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Vlaamse Onderwijsraad Raad Basisonderwijs 
Leuvenseplein 4 26 februari 2003 
1000 Brussel RBO/DPI/ADV/006 
 
 

Advies over het voorontwerp van decreet 
betreffende het landschap basisonderwijs 

1 Situering 

Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, mevrouw Marleen Vanderpoorten, vroeg op 14 
februari 2003 om advies over het voorontwerp van decreet betreffende het landschap 
basisonderwijs. 

Het voorliggende voorontwerp is een concretisering van de ‘visienota onderwijslandschap 
basisonderwijs’. De Raad Basisonderwijs bracht op 28 november 2002 reeds een advies uit 
over deze visienota1. Aanvullend hierbij formuleerde de raad op 15 januari 2003 ook een 
advies over ‘zorgcoördinatie in het basisonderwijs’2. Hierin werden zowel beleidsrelevante 
als praktijkrelevante aspecten van zorgcoördinatie behandeld. 

De raad gaat in dit advies vooral in op de onderwijskundige, pedagogische en 
maatschappelijke consequenties van de beleidsvoorstellen. Het belang van het kind en het 
optimaal functioneren van het plaatselijke onderwijsniveau, zijn hierbij de belangrijkste 
referentiepunten3. 

Een werkgroep van de raad besprak het ontwerpadvies op 19 februari 2003. Het advies werd 
goedgekeurd op 26 februari 2003 in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde leden.  17 leden 
stemden voor het advies, 1 lid stemde tegen, 1 lid onthield zich. 

2 Algemene bedenkingen bij het voorontwerp 

Het voorontwerp van decreet concretiseert de ideeën die reeds in de visienota werden 
aangekondigd. De focus ligt hierbij op de vorming van scholengemeenschappen in het 
basisonderwijs als structureel samenwerkingsverband. De Raad is van mening dat de 
vorming van scholengemeenschappen in het basisonderwijs de scholen ten goede kan 
komen, op voorwaarde dat er voldoende financiële middelen worden voorzien en dat de 
regelgeving voldoende ruimte laat aan scholen om binnen de scholengemeenschappen hun 
samenwerking ook zelf vorm te geven. De raad pleit er ook voor dat alle (andere) 
samenwerkingsverbanden naast de structurele scholengemeenschappen kunnen blijven 
bestaan, of kunnen worden opgestart. De scholengemeenschap mag de 
samenwerkingsverbanden van de betrokken scholen niet verhinderen (zie ook punt 10.3 – 
bevoegdheden van de scholengemeenschap). 

De tekst komt op een groot aantal terreinen tegemoet aan bekommernissen die de Raad 
Basisonderwijs reeds herhaaldelijk heeft verwoord. De raad is hier uiteraard verheugd over 

                                                
1 RBO/DPI/ADV/003 van 28 november 2002 
2 RBO/DPI/ADV/005 van 15 januari 2003 
3 zie ook ‘Advies over de schaal van de basisschool’ – RBO/DPI/ADV/007 van 22 mei 2002 
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en zal de positieve elementen dan ook vermelden. Een aantal voorstellen die in de visienota 
werden gelanceerd, zijn niet terug te vinden in het voorontwerp (o.a. grotere flexibilisering, 
verworven ICT-elementen op het einde van de lagere school, enz.). Aangezien de raad 
hieromtrent kritische bedenkingen formuleerde, moet dit als een positieve evolutie worden 
beschouwd. 

Het debat is ook onlosmakelijk verbonden met een aantal andere dossiers. De 
taakafbakening van de verschillende overheden is hiervan een belangrijk voorbeeld. De raad 
vraagt duidelijkheid over het resultaat en de mogelijke consequenties van die discussie. Ook 
andere lopende of aangekondigde hervormingen, zoals het participatiedecreet en ‘maatwerk 
in samenspraak’, interfereren met deze hertekening. De onzekerheid over het uiteindelijke 
resultaat, bemoeilijken het maken van een globale beoordeling over het toekomstige 
onderwijslandschap van het basisonderwijs. 

