitoefenen in de vestigingsplaatsen waarvoor de onderwijsbevoegdheid is verkregen.  

§4. In afwijking van paragraaf 3 kan de Vlaamse Regering omwille van dringende redenen aan het 

bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs een bestaande onderwijsbevoegdheid voor 

een studiegebied vermeld in artikel 7 toekennen om gedurende maximaal één schooljaar in een 

andere vestigingsplaats uit te oefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze was toegekend, als 

aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:  

1° er is een ondertekend akkoord van elk ander centrumbestuur dat in die vestigingsplaats 

dezelfde onderwijsbevoegdheid bezit;  

2° er is een protocol van het lokaal comité van het aanvragende centrumbestuur.  

§5. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering geen 

bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een specifieke lerarenopleiding.  

§6. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs verliest de onderwijsbevoegdheid in 

de volgende gevallen:  

1° voor een studiegebied als vermeld in artikel 7 van dit decreet, of de specifieke lerarenopleiding:  

a) als het die gedurende drie opeenvolgende schooljaren niet georganiseerd heeft, vanaf het 

daaropvolgende schooljaar of in het geval van onderwijsbevoegdheid in een penitentiaire 

inrichting als het die gedurende drie opeenvolgende schooljaren in geen enkele 

vestigingsplaats heeft uitgeoefend;  

b) als het vrijwillig afstand gedaan heeft van de onderwijsbevoegdheid;  

c) als het de onderwijsbevoegdheid overgeheveld heeft naar het bestuur van een ander 

centrum voor volwassenenonderwijs conform artikel 65 van dit decreet;  

d) als het centrum voor volwassenenonderwijs de erkenning voor het betreffende studiegebied 

of de specifieke lerarenopleiding verliest conform artikel 57 van dit decreet;  

2° voor de specifieke lerarenopleiding als het niet deelneemt aan de externe beoordeling van de 

specifieke lerarenopleiding door een visitatiecommissie, vermeld in artikel II.122 van de Codex 

Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.  

Om de onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, opnieuw te 

verkrijgen, volgt het centrumbestuur de procedures, vermeld in paragraaf 1 en 2. 
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Art. 64bis.  

In afwijking van artikel 63, §1, kan de Vlaamse Regering aan een of meer centra voor 

volwassenenonderwijs, die onderwijsbevoegdheid hebben voor de opleiding Nederlands tweede 

taal richtgraad 1 van het secundair volwassenenonderwijs, onderwijsbevoegdheid toekennen voor 

de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie, op voorwaarde dat de 

hoofdvestigingsplaatsen van de centra voor volwassenenonderwijs in kwestie in het 

werkingsgebied liggen van het centrum voor basiseducatie dat voor die opleiding beschikt over 

een wachtlijst als vermeld in artikel 37, eerste lid.  

De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad inwinnen. De onderwijsbevoegdheid wordt toegekend voor twee schooljaren en 

kan met twee schooljaren verlengd worden na een evaluatie door de bevoegde administratie. De 

opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ingedeeld in het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs. 

Art. 65.  

§1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering een 

overheveling van een structuuronderdeel aanvragen. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde 

overheveling uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse 

Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. 

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor de overheveling van een 

structuuronderdeel.  

In afwijking van het eerste lid kan een centrum voor volwassenenonderwijs zonder beslissing 

van de Vlaamse Regering een structuuronderdeel dat gerangschikt is als secundair 

volwassenenonderwijs op 1 september overhevelen naar een ander centrum voor 

volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor een studiegebied als vermeld in 

artikel 7, op voorwaarde dat de overheveling binnen dezelfde vestigingsplaats geschiedt.  

§2. In de overeenkomst van een overheveling van een structuuronderdeel die door beide 

centrumbesturen moet worden ondertekend, wordt de overdracht van leraarsuren geregeld.  

§3. Elke overheveling zal het voorwerp uitmaken van onderhandeling in het lokaal comité van 

zowel het overhevelende als het ontvangende centrum voor volwassenenonderwijs.  

§4. Voor de subsidiëring of financiering wordt de overdracht van leraarsuren, zoals bedoeld in 

paragraaf 2, geacht reeds tijdens de voorgaande referteperiode te hebben plaatsgevonden. 

Art. 68 

§ 1. Het bestuur van een Centrum voor Basiseducatie kan binnen het werkingsgebied vermeld in 

bijlage IV van dit decreet, vrij de vte en de functies opgericht op basis van de puntenenveloppe 

aanwenden in bijkomende vestigingsplaatsen. 

§ 2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering een 

aanvraag indienen om leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in een 

bijkomende vestigingsplaats aan te wenden. De Vlaamse Regering kan de aanvraag uitsluitend 

weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse Regering zal, 

voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad 

inwinnen. 

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het aanvragen van het aanwenden van 

leraarsuren en ambten opgericht met de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen. 

§ 3. Paragraaf 2 is niet van toepassing voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de 

specifieke lerarenopleiding. 



 

51 

 

Art. 83. 

Als een Centrum voor Basiseducatie in de [referteperiode van 1 april n-1 tot 31 maart n] niet 

langer voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in artikel 82, wordt de subsidiëring van het 

centrum afgebouwd tot nul vanaf het jaar n. 

De cursisten, ingeschreven in het Centrum voor Basiseducatie op het ogenblik dat beslist wordt 

tot afbouw, moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een normaal tijdsbestek kunnen 

beëindigen. Met een normaal tijdbestek wordt bedoeld zonder onderbreking en zonder herhaling 

van een module. De afbouw tot nul moet gerealiseerd worden binnen een periode van drie 

schooljaren. 

Op verzoek van het betrokken centrumbestuur kan de Vlaamse Regering, na advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad, voor een Centrum voor Basiseducatie een afwijking toestaan op de 

rationalisatienorm. De Vlaamse Regering bepaalt de periode waarvoor de afwijking geldt. Het 

centrumbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 15 april van het voorafgaande schooljaar een 

gemotiveerde aanvraag aan de bevoegde administratie. 

Art. 97. 

§ 1. Een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs komt voor de financiering of subsidiëring 

voor het schooljaar n/n+1 in aanmerking wanneer het Centrum voor Volwassenenonderwijs 

tijdens de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n ten minste 120.000 

lesurencursist heeft behaald. 

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, komt een erkend Centrum voor 

Volwassenenonderwijs in aanmerking voor de financiering of subsidiëring van de opleidingen uit 

de studiegebieden, vermeld in artikel 8, als op het moment van toetreding tot het 

samenwerkingsverband zoals vermeld in artikel 4 en artikel 50, § 1, van het decreet van 30 april 

2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, tijdens 

de referteperiode voorafgaand aan die toetreding, voor die opleidingen samen ten minste 

60.000 lesurencursist heeft behaald. 

§ 3. In afwijking van paragraaf 1 komt een Centrum voor Volwassenenonderwijs waarvan de 

hoofdvestigingsplaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, of in de rand- en 

taalgrensgemeenten ligt, in aanmerking voor financiering of subsidiëring voor het schooljaar 

n/n+1 op voorwaarde dat het Centrum voor Volwassenenonderwijs tijdens de referteperiode van 

1 april n-1 tot en met 31 maart n ten minste 60.000 lesurencursist heeft behaald. 

§ 4. In afwijking van paragraaf 1 komt een Centrum voor Volwassenenonderwijs met 

onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs dat geen lid 

is van een consortium volwassenenonderwijs, alleen in aanmerking voor financiering of 

subsidiëring voor het schooljaar n/n+1 op voorwaarde dat het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs tijdens de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n ten minste 

720.000 lesurencursist heeft behaald in de opleidingen van het secundair 

volwassenenonderwijs. 

§ 5. Een Centrum voor Volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van 

het secundair volwassenenonderwijs dat erkend is via de procedure, vermeld in artikel 61, § 2, 

komt alleen in aanmerking voor financiering of subsidiëring als het lid is van een consortium 
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volwassenenonderwijs en tijdens de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n ten 

minste 360.000 lesurencursist heeft behaald. 

§ 6. Als in de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n niet langer voldaan wordt aan 

de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 3 en 4, wordt de financiering of de subsidiëring van het 

structuuronderdeel of de structuuronderdelen in kwestie, zoals vermeld in paragraaf 1, van het 

Centrum voor Volwassenenonderwijs in kwestie afgebouwd tot nul vanaf het jaar n. 

De cursisten, ingeschreven in het Centrum voor Volwassenenonderwijs op het ogenblik dat 

beslist wordt tot afbouw, moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een normaal 

tijdsbestek kunnen beëindigen. Met een normaal tijdsbestek wordt bedoeld zonder onderbreking 

en zonder herhaling van een module. De afbouw tot nul moet gerealiseerd worden binnen een 

periode van drie schooljaren. 

Op verzoek van het betrokken centrumbestuur kan de Vlaamse Regering, na advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad, voor een Centrum voor Volwassenenonderwijs een afwijking toestaan op 

de rationalisatienorm. De Vlaamse Regering bepaalt de periode waarvoor de afwijking geldt. Het 

centrumbestuur stuurt daarvoor uiterlijk op 15 april van het voorafgaande schooljaar een 

gemotiveerde aanvraag aan de bevoegde administratie. 