Het voorontwerp van decreet zet bakens voor de toekomst uit. De tekst tekent echter slechts 
een algemeen decretaal kader om de uitvoering hiervan mogelijk te maken. Heel wat 
essentiële parameters zijn nog niet gekend en zullen pas later, via besluit van de Vlaamse 
regering, worden ingevuld. Dit maakt het soms moeilijk om het concreet effect van een 
bepaalde maatregel in te schatten. Scholen wachten hierop om hun opties te verkennen en 
om effecten te kunnen inschatten. De raad zal daarom in dit advies ook suggesties 
formuleren ten aanzien van de uitvoeringsbesluiten. De raad vraagt overigens aan de 
overheid om ook advies te kunnen uitbrengen over de uitvoeringsbesluiten. 

De Raad Basisonderwijs is verheugd dat de oorspronkelijke bedoeling om te evolueren naar 
grotere scholen, door enerzijds de normen op te trekken en anderzijds de berekeningswijze 
van de lestijdenschalen te herzien, is verlaten en dat niet wordt geraakt aan het principe van 
‘een basisschool onder elke kerktoren’. Volgens de raad moet de hertekening van het 
basisonderwijs enerzijds recht doen aan de consensus binnen de Rondetafelconferentie 
Onderwijs, waar zowel wat de omkadering als wat de werkingsmiddelen betreft, werd gesteld 
dat elke autonome school of vestigingsplaats een gewaarborgd aantal 
omkaderingseenheden, dan wel werkingsmiddelen als sokkel bekomt, met boven dit 
substantieel minimum een lineaire toename. Anderzijds moet aan de problematiek van de 
grote scholen, zeker wanneer ze zouden ontstaan uit fusie van bestaande scholen, tegemoet 
worden gekomen. Dit is in het huidige voorstel niet het geval, aangezien de nadelen voor de 
grote scholen op het gebied van omkadering niet worden weggewerkt (zie ook punt 9.1 – 
nieuwe oprichtingen).  

De raad ondersteunt dat het buitengewoon basisonderwijs ten volle bij een hertekening van 
het onderwijslandschap wordt betrokken. Vanuit het buitengewoon onderwijs leven echter 
vragen over de meerwaarde van de scholengemeenschap voor de scholen van het 
buitengewoon onderwijs. De raad meent dat in het voorontwerp te weinig garanties zijn 
ingebouwd voor een optimale samenwerking met het buitengewoon onderwijs. De raad 
formuleert in dit advies enkele voorstellen om hieraan tegemoet te komen. 

De Raad Basisonderwijs meent dat nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn 
voor een optimale werking van het basisonderwijs. De raad rekent erop dat de overheid in de 
toekomst inspanningen blijft doen om de globale omkadering en middelen van het 
basisonderwijs te verbeteren. De raad vraagt dat dit zou leiden tot concrete engagementen. 
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Deze hertekening van het landschap basisonderwijs (en ook andere voorontwerpen zoals 
het participatiedecreet) verhogen de druk op de schooldirecteur. De visienota die aan dit 
voorontwerp voorafging, schetste een hoopvol toekomstperspectief voor de directeur, met 
o.a. een betere professionalisering, een bevrijding van administratieve beheerstaken en een 
reële financiële herwaardering. De raad betreurt dat deze beloften in voorontwerp niet 
worden geconcretiseerd. De raad is er immers van overtuigd dat de realisatie van deze 
operatie in belangrijke mate van de inspanningen van de directeurs zal afhangen. 

De raad vraagt dat de overheid ook investeert in een strategie van invoering en 
implementatie. Bij onderwijsinnovaties volstaat het immers niet om enkel nieuwe structuren 
te voorzien en middelen te verschaffen. Een graduele en goed ondersteunde implementatie 
is in ieder geval onontbeerlijk. Dit vraagt – naar analogie met het secundair onderwijs - om 
een injectie van mankracht en specifieke deskundigheid. 

3 Inleidende bepalingen (hoofdstuk I) 

De Raad Basisonderwijs erkent dat kleine scholen minder mogelijkheden hebben. De 
kansen van die kleine scholen vergroten binnen samenwerkingsverbanden, die de minister 
hier wil concretiseren binnen structurele scholengemeenschappen. De raad wijst er echter 
op dat scholen die voldoende middelen ontvangen ook levenskrachtige scholen kunnen zijn, 
los van een scholengemeenschap. 