§ 7. Indien op het moment van de toetreding tot een samenwerkingsverband een Centrum voor 

Volwassenenonderwijs niet langer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, wordt de 

financiering of de subsidiëring van het structuuronderdeel hoger beroepsonderwijs van het 

Centrum voor Volwassenenonderwijs in kwestie afgebouwd tot nul vanaf het daaropvolgende 

schooljaar. 

De cursisten, ingeschreven in het Centrum voor Volwassenenonderwijs op het ogenblik dat 

beslist wordt tot afbouw, zoals vermeld in het eerste lid, moeten de aangevatte opleiding volledig 

en binnen een normaal tijdsbestek kunnen beëindigen. Met een normaal tijdsbestek wordt 

bedoeld zonder onderbreking en zonder herhaling van een module. De afbouw tot nul moet 

gerealiseerd worden binnen een periode van drie schooljaren. 

Op verzoek van het betrokken Centrum voor Volwassenonderwijs kan de Vlaamse Regering, een 

afwijking toestaan op de norm vermeld in paragraaf 2. Om van deze afwijking gebruik te kunnen 

maken moet het Centrum voor Volwassenenonderwijs voor alle opleidingen van het 

structuuronderdeel hoger beroepsonderwijs die het centrum organiseert bij toetreding tot het 

samenwerkingsverband, de in paragraaf 2 vermelde norm wel behaald hebben in de 

referteperiode 2011-2012 of 2012-2013 en moet het centrum kunnen aantonen toe te willen 

treden tot een samenwerkingsverband waarvan nog geen ander Centrum voor 

Volwassenenonderwijs lid is. Het centrumbestuur stuurt daarvoor uiterlijk op 15 april van het 

voorafgaande schooljaar een gemotiveerde aanvraag aan de bevoegde administratie. 

179 bis. 

In afwijking van artikel 24, § 1, en in afwachting van de installatie van de stuurgroep vermeld in 

artikel 50, § 1, 2° en 3°, bepaalt de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen na advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad. 
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 Besluit van 6 juli 2007 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 

de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe 

structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs 

Art. 4. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, legt het oorspronkelijke voorstel en de 

conclusies van de commissie ter advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad. 

Art. 5. 

Bij het advies worden de volgende criteria gezamenlijk toegepast :  

1° de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;  

2° de invulling: de invulling van het structuuronderdeel wordt bepaald vanuit een of meer actuele 

referentiekaders, waaronder studieprofielen en federale of Vlaamse regelgeving;  

3° de onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het bieden 

van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of de 

doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;  

4° een inschatting van de instroom;  

5° een inschatting van de uitstroom;  

6° de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;  

7° de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;  

8° de beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de vereiste 

voorkennis;  

9° de beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte van al bestaande 

structuuronderdelen;  

10° het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval vervangen 

worden.] 

Art. 6. 

Over een voorstel dat uiterlijk op 31 januari wordt ingediend, beslist de Vlaamse Regering 

uiterlijk op 30 juni daaropvolgend na kennisname van enerzijds de conclusies van de commissie 

en anderzijds het advies van de Vlaamse Onderwijsraad. Als op de uiterste datum geen 

beslissing is genomen, dan is het voorstel zoals het is ingediend van rechtswege goedgekeurd. 

Een voorstel wordt al dan niet voorwaardelijk of onder beding van beperkingen goedgekeurd. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de 

organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs 

Art. 6. 

Jaarlijks worden de voorstellen van opleidingsprofielen voor advies aan de Vlaamse 

Onderwijsraad bezorgd uiterlijk op 1 oktober.  

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert een advies binnen de termijn, vermeld in artikel 72, § 1, 

van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad.  
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Art. 11 novies. 

De ingediende aanvragen worden na advies door de Vlaamse Onderwijsraad, beoordeeld door de 

adviescommissie, vermeld in artikel 11ter, eerste lid, op basis van volgende criteria:  

1° de mate waarin een maatschappelijke behoefte bestaat aan de organisatie van de opleiding 

in het werkingsgebied waartoe de gemeente van die vestigingsplaats behoort;  

2° de mate waarin er een potentieel aan cursisten bestaat voor de opleiding in het 

werkingsgebied waartoe de gemeente van die vestigingsplaats behoort;  

3° of er wordt samengewerkt met derden voor de organisatie van de opleiding;  

4° of het centrum in de vestigingsplaats over de nodige infrastructuur voor de organisatie van de 

opleiding beschikt;  

5° de aanwezigheid van een protocol van het lokaal comité van het aanvragende 

centrumbestuur;  

6° of de inspectie in het kader van de laatste doorlichting in het centrum geen voorbehoud heeft 

gemaakt voor de opleiding waarvoor het aanwenden van leraarsuren in een vestigingsplaats 

buiten het werkingsgebied van de hoofdvestigingsplaats wordt aangevraagd. 

 Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken 
in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd 

Art. 23. 

§ 1. Om de lijsten van opleidingen vast te stellen, worden alle bestaande opleidingen gescreend 

op basis van de omschakelingskalender, bedoeld in artikel 28, § 2.  

Die screening strekt ertoe een rationeel en transparant opleidingsaanbod tot stand te brengen 

door middel van, eventueel, omzetting, samenvoeging of schrapping van benamingen van 

opleidingen. 

§ 2. De screening van de bestaande opleidingen wordt uitgevoerd door een commissie, die 

bestaat uit: 

1° afgevaardigden van [de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap], de 

onderwijsinspectie, het Agentschap voor Onderwijsdiensten;  

2° deskundigen in de beroepswereld, intern of extern aan de opleidingensector. 

De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap] stelt de commissie samen en neemt het 

voorzitterschap ervan waar. 

De conclusies van de commissie worden voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ter 

advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad en voor de leertijd aan de raad van bestuur 

van Syntra Vlaanderen. 

Op basis van de conclusies van de commissie en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, 

respectievelijk de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, neemt de Vlaamse Regering een 

beslissing. 

Art. 24. § 2. 

Een initiatief tot of een voorstel van nieuwe opleiding wordt voorgelegd aan de commissie als 

vermeld in artikel 23, § 2. De commissie onderzoekt het voorstel ten minste op volledigheid, 

correctheid en actualiteitswaarde, en formuleert conclusies.  
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Het oorspronkelijke initiatief of voorstel en de conclusies van de commissie worden ter advies 

voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, aan de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen of 

aan beide, afhankelijk van waar de opleiding wordt ondergebracht. 

Op basis van de conclusies van de commissie en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, 

respectievelijk de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen of beide, neemt de Vlaamse Regering 

een beslissing. 

De Vlaamse Regering legt de termijnen vast met betrekking tot de indienings- en 

adviseringsprocedure. 

Art. 28. 

§ 1. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt modulair georganiseerd, waarbij de 

opleiding wordt aangeboden in modules. Elke opleiding bestaat uit een of meer modules. 

Dezelfde module kan in verschillende opleidingen voorkomen. 

De Vlaamse Regering ontwikkelt, tezamen met het Gemeenschapsonderwijs en de 

representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, de 

opleidingenstructuur. Voorafgaand aan een definitieve beslissing, legt ze het resultaat ter advies 

aan de Vlaamse Onderwijsraad voor.  

Art. 30. 

§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt in nauw overleg met de beroepssectoren, de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen, en de Vlaamse Onderwijsraad de referentiekaders waarvan 

de doelen voor de beroepsgerichte vorming van de opleidingen binnen het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs worden afgeleid. In deze doelen worden, voor zover ze bepaald zijn, 

onverkort de erkende beroepskwalificaties vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende 

de kwalificatiestructuur opgenomen. 

De doelen waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving 

inzake beroepsuitoefening. 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

Voor een opleiding die zowel in het deeltijds beroepssecundair onderwijs als in de leertijd 

voorkomt, geldt hetzelfde referentiekader. Als het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de 

leertijd hetzelfde referentiekader hanteren, dan geldt dat vanaf hetzelfde schooljaar. 

§ 2. De bepalingen van § 1 gelden niet voor opleidingen binnen het deeltijds beroepssecundair 

onderwijs die door de centra niet-modulair worden georganiseerd in afwachting van het 

opleidingsaanbod dat tot stand komt na screening als vermeld in artikel 23, § 1. In voorkomend 

geval worden de door de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, 

goedgekeurde opleidingskaarten als referentiekader gehanteerd waarin de minimale leerdoelen 

en inhouden van de opleiding in kwestie worden beschreven. 

 Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van 
schoolsport 

Art. 6. 

De voortgangscontrole van de inhoudelijke werking van de vereniging wordt toevertrouwd aan 

een opvolgingsgroep die opgericht is door de Vlaamse Regering. […] 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14111
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De opvolgingsgroep brengt advies uit aan de Vlaamse Regering over de ingediende jaarplannen 

en de jaarverslagen. 

De opvolgingsgroep is als volgt samengesteld: 

1° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs; 

2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Sport; 

3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting; 

4° een vertegenwoordiger voor het Departement Onderwijs en Vorming; 

5° een vertegenwoordiger voor het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media; 

6° een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming; 

7° een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke 

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie; 

8° een vertegenwoordiger voor de sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media; 

9° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse Onderwijsraad; 

10° twee vertegenwoordigers voor de vereniging die overeenkomstig dit decreet gesubsidieerd 

wordt; 

11° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Onderwijs 

en Vorming; 

12° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media.  

 

De opvolgingsgroep kan verder aangevuld worden met experten inzake schoolsport. 

 Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, 
zoals gewijzigd 

Art. 7. 

De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de Vlor en de SERV de procedure voor beschrijving 

en inschaling van een beroepskwalificatiedossier. Dit besluit bevat ten minste de volgende 

elementen: 

1° de beschrijving van wat een beroepskwalificatiedossier moet inhouden en hoe dit wordt 

opgesteld; 

2° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering het opstellen ervan 

coördineert en de validering ervan organiseert; 

3° de wetenschappelijk geijkte methodiek voor inschaling van een beroepskwalificatiedossier. 

De methodiek bevat eveneens een besluitvormingsproces dat leidt tot een consensus; 

4° de verdere samenstelling van de validerings- en inschalingscommissies; 

5° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de marginale toetsing van de 

werkzaamheden van de validerings- en inschalingscommissie uitvoert. De bevoegde dienst van 

de Vlaamse Regering toetst het proces, het gebruik van de descriptorelementen en van de 

wetenschappelijk geijkte inschalingsmethodiek; 

6° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering een voorstel tot inschaling 

formuleert bij ontstentenis van een consensus van de inschalingscommissie. 

Art. 11. 

De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering legt een gevalideerd beroepskwalificatiedossier 

voor inschaling voor aan een inschalingscommissie. 
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Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragrafen 2, 3 en 4 van artikel 

10 wordt de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door de SERV en 

de andere helft door de Vlor, VDAB en Syntra Vlaanderen. 

Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragraaf 5 van artikel 10 

wordt de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door hetzij een 

betrokken overheidsinstantie, hetzij een betrokken sector en de andere helft door de Vlor, VDAB 

en Syntra Vlaanderen. 

Er worden ten minste twee niet-stemgerechtigde onafhankelijke experten door de bevoegde 

dienst van de Vlaamse Regering aan de inschalingscommissie toegevoegd. 

Art. 15/1 . 

§ Met het oog op een actueel en rationeel onderwijsaanbod bepaalt de Vlaamse Regering de 

criteria voor het uitwerken van de onderwijskwalificaties en voor de situering ervan in de 

opleidingenstructuur. 

De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering werkt voorstellen van onderwijskwalificaties uit op 

eigen initiatief of op vraag van iedere belanghebbende en houdt hierbij rekening met de 

volgende criteria: 

– de maatschappelijke, economische of culturele behoefte; 

– de onderwijskundige en opvoedkundige context: aansluitend bij de doelgroep, bij het 

profiel van onderwijsvorm en graad, stimuleren van de leermotivatie; 

– de verwachte instroom en uitstroom; 

– de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise; 

– de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen of met 

arbeidsmarkt/bedrijfsleven, indien vereist; 

– de continuïteit in de (studie)loopbaan: inpassing in het bestaande studieaanbod, 

aansluiting op vervolgopleidingen en/of tewerkstellingsmogelijkheden. 

Ieder voorstel en iedere vraag, al dan niet omgezet in een voorstel, zal door de bevoegde dienst 

van de Vlaamse Regering voor advies aan de Vlor worden voorgelegd. De Vlaamse Regering 

erkent de onderwijskwalificaties op gezamenlijk voorstel van de minister bevoegd voor Vorming 

en de minister bevoegd voor Onderwijs. 

De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering registreert de erkende onderwijskwalificaties met 

de daarin vervatte competenties in een kwalificatiedatabank. 

Art 15/1. 

§ 1. Naast de criteria vermeld in artikel 15 brengt de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering 

voor de onderwijskwalificaties vermeld in artikel 14, eerste lid, 5°, a), ook een advies uit over: 

1° de wenselijkheid van een opleiding die leidt tot die onderwijskwalificatie;  

2° de studieomvang van de opleiding hoger beroepsonderwijs die leidt tot die 

onderwijskwalificatie, uitgedrukt in studiepunten; 

3° de benaming van de opleiding in het hoger beroepsonderwijs en het studiegebied waartoe ze 

behoort. 

§ 2. Voor de onderwijskwalificaties, vermeld in artikel 14, 5°, a), werkt de bevoegde dienst van 

de Vlaamse Regering haar voorstellen uit uiterlijk zestig dagen na de erkenning van de 

desbetreffende beroepskwalificatie(s). 
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§ 3. In afwijking van artikel 15 worden de onderwijskwalificaties vermeld in artikel 14, eerste lid, 

5°, a), niet voor advies aan de Vlor voorgelegd. Deze onderwijskwalificaties worden voor advies 

voorgelegd aan de Commissie Hoger Onderwijs, zoals vermeld in artikel 9artikel 9 van het 

decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

§ 4. Het agentschap legt het voorstel van onderwijskwalificatie met het erkenningsadvies en het 

advies vermeld in artikel 9/1, 1°, binnen de 30 kalenderdagen voor aan de minister. De 

Vlaamse Regering beslist of de erkenning al dan niet wordt verleend.] 

 Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs  

Art. 30. 

De vertegenwoordigers van de academische wereld en de vertegenwoordigers van de 

instellingen in de commissie die minstens om de zes jaar de werking van pedagogische 

begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en in voorkomend geval het 

samenwerkingsverband evalueert, worden aangeduid op voorstel van de Vlaamse 

Onderwijsraad. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 
samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en 
van de GDI-raad 

De stuurgroep is samengesteld uit volgende effectieve leden:  

[…] 

4° één vertegenwoordiger van de Vlaamse onderwijsinstellingen op voordracht van de Vlaamse 

Onderwijsraad; 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende 
de codificatie betreffende het secundair onderwijs (Codex Secundair 
onderwijs) 

Art. 139. 

De eindtermen, de specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen voor het gewoon voltijds 

secundair onderwijs worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging 

van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op godsdienst berustende zedenleer, de niet-

confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de cultuurbeschouwing worden geen 

eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald. 

De Vlaamse Regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter bekrachtiging 

voor aan het Vlaams Parlement. 

De eindtermen, de specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de 

datum die het decreet aangeeft. 

De eindtermen en specifieke eindtermen worden ontwikkeld gebruik makend van [...] 

descriptorelementen vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

kwalificatiestructuur 

Art. 145. 

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen die gericht zijn op beroepsuitoefening waarvoor 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13425#184980
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geen erkende beroepskwalificatie bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de competenties, tot 

zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt deze 

competenties op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders 

en gebruik makend van [...] descriptorelementen.  

De tekst van het eerste lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen 

door wat volgt:  

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen, die gericht zijn op beroepsuitoefening, waarvoor 

geen erkende beroepskwalificaties bestaan en tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties 

zijn, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de 

opleidingen worden afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, 

vastgelegd gebruik makend van [...] descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en 

waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake 

beroepsuitoefening dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. 

De Vlor en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het 

proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen  

Art. 159. 

§ 3. De Vlaamse Regering legt de opleidingenstructuur vast. Onder opleidingenstructuur wordt 

verstaan:  

1° het geheel van de opleidingen per studiegebied; 

2° de modules per opleiding;  

3° de duurtijd per module uitgedrukt in uren per week en uitgedrukt in weken per schooljaar;  

4° de aanduiding dat de modules zich sequentieel of onafhankelijk tot elkaar verhouden; als de 

modules in een sequentieel verband staan, moeten zij in een eveneens vastgelegde volgorde 

worden gevolgd; 

5° het minimum of de minima inzake aantal uren per week voorbehouden voor gedifferentieerde 

onderwijsactiviteiten. 

Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een 

modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan 

de Vlaamse Onderwijsraad voor. 

Art. 160. 

Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de 

Vlaamse Regering bepaald.  

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit kwalificaties. Als die er niet zijn, leidt de 

Vlaamse Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de 

beroepssectoren.  

Voor zover de competenties afwijken van die, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair 

stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse 

Onderwijsraad voor. 

Competenties kunnen ook door middel van stages worden gerealiseerd. 
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Art. 174. § 2.  

In afwijking op § 1 kan in uitzonderlijke gevallen de Vlaamse Regering aan een schoolbestuur 

toelating geven tot programmatie van een instelling of structuuronderdeel: 

1° na schriftelijke aanvraag van dat schoolbestuur, ingediend bij het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar en vergezeld van het 

protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité; en 

2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie. 

… 

§ 4. In uitzonderlijke gevallen kan de Vlaamse Regering aan een scholengemeenschap toelating 

geven tot programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers:  

1° na schriftelijke aanvraag van het bestuur van de scholengemeenschap, ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk 1 mei van het voorafgaand schooljaar en vergezeld 

van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd onderhandelingscomité van de 

scholengemeenschap; en  

2° na advies binnen 10 werkdagen van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie.]² 

Art. 177 

De Vlaamse Regering legt de lijst van structuuronderdelen vast die niet programmeerbaar zijn, 

met toepassing van het in artikel 70, eerste en tweede lid, gestelde. Ze houdt daarbij rekening 

met volgende criteria:  

1° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op de arbeidsmarkt op basis van 

tewerkstellingscijfers van schoolverlaters of door het ontbreken van een erkende 

beroepskwalificatie binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur;  

2° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op het hoger onderwijs op basis van slaagcijfers 

in het hoger onderwijs. Met het oog op eventuele actualisering wordt bedoelde lijst jaarlijks 

geëvalueerd." 