De raad stelt dat het verhogen van het draagvlak, het efficiënter gebruik van de beschikbare 
middelen en een beter management geen automatische effecten zijn van het werken binnen 
een scholengemeenschap. Veel hangt af van de beheersbaarheid en de bereidheid van alle 
participanten om op een constructieve manier binnen deze nieuwe structuren te 
functioneren. 

 

Aanpassingen aan het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 (hoofdstuk II) 

4 Begrippen (art. 4) 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat vier puntenenveloppen worden voorzien. Twee 
puntenenveloppen worden rechtstreeks aan de school toegekend (zorgbeleid en 
administratieve ondersteuning). De twee andere worden toegekend aan de 
scholengemeenschap (ICT en ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap). 
De raad pleit ervoor dat de ICT-ondersteuning ook aan de scholen wordt toegekend, net 
zoals dit met de enveloppen voor zorgbeleid en administratieve ondersteuning gebeurt. De 
raad stelt voor om de opsplitsing in twee soorten puntenenveloppen ook in de definitie op te 
nemen. 

5 Informatie aan ouders bij eerste inschrijving (art. 7) 

Het voorontwerp voegt de samenstelling van de scholengemeenschap toe aan de informatie 
die aan ouders moet worden bezorgd bij een eerste inschrijving (art. 28 van het decreet 
basisonderwijs). De raad stelt vast dat deze informatie van een totaal andere orde is dan de 
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andere verplichte gegevens, die allemaal direct te maken met het functioneren van de 
kinderen en de ouders binnen de school waar ze les volgen (o.a. schooluren, pedagogisch 
project, opvang, leerlingenvervoer, oudercontacten, enz.). Daarom vragen een aantal leden 
zich af of het wel zinvol is om de samenstelling van de scholengemeenschap hieraan toe te 
voegen. 

6 Vrijstelling van leergebieden voor leerlingen met een handicap (art. 8) 

Het is positief dat de verantwoordelijkheid voor vrijstelling van leergebieden voor leerlingen 
met een handicap bij de klassenraad wordt gelegd. 

7 Schoolwerkplan (art. 9) 

De overheid stelt voor om ‘de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert’ op te nemen in 
het schoolwerkplan (art. 47 van het decreet basisonderwijs). De raad stelt vast dat dit 
gedeeltelijk samenvalt met de verplichting om ‘de voorzieningen in het gewoon onderwijs 
voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief de 
samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs’, op 
te nemen. 

De Raad Basisonderwijs wijst erop dat § 2 van art. 47 van het decreet basisonderwijs 
bepaalt dat de onderwijsinspectie tijdens schooldoorlichtingen enkel kennis neemt van het 
schoolwerkplan, zonder de inhoud ervan te beoordelen. Aangezien de middelen voor het 
zorgbeleid ‘gekleurd’ zijn, aanvaardt de raad een vorm van controle op de realisatie van het 
zorgbeleid. Dit kan volgens de raad echter niet betekenen dat de inspectie vanaf nu ook de 
inhoud van het schoolwerkplan kan beoordelen. 

8 Programmatie en rationalisatie van scholen 

8.1 Nieuwe oprichtingen (art. 5, 10 en 20) 

De Raad Basisonderwijs herinnert aan het feit dat bij het afkondigen van de 
programmatiestop, op 1 september 2001, werd gesteld dat de toekomstige hertekening een 
schaalvergroting zou stimuleren, waarbij meteen de nadelen voor de omkadering van de 
grote scholen zouden worden weggewerkt. Nu wordt de tijdelijke programmatiestop 
beëindigd, maar aangevuld met een beperkende reglementering, zodat de opsplitsing van 
grote scholen de facto onmogelijk wordt. De raad stelt daarbij vast dat de nadelen voor de 
grote scholen niet zijn weggewerkt. Scholen die destijds een vrijwillige fusie aangingen, 
aangespoord door het vooruitzicht van een betere omkadering, worden nu een tweede maal 
benadeeld: eerst door het afbouwen van het ambt van adjunct-directeur, en nu door het niet 
doorvoeren van het beloofde wegwerken van de nadelen op het gebied van omkadering van 
grote scholen. 

8.2  Fusies en herstructureringen (art. 21 en 22) 

De raad vindt dit een positief maatregel, omdat structuurwijzigingen nu mogelijk worden 
tijdens de programmatieperiode. 
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8.3 Oprichting van vestigingsplaatsen (art. 23 en 24) 

Deze maatregel maakt het mogelijk voor een bestaande school om vestigingsplaatsen op te 
richten, zonder dat de school hierdoor in programmatie gaat. De raad wijst erop dat de 
rationalisatienorm voor de vestigingsplaats dan ook moet worden beschouwd als 
programmatienorm.  De raad stelt vast dat er onduidelijkheid bestaat over het oprichten van 
het niveau kleuteronderwijs in een bestaande school of vestigingsplaats. Deze oprichting zou 
ook op dezelfde gunstige en soepele wijze moeten mogelijk zijn en maar aanleiding mogen 
geven tot één hertelling. 

9 Scholengemeenschappen (art. 25) 

9.1 Algemene bepaling 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat het voorontwerp van decreet uitdrukkelijk het concept 
van structurele scholengemeenschappen vooropstelt. De raad herhaalt zijn pleidooi dat alle 
andere samenwerkingsverbanden, naast de structurele scholengemeenschappen moeten 
kunnen blijven bestaan, of worden opgestart.  

De raad vindt het een goede zaak dat de overheid er nu voor kiest om 
scholengemeenschappen te vormen binnen het basisonderwijs. De raad is ervan overtuigd 
dat de autonomie en de specificiteit van het basisonderwijs op deze manier het best wordt 
gegarandeerd. De raad stelt voor om te spreken over ‘scholengemeenschappen 
basisonderwijs’. 

De raad wijst op de specifieke situatie van het Gemeenschapsonderwijs. Het initiatief tot 
oprichting van scholengemeenschappen mag niet contraproductief werken ten aanzien van 
de reeds bestaande scholengroepen en moet in het Gemeenschapsonderwijs de 
mogelijkheid scheppen om in de toekomst niveauoverstijgende scholengemeenschappen te 
scheppen. 

9.2 Criteria voor het vormen van een scholengemeenschap 

9.2.1 Samenstelling van de scholengemeenschap 

De Raad Basisonderwijs gaat ervan uit dat het vormen van een scholengemeenschap met 
partners uit het eigen schoolbestuur en/of het eigen net, en/of met dezelfde filosofische en 
onderwijskundige opvattingen, de meest haalbare kaart zal zijn. De raad sluit evenwel 
netoverstijgende combinaties niet uit. De raad wijst echter op enkele specifieke problemen 
die het vormen van een mogelijke netoverstijgende scholengemeenschap kunnen 
bemoeilijken: de eigen pedagogische projecten, de verschillende leerplannen, het principe 
van de neutraliteit, het inzetten van titularissen voor godsdienst of het inzetten van 
leermeesters godsdienst, pluralisme of de levensbeschouwelijke georiënteerdheid en de 
specifieke regelgeving. Wat het officieel onderwijs betreft zijn deze bezwaren na de 
goedkeuring van Onderwijsdecreet XIV grotendeels weggevallen, al blijven er nog elementen 
over (zoals verschillen m.b.t. de rechtspositionele bepalingen). De raad vraagt dat de 
netoverstijgende samenwerking tussen officiële scholen mogelijk wordt gemaakt door de 
technische-juridische problemen weg te werken. Bij die samenwerking moet de autonomie 
van de scholen worden gerespecteerd. 
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Aangezien een scholengemeenschap steeds uit meerdere scholen bestaat, moet een grote 
school die, bijvoorbeeld na fusie, de norm van 900 leerlingen alleen zou behalen, toch nog 
(scholen)gemeenschap vormen met minstens één andere school. De raad stelt dat scholen 
die tot één scholengemeenschap behoren en die in de loop van de zes jaren tot fusie 
overgaan (en dus vanaf dat moment één school vormen), geen slachtoffer mogen zijn van 
deze operatie. 

De raad pleit ervoor dat de scholen van het buitengewoon onderwijs volop de kans krijgen 
om toe te treden tot een scholengemeenschap. 

9.2.2  Vrijwilligheid 

Vrijwilligheid is voor de Raad Basisonderwijs steeds een kritische succesfactor. De 
vaststelling dat het voorontwerp van decreet een vrijwillige instap voorziet, is dus positief (art. 
125quinquies). De raad vindt echter dat scholen hun basisomkadering niet mogen verliezen 
als ze niet in een scholengemeenschap stappen. 