In afwijking van het in het eerste lid gestelde, zijn desbetreffende structuuronderdelen alsnog 

programmeerbaar indien noodzakelijk om binnen de school of scholengemeenschap de 

studiecontinuïteit van de leerlingen in de derde graad te garanderen. 

In voorkomend geval wordt de programmatie van het structuuronderdeel door het schoolbestuur 

bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd 

aangevraagd uiterlijk op 30 november van het voorafgaand schooljaar. Voor de programmatie 

per 1 september 2014 geldt, bij wijze van uitzondering, 15 februari 2014 als uiterlijke 

aanvraagdatum. Bij de aanvraag gaan  het protocol van de onderhandelingen ter zake in het 

bevoegd lokaal comité en, indien de school tot een scholengemeenschap behoort, het uittreksel 

van het proces-verbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de 

afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt. 

Na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en de 

bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap, neemt de Vlaamse Regering een beslissing 

over de programmatie.  

Een gunstige beslissing impliceert dat het geprogrammeerde structuuronderdeel in het eerste 

leerjaar van de derde graad enkel organiseerbaar is in het eerste en tweede schooljaar volgend 
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op de beslissing en in het tweede leerjaar van de derde graad enkel organiseerbaar is in het 

tweede en derde schooljaar volgend op de beslissing. 

Behoudens beslissing van de Vlaamse Regering om het structuuronderdeel in kwestie niet meer 

als niet-programmeerbaar aan te duiden, is elke aanvraag van een schoolbestuur tot afwijking 

zoals hiervoor bedoeld, onontvankelijk indien datzelfde schoolbestuur reeds eerder dezelfde 

aanvraag heeft ingediend.    

Art. 179/1 

De programmatie van een structuuronderdeel dat niet onder toepassing valt van artikel 177, 

178 en 179 wordt door het schoolbestuur bij de bevoegde diensten van de Vlaamse 

Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk 30 november van het 

voorafgaand schooljaar en uiterlijk 30 september van het lopende schooljaar indien het een Se-

n-Se betreft die van start gaat op 1 februari daaropvolgend. Bij die aanvraag gaan het protocol 

van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité en, indien de school tot een 

scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal waaruit moet blijken dat de 

programmatie in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn 

gemaakt.  

Na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en de 

bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap, neemt de Vlaamse Regering een beslissing 

over de programmatie. De Vlaamse Regering houdt bij haar beslissing rekening met de volgende 

gezamenlijke criteria:  

1° de eventueel vigerende regelgeving met betrekking tot frequentie, inplanting of andere 

organisatievoorwaarden van het structuuronderdeel in kwestie;  

2° het beantwoorden van de programmatie aan het kwantitatief en kwalitatief aantoonbaar niet-

behoeftedekkend onderwijsaanbod binnen de betrokken onderwijszone en met respect voor de 

keuzevrijheid van ouders en leerlingen;  

3° a) de aanwezigheid van een convenant, of;  

b) de inhoudelijke aansluiting en de objectief vastgestelde nood op de arbeidsmarkt, of;  

c) de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de school of de scholengemeenschap.] 

Art. 179/3 

De bepalingen van artikel 176 tot en met 179/2 zijn niet van toepassing op het onthaaljaar voor 

anderstalige nieuwkomers.  

Voor de programmatie van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers gelden de volgende 

bepalingen:  

1° de programmatie wordt per scholengemeenschap bij de bevoegde diensten van de Vlaamse 

Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 1 mei van het voorafgaande 

schooljaar. Bij die aanvraag wordt het protocol gevoegd van de onderhandeling ter zake in het 

bevoegde lokaal comité van de scholengemeenschap;  

2° na advies binnen tien werkdagen van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de 

onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap, neemt de Vlaamse 

Regering een beslissing over de programmatie.]¹ 

Vanaf 1 november 2015 en tot op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum worden de 

bepalingen van het tweede lid buiten werking gesteld en gelden voor de programmatie van het 

onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers de volgende bepalingen:  



62 

 

1° de programmatie wordt per scholengemeenschap voorafgaand bij de bevoegde diensten van 

de Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd. Bij die aanvraag wordt het 

protocol gevoegd van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité van de 

scholengemeenschap;  

2° binnen tien werkdagen wordt een advies gegeven enerzijds door de Vlaamse Onderwijsraad 

en anderzijds door de onderwijsinspectie en de bevoegde diensten van de Vlaamse 

Gemeenschap;  

3° uiterlijk twee maanden na indiening van de aanvraag neemt de Vlaamse Regering een 

beslissing. Die beslissing is gebaseerd op de verwachte instroom van anderstalige nieuwkomers 

versus het al dan niet behoeftedekkend bestaande aanbod van onthaalonderwijs. Bij gunstige 

beslissing wordt tevens bepaald vanaf welk tijdstip het onthaaljaar kan worden opgericht.] 

Art. 262. 

De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon secundair onderwijs worden vastgelegd door het 

Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, 

genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op godsdienst berustende zedenleer, de niet-

confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de cultuurbeschouwing worden geen 

eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald. 

De Vlaamse Regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter bekrachtiging 

voor aan het Vlaams Parlement. 

De ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet aangeeft. 

De eindtermen en specifieke eindtermen worden ontwikkeld gebruik makend van  

descriptorelementen vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

kwalificatiestructuur. 

Art. 265. 

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen die gericht zijn op beroepsuitoefening waarvoor 

geen erkende beroepskwalificatie bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de competenties, tot 

zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt deze 

competenties op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders 

en gebruik makend van  descriptorelementen.  

De tekst van het eerste lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen 

door wat volgt:  

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen, die gericht zijn op beroepsuitoefening, waarvoor 

geen erkende beroepskwalificaties bestaan en tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties 

zijn, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de 

opleidingen worden afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, 

vastgelegd gebruik makend van  descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en 

waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake 

beroepsuitoefening dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. 

De Vlor en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het 

proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen. 
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Art. 265. 

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen die gericht zijn op beroepsuitoefening waarvoor 

geen erkende beroepskwalificatie bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de competenties, tot 

zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt deze 

competenties op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders 

en gebruik makend van [...] descriptorelementen.  

De tekst van het eerste lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen 

door wat volgt:  

Voor die specifieke gedeelten van opleidingen, die gericht zijn op beroepsuitoefening, waarvoor 

geen erkende beroepskwalificaties bestaan en tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties 

zijn, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de 

opleidingen worden afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, 

vastgelegd gebruik makend van [...] descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en 

waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake 

beroepsuitoefening dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. 

De VLOR en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, 

het proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen. (264) 

Art. 289 

§ 5. De oprichting vanaf 1 september van één of meer nieuwe opleidingsvormen kan pas na een 

gunstige beslissing van de Vlaamse Regering.  

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 

gemotiveerde aanvraag met het oprichtingsdossier aan AgODi, dat de aanvraag voor 

administratief-technisch en inhoudelijk advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt. Dit advies 

wordt niet gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad indien het programmatievoorstel valt onder 

toepassing van paragraaf 

Art. 290/1 

§ 1. In afwijking van de artikelen 286 en 289 wordt de oprichting van een nieuwe type ook als 

een programmatie beschouwd.  

De school hertelt op de datum, vermeld in artikel 271, indien er effectief leerlingen van het 

nieuwe type zijn op die datum en voldaan is aan de voorwaarden bepaald in paragraaf 2.  

Indien simultaan een nieuwe school wordt opgericht met dit nieuwe type, moet voor de 

oprichting van dit nieuwe type voldaan zijn aan de voorwaarden, bepaald in paragraaf 2 van dit 

artikel en voor de oprichting van de school voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel 286.  

Indien simultaan een nieuwe opleidingsvorm of een nieuwe opleiding wordt opgericht met dit 

nieuwe type, moet voor de oprichting van dit nieuwe type voldaan zijn aan de voorwaarden, 

bepaald in paragraaf 2 van dit artikel en voor de oprichting van de opleidingsvorm en de 

opleiding voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel 289.  

§ 2. In een school of opleidingsvorm kan een nieuw type worden opgericht als aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

1° het schoolbestuur dient een programmatiedossier in dat ten minste voldoet aan 

onderstaande kwaliteitsvoorwaarden:  
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a) het schoolbestuur dient het dossier in na overleg binnen de schoolraad en in de wettelijk 

voorziene overlegorganen met het personeel;  

b) het dossier bevat een omgevingsanalyse die de noodzaak, de doelmatigheid en de 

leefbaarheid van het programmatievoorstel motiveert. Bij de omgevingsanalyse wordt, waar dit 

voor de betrokken schoolpopulatie relevant is, de link met eventuele aangepaste 

verblijfmogelijkheden, met inbegrip van schoolexterne begeleidingsmogelijkheden voor jongeren 

met bijkomende zorgbehoeften, expliciet behandeld;  

c) de school moet beschikken over de vereiste infrastructurele en materiële voorzieningen op 

gebied van toegankelijkheid en hulpmiddelen nodig voor het nieuwe type;  

d) de reeds bestaande expertise of de inspanningen rond professionalisering van het team met 

betrekking tot het nieuwe type worden in het dossier weergegeven.  

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de inhoud en de vorm van het 

programmatiedossier en over de wijze waarop de kwaliteitsvoorwaarden worden beoordeeld;  

2° de oprichting vanaf 1 september van het nieuwe type kan pas na een gunstige beslissing van 

de Vlaamse Regering.  

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een 

gemotiveerde aanvraag met het programmatiedossier aan AgODi, dat de aanvraag voor advies 

aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgt.  

In afwijking van het voorgaande lid, kunnen voor de oprichting vanaf 1 september 2015 van type 

9 gemotiveerde aanvragen bij AgODi ingediend worden tot uiterlijk 1 juli 2014.  

De Vlaamse Regering neemt deze beslissing na advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de 

gegrondheid van de lokale behoefte aan extra aanbod en na advies van AgODi en de 

onderwijsinspectie.  

§ 3. De scholen voor buitengewoon secundair onderwijs die tijdens het schooljaar 2014- 2015 

een aanbod type 1 aanboden, bieden vanaf 1 september 2015 het basisaanbod aan als vermeld 

in artikel 259, § 1, 1°. Dit wordt niet beschouwd als een herstructurering. 

De oprichting van een type in het schooljaar 2015-2016 wordt niet beschouwd als een 

herstructurering. 

Art. 342. 

Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een 

modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan 

de Vlaamse Onderwijsraad voor. 

Art. 343. 

Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de 

Vlaamse Regering bepaald. Die leerinhouden zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van door 

de Vlaamse Regering vastgestelde opleidingsprofielen. 

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit kwalificaties. Als die er niet zijn, leidt de 

Vlaamse Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de 

beroepssectoren. 

Voor zover de competenties afwijken van die bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair 

stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse 

Onderwijsraad voor. 
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Competenties kunnen ook door middel van stages of werkervaring worden gerealiseerd. 

 Besluit van de Vlaamse Regering 11 januari 2013 houdende de 
uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 
30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en 
inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair 
na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs  

Art.11. 

Een gevalideerd beroepskwalificatiedossier wordt voor inschaling aan een inschalingscommissie 

voorgelegd.  

Een inschalingscommissie als vermeld in het eerste lid wordt als volgt samengesteld:  

1° zeven effectieve leden aangewezen door de SERV;  

2° vijf effectieve leden aangewezen door de VLOR;  

3°één effectief lid aangewezen door de VDAB en één effectief lid aangewezen door Syntra 

Vlaanderen;  

4° twee onafhankelijke interne experten uit het agentschap.  

De experten, vermeld in het tweede lid, 4° zijn niet stemgerechtigd en nemen de proces- en 

kwaliteitsbewaking op.  

Voor elk effectief lid word(t)(en) minimaal één tot maximaal drie plaatsvervangers aangeduid.  

Het voorzitterschap wordt waargenomen door een onafhankelijke externe expert, die de minister 

aanwijst. 

Art. 17. 

§ 1. Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 4 wordt door het agentschap aan de VLOR 

voor advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 16, 3° 

en 4° van dit besluit.  

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie 
van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs 

Art. II. 58. 

§ 1. Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs zijn beroepsgericht als vermeld in artikel 4 van 

het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger 

beroepsonderwijs.  

Voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waarvoor geen erkende 

beroepskwalificaties bestaan, en dit tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn, bepaalt 

de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de opleidingen worden 

afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, vastgelegd 

gebruikmakend van de descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en waarborgen de 

toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake beroepsuitoefening.  

De VLOR en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, 

het proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen 
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Art. II.108. 

§ 1. Het beroepsprofiel van de leraar is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en 

attitudes van de leraar bij zijn beroepsuitoefening. Het beroepsprofiel bevat de taken die een 

ervaren leraar verricht en zal verrichten in het licht van maatschappelijke en andere 

ontwikkelingen, zoals de grootstedelijke context, de taalvaardigheid in het Nederlands, de 

meertaligheid en de diversificatie van het onderwijsgebeuren. 

De Vlaamse Regering bepaalt het beroepsprofiel van de leraar op advies van de Vlaamse 

Onderwijsraad. De Vlaamse Regering legt het besluit binnen de 6 maand na definitieve 

goedkeuring ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit 

besluit niet bekrachtigt binnen de 6 maanden na definitieve goedkeuring, houdt het op 

rechtskracht te hebben. 

§ 2. De basiscompetenties van de leraar zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en 

attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als 

beginnend leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te 

groeien naar het beroepsprofiel en worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel. 

De Vlaamse Regering bepaalt de basiscompetenties op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

Art. V.247. 

Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of 

krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen bij te wonen. De 

dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid 

behoudt het recht op een salaris.  

Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt 

een vakbondsafgevaardigde dienstvrijstelling om de vergaderingen van de Vlaamse 

Onderwijsraad bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van 

dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 houdende de 
uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 
kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van 
onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 
2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de 
kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van 
onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en 
het hoger beroepsonderwijs  

Art. 7. 

Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4 wordt door het agentschap aan 

de VLOR voor advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 

5, 1°, 2° en 4° tot en met 7°.  

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen. 



Jaarverslag 2016-2017 

Bijlage 3a 
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ALGEMENE RAAD 

 Leden op 1 juni 2017 

Harry Martens - voorzitter 

Geleding Werkende leden Plaatsvervangende leden 

Inrichtende machten     

GO! Raymonda Verdyck Marc Smets 

GO! Saskia Lieveyns Christel Martens  

OVSG Patriek Delbaere Geertrui De Ruytter 

OVSG Bruno Sagaert Hildegard Schmidt 

POV Griet Mathieu Marieke Van Nieuwenhuyze 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve Willy Claes 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Anne Verhoeven Machteld Verhelst 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Chris Smits Cindy Lammens 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Jan Schokkaert Kurt Berteloot 

OKO Kris Denys Lieve Vansintjan 

Instellingshoofden HO    

Vlir Ann De Schepper Marie-Rose Christiaens 

Vlhora Pascale De Groote Eric Vermeylen 

Directeurs     

Off. BO Alexandre de Smedt Gerda Calders 

Vrij SO / Jan De Boeck 

Off. DKO Herman De Vleeschhouwer Anne-Marie Verbeek 

Vrij CVO Herman De Cnijf Katty Van Camp 

VCLB Stefaan Grielens Christine Tielemans 

Personeel     

ACOD Raf De Weerdt Inge Vansweevelt 

ACOD Nancy Libert Dany Bollens 

COV Marianne Coopman Isabel Rots 

COC Koen Van Kerkhoven Jan Soons 

COC-COV Mayke Poesen-Vandeputte Hilde Lavrysen  

VSOA Marnix Heyndrickx Wauter Leenknecht 

Ouderverenigingen     

VCOV Theo Kuppens Karolien Bouchet 

VCOV Kim Bogaerts Els Vanvolsem 

KOOGO Ludo Claes Hannelore Lambrighs 

GO! ouders Timothy Van Raemdonck Veerle Vyverman 

Leerlingen     

VSK Nieke Nouwen Jort Ory 

VSK Emiel Lenaert Ergys Brocaj 

Studenten     

VVS Messelina Loncin Serhat Yildirim 

VVS Dave Van Cauwenberghe / 

Sociaal-economische organisaties    

SERV Lore Tack Peter Van der Hallen 

SERV Jonas De Raeve Leen Mestdagh 

Sociaal-culturele organisaties     

Verenigde Verenigingen Hilde Timmermans (Gezinsbond) / 

Verenigde Verenigingen Sanghmitra Bhutani 

(Minderhedenforum) 

Fréderic Vanhauwaert 

(Netwerk tegen Armoede) 

 Commissie en langlopende werkgroepen 

– commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen  

– commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid  

– commissie Onderwijs en Samenleving  

– commissie Leerlingenbegeleiding  

– commissie Hbo5  

– commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 
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– commissie Onderwijs Onderzoek 

– overlegplatform Onderwijs Mediawijsheid  

– overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School  

– overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs 

 Uitgebrachte adviezen 

– Advies over de integratie van de schooltoelagen in een groeipakket n.a.v. de conceptnota ‘Voor elk 

kind en elk gezin een groeipakket op maat’, 15 september 2016. 

– Advies over de conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie, 15 september 2016. 

– Advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en 

eerste graad, 15 september 2016. 

– Advies: naar sterkere impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse 

onderwijsinstellingen, 29 september 2016. * 

– Advies over het actieplan gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid, 29 september 2016. 

– Advies voorontwerp spoeddecreet diverse bepalingen volwassenen- en hoger onderwijs, 29 

september 2016. 

– Advies over meertaligheid als realiteit op school, 27 oktober 2016. 

– Advies over het programmadecreet begrotingsopmaak 2017, 27 oktober 2016. 

– Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017, 24 november 2016. 

– Advies over kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding, 24 november 2016. 

– Advies over de conclusies van het participatief publiek debat over de eindtermen, 24 november 

2016. 

– Advies over het groenboek bestuur, 22 december 2016. 

– Advies over Onderwijsdecreet XXVII, 26 januari 2017. 