9.2.3 Timing 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat de overheid 1 september 2003 aanhoudt als 
startdatum van de scholengemeenschappen. In een vorig advies opteerde de raad voor 1 
september 2004 als ingangsdatum. De raad vond immers dat té snel van start gaan risico’s 
creëert en de kans op ‘blinde vlekken’ verhoogt.  

Een aantal leden van de raad zijn van oordeel dat de voorgestelde oplossing 
(beslissingen/overeenkomsten voor één jaar op 1/09/2003 en 1/09/2004) onvoldoende 
tegemoet komt aan de zorg van de raad. 

Sommige leden van de raad zijn van oordeel dat de overheid onder meer door het geleidelijk 
invoeren van de maatregelen (beslissingen/overeenkomsten voor één jaar op 01/09/2003 en 
01/09/2004, rechtspositionele gevolgen slechts m.i.v. 2005, enz.) aan deze bezorgdheid 
tegemoet komt, en wenst dat schoolbesturen die hiervoor opteren op 1 september 2003 
kunnen overgaan tot het vormen van scholengemeenschappen.  

Met uitzondering van de eerste twee jaren zal de samenstelling van de 
scholengemeenschap gedurende zes jaren stabiel zal zijn. Het is positief dat deze zekerheid 
wordt ingebouwd. De raad stelt echter vast dat de mogelijkheid niet is voorzien dat nieuw 
opgerichte scholen tijdens de lopende zes jaren, tot de scholengemeenschap kunnen 
toetreden. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, is het voor nieuw opgerichte scholen 
onmogelijk om tot een scholengemeenschap toe te treden. 

Het gemeentelijk onderwijs stelt vast dat de periode van zes schooljaren overeenstemt met 
de duur van een legislatuur van de gemeenteraad. Het begin en het einde van die periodes 
vallen echter niet samen. 

De raad stelt vast dat het voorontwerp en de memorie verschillende data vermelden waarop 
de overeenkomst/beslissing aan het departement moet worden bezorgd (15 juli en 15 
augustus). De raad opteert terzake voor 15 juli. 
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9.2.4 Normen 

De overheid blijft opteren voor een uniforme minimumnorm van 900 leerlingen. De regering 
kan hier wel afwijkingen op toestaan. De raad is van oordeel dat dit de mogelijkheid op 
beslissingen op basis van subjectieve criteria openlaat. De Raad Basisonderwijs verwierp in 
zijn vorig advies een uniforme norm van 900 leerlingen voor het hele Vlaamse land en stelde 
dat een minimumnorm zeker rekening moet houden met de objectieve norm van de 
bevolkingsdichtheid. Ook de betrokkenheid van het buitengewoon onderwijs moet op een 
substantiële manier worden verrekend. De raad pleit er daarom voor om binnen de 
scholengemeenschap een ‘weging van leerlingen van het buitengewoon onderwijs’ in te 
voeren. De raad stelt een gedifferentieerde weging voor waarbij ook met het type wordt 
rekening gehouden. Men zou bijvoorbeeld het systeem kunnen hanteren dat wordt gebruikt 
voor de loondifferentiatie van de directeur in het buitengewoon onderwijs. 

De raad bepleit een hogere weging voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs, als 
stimulans voor het vormen van een scholengemeenschap met scholen van het gewoon en 
het buitengewoon onderwijs. Dit sluit andere samenwerkingsverbanden niet uit. 

9.2.5 Zones 

De overheid kiest voor de 44 onderwijszones zoals die ook voor het secundair onderwijs zijn 
afgebakend. De Raad Basisonderwijs gaat er enerzijds mee akkoord dat een geografische 
afbakening in onderwijszones wordt vooropgesteld. Dit moet een te versnipperd 
onderwijslandschap voorkomen. Anderzijds kan een té strikte geografische afbakening, met 
beperkte afwijkingsmogelijkheden, een evidente samenwerking tussen ‘gelijkgezinde’ 
scholen verhinderen. Dat geldt vooral voor de kleine onderwijsverstrekkers. De raad merkt 
ook op dat een strenge afbakening de vorming van een grote(re) scholengemeenschap kan 
bemoeilijken. 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat in het secundair onderwijs meer 
afwijkingsmogelijkheden van de 44 onderwijszones zijn voorzien (tot 3 aangrenzende 
zones)4. De raad stelt voor dat deze mechaniek ook voor het basisonderwijs wordt 
overgenomen. 