– Advies bij het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 23 februari 2017. 

– Advies bij de ontwerpnota van het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’, 23 februari 2017. 

– Advies over de nota over het ondersteuningsmodel, 23 februari 2017. 

– Advies over de procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties, 30 maart 

2017. 

– Advies over programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2017, 27 april 2017. 

– Standpunt over de herziening van de Europese sleutelcompetenties, 27 april 2017. 

– Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 

tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap, 1 juni 2017. 

– Advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend beleid, 29 juni 

2017. * 

– Advies over het voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid, 29 juni 2017. 

– Advies over onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren die (willen) doorstromen naar de 

arbeidsmarkt, 29 juni 2017. 

– Advies over het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’, 29 juni 2017. 

* advies op eigen initiatief 

 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-integratie-van-de-schooltoelagen-de-kinderbijslag
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-integratie-van-de-schooltoelagen-de-kinderbijslag
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-bestuurlijke-optimalisatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/sterkere-impulsen-voor-een-internationaliseringsbeleid-vlaamse-onderwijsinstellingen
http://www.vlor.be/advies/sterkere-impulsen-voor-een-internationaliseringsbeleid-vlaamse-onderwijsinstellingen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-actieplan-voor-een-gecooerdineerd-vlaams-vrijwilligersbeleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-spoeddecreet-tot-wijziging-van-regelgeving-volwassenenonderwijs-en-hbo5
http://www.vlor.be/advies/advies-over-meertaligheid-als-realiteit-op-school
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-programmadecreet-bij-de-begroting-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-beleidsbrief-onderwijs-2016-2017
http://www.vlor.be/advies/kaders-voor-een-nieuw-decreet-leerlingenbegeleiding
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-van-het-maatschappelijk-debat-eindtermen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-groenboek-bestuur
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsdecreet-xxvii
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-witboek-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-actieplan-hoog-tijd-voor-gezontijd
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-ondersteuningsmodel
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-procedure-voor-de-actualisering-en-schrapping-van-beroepskwalificaties
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmadecreet-bij-begrotingsaanpassing-2017
http://www.vlor.be/advies/standpunt-over-de-herziening-van-de-europese-sleutelcompetenties
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-samenwerkingsakkoord-tussen-vlaanderen-en-de-duitstalige-gemeenschap
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-samenwerkingsakkoord-tussen-vlaanderen-en-de-duitstalige-gemeenschap
http://www.vlor.be/advies/praktijkgericht-onderwijsonderzoek-bouwstenen-voor-een-stimulerend-beleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-decreet-gezinsbeleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-decreet-gezinsbeleid
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsloopbaanbegeleiding-voor-jongeren-die-willen-doorstromen-naar-de-arbeids
http://www.vlor.be/advies/advies-over-onderwijsloopbaanbegeleiding-voor-jongeren-die-willen-doorstromen-naar-de-arbeids
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-strategisch-plan-de-vlaming-leeft-gezonder-2025
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RAAD BASISONDERWIJS 

 Leden op 1 juni 2017 

Geleding Werkende leden Plaatsvervangende leden 

Inrichtende machten   

GO! Ingrid Verstrepen Anja Preuveneers 

 Chris Martens Els Gallin 

OVSG Bruno Sagaert Anne Van Loon 

 Bart Van Dijck Steven De Laet 

Katholiek  Marc Van den Brande - voorzitter Annemie Jennes 

Onderwijs Gerda Bruneel Greet Vanhove 

Vlaanderen Anne Verhoeven Soraya Fret 

OKO Lieve Vansintjan Cathérine Devos 

Directeurs     

Vrij Michel Goeman Danny De Smet 

Off. François De Smedt Robert Scheltjens 

Personeel     

ACOD Nancy Libert – ondervoorzitter Wendy Thomas 

COV Marianne Coopman Hilde Lavrysen 

 Isabel Rots Nancy Dewulf 

 Eva Tiquet Bert Verhaegen 

COC Mayke Poesen-Vandeputte Marina De Pauw 

VSOA Pascal Claessens Wauter Leenknecht 

Ouderverenigingen     

VCOV Els Vanvolsem / 

KOOGO - GO! ouders Ludo Claes Hannelore Lambrighs 

CLB     

VCLB Marleen Van den Mooter Christine Vonckx 

CLB off. Walentina Cools (OVSG) Dries Vandermeersch (GO!) 

Sociaal-culturele organisaties   

Verenigde Verenigingen Nele De Wachter (Welzijnszorg) Bert Dhondt (Welzijnszorg)  

 

 

Nele Schroyen 

(Netwerk tegen Armoede) 

Sanghmitra Bhutani 

(Minderhedenforum) 

 Commissies en langlopende werkgroepen 

– commissie Buitengewoon Basisonderwijs 

– technische werkgroep Programmaties Basisonderwijs 

 Uitgebrachte adviezen  

– Advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en 

eerste graad, 7 september 2016. 

– Advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs voor schooljaar 2017-2018, 

18 januari 2017. 

– Advies over kleuterparticipatie, 8 februari 2017. 

– Advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs, 8 maart 2017. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-programmatieaanvragen-buitengewoon-basisonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-eindrapport-en-het-actieplan-kleuterparticipatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-toekomstplan-basisonderwijs
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RAAD SECUNDAIR ONDERWIJS 

 Leden op 1 juni 2017 

Geleding Werkende leden Plaatsvervangende leden 

Inrichtende machten   
GO! Luc De Man - voorzitter Hilde De Meyer 
 Els Supply Luc Vernaillen 
POV Brigitte Pycke Griet Mathieu 
 OVSG Ellen Van Den Block Jean-Marie Neven 
Katholiek  Dominiek Desmet Ann Van Grieken 
Onderwijs  Jan Schokkaert Katrien Bressers 
Vlaanderen Cindy Lammens Lut Favoreel 
OKO Paul Buyck Nancy Bal 
Directeurs     
Vrij / Jan De Boeck 
Off. Freddy Bleus Pamela Bruers 
Personeel     
ACOD Nancy Libert Wendy Thomas 
COC Wim Plas Dominique Van Overmeire 
 Goele Cornelissen Bart De Haes 
 Koen Wils Dina Van Der Kelen 
 Carlos Debaere Erik Willen 
VSOA Wauter Leenknecht Pascal Claessens 
Ouderverenigingen     
KOOGO - GO! ouders  Timothy Van Raemdonck Veerle Vyverman 
VCOV Theo Kuppens Kim Bogaerts 
Leerlingen     
VSK Nieke Nouwen Jort Ory 
 Gino Aytas Lucas Lambrecht 
CLB     

VCLB Sonja Buts Johan David 
CLB off. Dries Vandermeersch (GO!) Walentine Cools (OVSG) 
Sociaal-culturele organisaties   

Verenigde Verenigingen Paul Van Rossem (Gezinsbond) / 
 Nele Schroyen (Netwerk tegen Armoede) Nele De Wachter (Welzijnszorg) 

 Commissies en langlopende werkgroepen 

– werkgroep Verenigde Commissies Raad Secundair Onderwijs 

– commissie Buitengewoon Secundair Onderwijs 

– commissie Leren en Werken 

– technische werkgroep Programmaties Secundair Onderwijs 

– technische werkgroep oprichting Buitengewoon Secundair Onderwijs 

 Uitgebrachte adviezen 

– Advies over het tijdelijke project duaal leren in de leertijd, 6 september 2016. 

– Advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en 

eerste graad, 6 september 2016. 

– Advies over de programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, 15 september 

2016. 

– Advies over de programmatie in het gewoon voltijds secundair onderwijs ‘17-‘18, 19 januari 2017. 

– Advies over de programmaties buitengewoon secundair onderwijs 2017-2018, 9 februari 2017. 

– Advies over de modernisering van het studieaanbod in het secundair onderwijs, 21 februari 2017. 

– Advies over nieuwe opleidingen dbso voor textielverzorging en de groensector, 9 maart 2017. 

– Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken, 9 mei 2017. 

– Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project duaal leren en diverse maatregelen voor het 

secundair onderwijs, 9 mei 2017. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-tijdelijke-project-duaal-leren-de-leertijd
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-modernisering-secundair-onderwijs-maatregelen-basisonderwijs-en-ee
http://www.vlor.be/programmatieOKAN
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-tot-programmatie-het-gewoon-secundair-onderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-programmaties-het-buitengewoon-secundair-onderwijs-schooljaar-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-modernisering-van-het-aanbod-het-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingen-het-dbso-voor-textielverzorging-en-de-groensector
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorstel-van-onderwijskwalificatie-se-n-se-energietechnieken
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitbreiding-van-het-tijdelijk-project-duaal-leren-en-diverse-maatregelen-voor-
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitbreiding-van-het-tijdelijk-project-duaal-leren-en-diverse-maatregelen-voor-
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RAAD HOGER ONDERWIJS 

 Leden op 1 juni 2017 

Geleding Werkende leden Plaatsvervangende leden 

Instellingshoofden HO    

Vlir Ann De Schepper- voorzitter Cis Van den Bogaert 

 Marie-Rose Christiaens  Piet Verhesschen 

 Ilse De Bourdeaudhuij Bieke Morlion 

 Jan Danckaert Karen Coninx 

Vlhora Bert Hoogewijs Pascale De Groote 

 Veerle Hendrickx Tomas Legrand 

 Luc Van de Velde Ben Lambrechts 

 Joris Hindryckx Marc Vandewalle 

Personeel    

ACOD Dany Bollens Inge Van Sweevelt 

 Lorenzo Eecloo Marleen Vermeire 

COC Els Jacobs / 

 Tanja Slootmans Hugo Uvin 

 Jan Soons / 

VSOA Wauter Leenknecht Tim Van de Voorde 

Studenten    

VVS Frédéric Piccavet / 

 Messelina Loncin Dave Van Cauwenberghe 

 Gaël Lambert / 

 Mathias Claeys Lorenzo Ego 

 Serhat Yildirim Wouter Linart 

 Stijn Pinkhof Ben Windey 

Sociaal-culturele organisaties   

Verenigde Verenigingen Sanghmitra Bhutani 

(Minderhedenforum) 
/ 

 Emel Kilic (Minderhedenforum) Hilde Timmermans (Gezinsbond) 

 Commissies en langlopende werkgroepen 

– commissie Diversiteit Hoger Onderwijs 

– werkgroep Internationaal Hogeronderwijsbeleid 

 Uitgebrachte adviezen 

– Advies over de opleidingsgebonden extra studiekosten in het hoger onderwijs, 11 oktober 2016. 

– Advies over de tariefstructuur van de studiegelden in het hoger onderwijs naar aanleiding van de 

conceptnota hbo5, 13 december 2016. 

– Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de 

conceptnota hbo5, 13 december 2016. 

– Advies taalbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs, 14 februari 2017.* 

– Advies over een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs, 14 maart 2017.* 

– Advies over de vluchtelingenproblematiek in het Vlaamse hoger onderwijs, 14 maart 2017.* 

– Advies over het stimuleren van studentenparticipatie, 9 mei 2017.* 

– Advies over het voorontwerp van verzameldecreet hoger onderwijs, 13 juni 2017. 

* advies op eigen initiatief 

 

 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-studiekosten-het-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tariefstructuur-van-de-studiegelden-bij-klein-aantal-studiepunten
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tariefstructuur-van-de-studiegelden-bij-klein-aantal-studiepunten
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-definitie-van-werkstudenten-hbo5
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-definitie-van-werkstudenten-hbo5
http://www.vlor.be/advies/advies-over-taalbeleid-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-internationaliseringsstrategie-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-vluchtelingenproblematiek-het-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-stimuleren-van-studentenparticipatie
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-verzameldecreet-hoger-onderwijs
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RAAD LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN 

1 Leden op 1 juni 2017 

Geleding Werkende leden Plaatsvervangende leden 

Inrichtende machten en 

opleidingsverstrekkers 
 

 

GO! Daisy Denolf Hilde De Meyer 
POV Griet Mathieu - voorzitter Greet Van Dender 
OVSG Bernadette Van Kemseke Johan Vandenbranden 
Katholiek  Kurt Berteloot Eddy Demeersseman 
Onderwijs Tony Bastijns Veerle Adams 
Vlaanderen Katty Van Camp Carmen Wullaert 
OKO Inge Godu Anke Wolfs 
Basiseducatie Inge Schuurmans Steven Van den Eynde 
VDAB Stijn Vanden Berghe Dominique Berrier 
SoCiuS Fred Dhont Ronny Leenknegt 
SYNTRA Steven De Pauw Hilde Verachtert 
Directeurs     
Off. DKO Bartholomeus Remans Hilde Van Keer 
Vrij CVO Geert Degrande Herman De Cnijf 
Off. CVO Gunther Degroote Marleen Mast 
Basiseducatie An Butaye Adriana van Kuyck 
Personeel     
ACOD Inge Van Sweevelt Dany Bollens 
 Gert Hurkmans Jean-Luc Barbery 
COC Sylvie Vanspeybroeck –ondervoorzitter Katrien Verstraeten 
 Ingrid Kremer Paul Verachtert 
 Herlinde Uten Gerald Paternoster 
VSOA Bjorn Van Lysebetten / 
Cursisten     
  Freddy Tack Mia Cornelis 
  Erik Tys Mieke De Cat 
  Rudy Mylle Frank Barro 
  Dirk Viaene Silvia Hendriks 
Sociaal-culturele organisaties   
Verenigde Verenigingen Joris Smeets (FOV) Dirk Verbist (FOV) 
 Nele Spaas (Minderhedenforum) Sanghmitra Bhutani 

(Minderhedenforum) 

2 Commissies en langlopende werkgroepen 

– commissie Basiseducatie 

– commissie Deeltijds Kunstonderwijs 

– commissie Volwassenenonderwijs 

– Technische Werkgroep Onderwijsbevoegdheid. 

3 Uitgebrachte adviezen 

– Advies over het ontwerp van besluit over de vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding, 22 

november 2016.* 

– Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017, 22 november 

2016. 

– Advies over nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs, 20 december 2016. 

– Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop deeltijds kunstonderwijs, 17 

januari 2017. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-vrijstelling-van-beschikbaarheid-voor-een-opleiding
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingsprofielen-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-programmatiestop-dko
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– Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker-

informatiebemiddelaar), 14 maart 2017. 

– Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017-2018, 28 

maart 2017. 

– Advies over het antwoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de 

opleidingsincentives voor werknemers, 28 maart 2017. 

– Advies over aanvragen tot afwijking van de programmatiestop deeltijds kunstonderwijs voor het 

schooljaar 2017-2018, 18 april 2017. 

– Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor 

volwassenenonderwijs, 16 mei 2017. 

– Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor 

volwassenenonderwijs, 29 mei 2017. 

– Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, 27 juni 2017. 

* advies op eigen initiatief 

  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-opleidingsprofiel-bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-opleidingsprofiel-bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-onderwijsbevoegdheid-volwassenenonderwijs-2017-2018
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-hervorming-van-de-opleidingsincentives-voor-werknemers
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-hervorming-van-de-opleidingsincentives-voor-werknemers
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-afwijkingen-van-de-programmatiestop-dko
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanvragen-voor-afwijkingen-van-de-programmatiestop-dko
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwass
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwass
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwa-0
http://www.vlor.be/advies/advies-over-een-aanvraag-tot-afwijking-van-de-rationalisatienorm-van-een-centrum-voor-volwa-0
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-voorontwerp-van-decreet-betreffende-het-deeltijds-kunstonderwijs
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ACTIVITEITEN 

Viering 25 jaar Vlaamse Onderwijsraad, 20 september 2016, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 

Brussel 

Studiedagen 

– Broodnodig. Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school, 16 februari 2017, 

VAC Gent 

– Seminarie Welbevinden, 22 februari 2017, Çavaria Gent 

– Seminarie internationalisering@home, 23 mei 2017 

Interne seminaries en toelichtingen 

Algemene Raad 

– Toelichting over het OBPWO-onderzoek ‘Meertaligheid als realiteit op school’ (MARS), 13 

september 2016 

– Toelichting ‘Skills Agenda’ van de Europese Commissie, 4 oktober 2016 

– Toelichting geïntegreerd systeem van externe kwaliteitszorg voor beroepskwalificerende 

trajecten (GKK) op de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt, 30 november 2016 

– Dialoog met de minister, 26 januari 2017 

– Toelichting over de rol van het Agentschap Integratie en Inburgering inzake de toeleiding 

en opvolging van minderjarige nieuwkomers in onderwijs, 2 februari 2017 

– Toelichting Vlaamse resultaten PISA en TIMSS, 3 februari 2017 

– Toelichting over de meerjarenplanning en de stand van zaken van het Steunpunt 

Onderwijsonderzoek (SONO), 8 februari 2017 

– Seminarie ‘Hoe onderwijsloopbaanbegeleiding versterken voor leerlingen secundair 

onderwijs die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt?’, 14 februari 2017 

– Toelichting over een stand van zaken van het actieplan ‘Samen tegen schooluitval', 22 

februari 2017 

– Toelichting over het Integratiepact door Wouter Van Bellingen, 4 mei 2017 

– Toelichting over stand van zaken van het internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek 

door Jeroen Backs – Departement Onderwijs en Vorming, 24 mei 2017 

– Expertseminarie ‘Vluchtelingen en onderwijs’ met bijdragen van Dirk Geldof, Maurice 

Crul, Anton Sabbe, Lucia De Haene en Ilse Derluyn, 31 mei 2017 

– Zenitdialoog met Ive Marx over onderwijs en een meer inclusieve arbeidsmarkt, 7 juni 

2017 

– Ronde tafel ‘levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’, 20 juni 2017 

Raad Basisonderwijs 

– Toelichting Onderwijsspiegel 2016 door Onderwijsinspectie, 14 september 2016 

– Toelichting eindrapport Kleuterparticipatie, 14 december 2016 

– Toelichting eindrapport van het onderzoeksproject Flexibele leerwegen van prof. Bieke 

De Fraine, 18 januari 2017 

http://www.vlor.be/vlor25
http://www.vlor.be/evenement/broodnodig-stap-voor-stap-naar-een-gezondheidsbeleid-op-school
http://www.vlor.be/evenement/seminarie-welbevinden
http://www.vlor.be/evenement/seminarie-internationaliseringhome
http://www.vlor.be/evenement/strategische-verkenning-vluchtelingen-en-onderwijs-seminarie
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– Dialoog met kabinet over het antwoord van de minister op het advies over de 

conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste 

graad, 8 februari 2017 

– Themabespreking over gestandaardiseerde toetsen in het basisonderwijs met o.m. 