De kleine onderwijsverstrekkers vragen dat de overheid inzake de onderwijszones ook de 
mogelijkheid voorziet om gemotiveerde afwijkingen toe te staan. 

Het Gemeenschapsonderwijs vraagt uitdrukkelijk dat de overheid de scholengroep als 
geografisch afbakeningscriterium mogelijk maakt. 

Het officieel gesubsidieerd onderwijs betreurt dat ‘de gemeente’ niet in beeld komt als 
mogelijke geografische afbakening. 

De raad vindt het wenselijk dat op termijn elke scholengemeenschap met één CLB 
samenwerkt, zoals dat nu in het secundair onderwijs het geval is. De Raad aanvaardt dat die 
hervorming een zekere tijd in beslag neemt, omdat ze een herstructurering van het CLB-
landschap inhoudt. De raad wijst op de juridische en de vele praktisch-organisatorische 
consequenties die dergelijke hervorming voor het CLB met zich zal meebrengen. 

                                                
4 Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 

februari 1997 betreffende het basisonderwijs van 14 juli 1998, art. 66, 1°, 2° en 3°. 
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9.3 Bevoegdheden van de scholengemeenschap 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat alle scholen hun basisomkadering en –middelen 
blijven ontvangen, los van het feit of ze al dan niet in een scholengemeenschap stappen. 
Ook de pedagogische identiteit blijft de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit is 
zeker een positief element. 

Wanneer scholen besluiten samen te werken binnen een scholengemeenschap, dienen alle 
partners binnen de overkoepelende structuur, in overleg, te bepalen op welke terreinen 
samenwerking, afstemming en bundeling van krachten mogelijk is. Dit is een 
scholengemeenschapinterne aangelegenheid. De Raad Basisonderwijs vindt daarom dat in 
het decreet geen toewijzing van (beslissings)bevoegdheid aan de scholengemeenschap 
moet gebeuren. 

De raad herhaalt dat de scholengemeenschap het in stand houden of het opstarten van 
samenwerkingsverbanden met andere scholen niet mag (kunnen) verhinderen. 

Zowel de bevoegdheden als het besluitvormingsproces moeten garanties bieden aan alle 
betrokkenen en de bevoegdheden van de scholengemeenschap mogen geen afbreuk doen 
aan de specifieke bevoegdheid van het schoolbestuur.  

De Raad Basisonderwijs wijst erop dat het voor officiële scholen onmogelijk is om aan 
beheersoverdracht te doen. 

De raad stelt vast dat nog steeds juridische onduidelijkheid bestaat over het statuut van de 
scholengemeenschap en de te volgen procedures. De raad vraagt hier meer duidelijkheid 
over. 

9.4 Voordelen voor de scholengemeenschap 

De Raad Basisonderwijs vraagt duidelijkheid over wat deze voordelen in de praktijk zullen 
opleveren. De raad pleit er in ieder geval voor dat het voordeel substantieel is. De raad 
vraagt ook om een duidelijk en vooraf bepaald groeipad uit te tekenen. De Raad vraagt zich 
af waarom er een vermindering van 4 miljoen euro voorzien is voor de ondersteuning van de 
scholengemeenschappen in vergelijking met de visienota. 

In de memorie wordt verduidelijkt dat de scholengemeenschap de voordelen vrij mag 
aanwenden voor ICT, zorg, administratie en/of beleidsondersteunend personeel. De raad 
vraagt dat de scholengemeenschap deze bijkomende puntenenveloppe op een autonome 
manier kan aanwenden. Hierbij hoeven geen beperkingen te worden ingebouwd. 

10 Personeelsformatie 

10.1 Aanwendingspercentages (art. 28) 

De decretale basis voor het eventueel hanteren van aanwendingspercentages voor de 
berekening van de paramedische omkadering wordt afgeschaft. Dit geeft meer 
rechtszekerheid aan de betrokken scholen en is dus een positieve maatregel. 
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10.2 Beleids- en ondersteunend personeel (afdeling 3bis) 

In het voorontwerp van decreet zijn momenteel drie soorten beleids- en ondersteunend 
personeel voorzien. De Raad Basisonderwijs stelt voor om de logica van de definitie van het 
begrip ‘puntenenveloppe’ (art. 4) door te trekken en de categorie ‘personeel ter 
ondersteuning van de scholengemeenschap’ ook toe te voegen aan het beleids- en 
ondersteunend personeel. 