toelichting bij het onderzoek naar de validatie en betrouwbaarheid van de huidige OVSG-

toetsen en interdiocesane proeven door prof. Rianne Janssen (KU Leuven), 19 april 

2017 

– Toelichting bij het eindrapport van het project ‘Identificatie en analyse van praktijken van 

gerichte inzet en ontwikkeling van competenties van leraren in de laatste jaren van het 

lager onderwijs’ door prof. Jordi Casteleyn (UA), 17 mei 2017 

– Toelichting bij het rapport ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2014-2015’ 

door Agodi, 17 mei 2017 

– Toelichting bij de krachtlijnen voor de aanpak van de spijbelproblematiek door Sarah 

Neyts - Departement Onderwijs en Vorming, 7 juni 2017 

– Toelichting Onderwijsspiegel 2017 door Onderwijsinspectie, 7 juni 2017 

Raad Secundair Onderwijs 

– Toelichting Onderwijsspiegel 2016, thema’s secundair onderwijs door 

Onderwijsinspectie, 15 september 2016 

– Toelichting onderzoek SONO over kostenbeheersing in de eerste graad van het 

secundair onderwijs, 13 oktober 2016 

– Toelichting onderzoek ‘Snapshot amateurkunsten’ Bevindingen op basis van de 

participatiesurveys 2004–2009–2014 en scholenonderzoek naar cultuureducatie 

2013, 22 november 2016. 

– Toelichting over de matrix 2de en 3de graad secundair onderwijs, 19 januari 2017 

– Toelichting ’Pacte d’Excellence‘ in het Franstalig onderwijs, 9 maart 2017 

– Toelichting onderzoek Flexibele leerwegen van prof. Bieke De Fraîne, 20 april 2017 

– Toelichting Onderwijsspiegel 2017, thema’s secundair onderwijs door 

Onderwijsinspectie, 8 juni 2017 

Raad Hoger Onderwijs 

– Toelichting over de armoedetoets door het Netwerk tegen Armoede, 17 november 2016 

– Workshop armoede en hoger onderwijs, 21 november 2016 

– Seminaries over het Bolognaproces: (1) Toelichting bij een aantal Bologna-instrumenten, 

15 december 2016 en (2) Reflectie over de betekenis van het Bolognaproces, 29 maart 

2017 

– Workshop curriculum design, 2 mei 2017 

Raad Levenslang en Levensbreed Leren 

– Toelichting rapport ‘Eerste resultaten van de Wet Inburgering 2013’ (NL), 14 maart 

2017 

– Toelichting over de Onderwijsspiegel 2017 (VO en dko) en Inspectie 2.0, 27 juni 2017 

 

http://www.vlor.be/evenement/seminaries-over-het-bolognaproces-2-reflectie-over-de-betekenis-van-het-bolognaproces
http://www.vlor.be/evenement/toelichting-rapport-eerste-resultaten-van-de-wet-inburgering-2013-nl


Jaarverslag 2016-2017 

Bijlage 5 

 

77 

 

PERMANENT SECRETARIAAT 

1 Personeel  

Het permanent secretariaat van de Vlor staat in voor de 

praktische organisatie en de inhoudelijke ondersteuning van 

de onderwijsraad. 

In het werkjaar 2016-2017 telde de Vlor 24 medewerkers: 6 

mannen, 18 vrouwen. Er werkten 16 statutairen, 6 

contractuelen, 1 gedetacheerde en 1 leerwerker. 

 

De Vlor huist sinds januari 2017 in het Zenithgebouw 

 op de Koning Albert II-laan in Schaarbeek 

Mia Douterlungne, administrateur-generaal  

staf 

Patrice Caremans, directeur gelijke-onderwijskansenbeleid en secretaris Raad Secundair Onderwijs 

Marleen Colpin, diversiteit en GOK, vluchtelingen en onderwijsonderzoek 

Ann Daenens, communicatieverantwoordelijke 

Filip De Bruyne, directeur ICT en financiën 

Carine De Smet, projectmedewerker internationaal onderwijsbeleid, STEM, onderwijs & samenleving en 

welbevinden 

Isabelle De Ridder, secretaris Raad Hoger Onderwijs 

Roos Herpelinck, directeur leerzorg, onderwijsbeleid EU, leerlingenbegeleiding, onderwijsonderzoek 

Joël Job, personeels- en logistiek verantwoordelijke, secretaris Algemene Raad 

Katrien Persoons, secretaris Raad Basisonderwijs, overlegplatform SO-HO 

Reinhilde Pulinx, secretaris Raad Levenslang en Levensbreed Leren 

Koen Stassen, directeur aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, hbo5 

administratie 

Nancy Tuts, directiesecretariaat 

Isabelle Berghs, documentatiedienst 

Piet De Craecker - Nicole Meuleman - Mireille Pauwels - Pascale Vaegenhende - Daniëlle Wouters, 

administratieve ondersteuning 

onthaal - logistiek 

Wim Antheunis - Ebru Biçer - Viviane Piron - Sigrid Van Laethem - Wiebe Paesmans (leerwerker)  

2 Informatie en communicatie 

De Vlor communiceert in de eerste plaats naar de beleidsactoren en zijn leden. Hij stemt zijn 

communicatiekanalen zoveel mogelijk af op deze specifieke doelgroepen. 

Adviezen 

De advisering van de Vlor is in eerste instantie gericht naar de beleidsmakers voor Onderwijs en 

Vorming: de minister (en kabinet) en de administratie. De adviezen worden aan deze prioritaire 

doelgroep dan ook persoonlijk bezorgd. Ook de leden van de Commissie Onderwijs in het Vlaams 
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Parlement en politieke partijen zijn een belangrijke doelgroep voor de Vlor-adviezen. Zij ontvangen 

op geregelde tijdstippen een overzicht van de recente adviezen of eerdere adviezen die relevant 

zijn voor de besprekingen van de Commissie. 

Ledencommunicatie 

Het intranet van de Vlor vormt de ruggengraat van de ledencommunicatie. De leden van de raden 

en commissies en de deelnemers aan tijdelijke werkgroepen kunnen zich snel en doelgericht 

informeren over de werkzaamheden waar zij rechtstreeks bij betrokken zijn. Zo kunnen zij de 

agenda en voorbereidende documenten van vergaderingen raadplegen en een 

opvolgingsdocument consulteren waarmee zij de weg van een (ontwerp)advies doorheen de 

organisatie kunnen opvolgen, samen met de eventuele wijzigingen aan de regelgeving die ermee 

verband houden. De dienst informatica verzorgt een interne helpdesk voor de medewerkers en de 

leden. 

www.vlor.be 

De Vlor-website is spil van de communicatie. Hij geeft een actueel overzicht van de uitgebrachte 

adviezen. Met een uitgebreide zoekfunctie kunnen eerdere Vlor-adviezen thematisch doorzocht 

worden. Bezoekers kunnen er zich inschrijven voor studiedagen en andere activiteiten of 

publicaties bestellen.  

De Vlor-website had afgelopen werkjaar 41.638 unieke bezoekers en 173.502 paginaweergaven 

(op 20 juni 2017). De website wordt geraadpleegd om adviezen te bekijken, publicaties te 

bestellen, in te schrijven voor een activiteit of voor algemene informatie over de Vlor of over zijn 

projecten. Via de website lopen ook vragen om informatie binnen. 

Nieuwsbrief 

Alle leden van de Vlor, alle scholen en clb ontvangen vier maal per jaar In beraad. Deze papieren 

nieuwsbrief met een oplage van 7000 exemplaren, geeft een overzicht van de werkzaamheden en 

kondigt nieuwe initiatieven aan.  

De Vlor verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief. Die houdt abonnees op de hoogte van de 

recente Vlor-adviezen en van de agenda. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op deze 

nieuwsbrief via www.vlor.be. De nieuwsbrief had in juni 2017 2 727 abonnees. De Vlor verstuurt 

ook de nieuwsbrief van EUNEC, het Europees netwerk van onderwijsraden (248 abonnees).  

Andere kanalen 

De leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ontvangen regelmatig een 

overzicht van Vlor-adviezen die relevant zijn voor hun besprekingen. De raad kan ook worden 

uitgenodigd in de Commissie om een advies toe te lichten.  

Om zich voor te stellen aan nieuwe leden, bezoekers en deelnemers aan Vlor-activiteiten, heeft de 

Vlor een kennismakingsfolder. Nieuwe leden van raden, commissies en werkgroepen ontvangen 

ook een welkomstbrochure met wegwijsinformatie.  

Via de kranten en de bewegingspers probeert de Vlor zijn naambekendheid en de weerklank van 

zijn standpunten en activiteiten bij de publieke opinie te vergroten, om ook langs die weg invloed 

uit te oefenen op het onderwijsbeleid. De Vlor deelt zijn informatie ook via de sociale media. Af en 

toe informeert de raad gericht specifieke doelgroepen die belang hebben bij een advies, publicatie, 

project of activiteit. 

http://www.vlor.be/