De Raad is van oordeel dat bij de invulling van de zorguren bij voorrang aan een 
onderwijsopdracht moet worden gedacht, namelijk de begeleiding en remediëring van 
individuele of kleine groepen van leerlingen in of buiten de klas, in plaats van aan een 
beleids- en ondersteunende opdracht. Bijgevolg stelt de raad voor dat het onderwijzend 
personeel dat zorgtaken wenst op te nemen, niet uitsluitend aan de categorie ‘beleids- en 
ondersteunend personeel’ wordt toegewezen. 

Wanneer eenzelfde teamlid verschillende opdrachten wil opnemen, mogen de verschillende 
statuten in de verschillende opdrachten geen belemmering vormen voor het personeelslid en 
voor de school als organisatie. Het mogelijk maken van ‘gemengde loopbanen’, met soepele 
overgangssystemen werkt immers drempelverlagend. 

De Raad Basisonderwijs beaamt dat het aantrekken van nieuwe expertise uit het culturele, 
de paramedische, de sociale, de technische of de sportsector een verrijking kan zijn voor de 
professionaliteit van het schoolteam. Toch vraagt de raad dat deze input goed wordt 
overwogen. Dit geldt zeker voor het personeel dat de zorguren zal invullen. Vooral op het 
pedagogisch-didactisch vlak moet de basiskwaliteit verzekerd zijn en hiervoor moeten 
garanties worden ingebouwd. De raad vraagt ook aandacht voor een evenwichtige 
samenstelling van het schoolteam (zonder dat dit in regelgeving moet worden 
geformaliseerd). Het leraarsambt moet hierin een centrale plaats blijven innemen. 

10.2.1 Zorgbeleid 

De Raad Basisonderwijs bracht op 15 januari 2003 reeds een advies uit over 
‘zorgcoördinatie in het basisonderwijs’5. De raad besteedde hierin zowel aandacht aan 
beleidsrelevante als aan praktijkrelevante elementen. Voor de praktijkrelevante aspecten 
verwijst de raad naar bovenvermeld advies. De raad focust in het kader van het voorliggende 
advies over het voorontwerp van decreet alleen op enkele beleidsrelevante aspecten. Hij 
neemt hierbij ten aanzien van de uitvoeringsbesluiten ook enkele proactieve standpunten in. 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat de overheid nu opteert voor het begrip ‘zorgbeleid’. De 
raad ondersteunt deze keuze omdat ‘zorgbeleid’ de opdracht correcter omschrijft dan het 
begrip ‘zorgcoördinatie’ dat in vroegere teksten werd gehanteerd. De omschreven opdracht 
houdt immers meer in dan het louter ‘coördineren’ van zorgtaken. 

De raad stelt uitdrukkelijk dat het aantal toegekende uren voor zorgeleid substantieel moet 
zijn, anders kunnen de vele opdrachten onmogelijk worden uitgevoerd. De raad heeft terzake 
vragen bij de omvang van het budget dat is voorzien. 

De raad staat positief tegenover het feit dat het toekennen van de zorguren wordt 
losgekoppeld van het behoren tot een scholengemeenschap. De raad pleit ook voor een zo 

                                                
5 RBO/DPI/ADV/005 
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groot mogelijke autonomie bij de specifieke invulling van de toegekende uren. De visie op 
leerlingenzorg is hierbij richtinggevend. Iemand de functie van zorgcoördinator toekennen, is 
hier maar één van de mogelijke keuzes. Ook andere opties, zoals het werken met een 
zorgteam, zijn mogelijk. Het aantal beschikbare zorguren en de specifieke noden van de 
leerlingenpopulatie zullen in eerste instantie richtinggevend zijn voor de keuzes die scholen  
maken bij de specifieke invulling van de zorguren. Ook de aanwezige deskundigheid in het 
lerarenteam zal de keuzes mee beïnvloeden. 

De raad pleit ervoor dat elke school een eigen visie op zorgbeleid uittekent. Alle beschikbare 
uren dienen in deze visie op leerlingenzorg te worden gekaderd. Bij de invulling mag 
enerzijds geen ‘hokjesmentaliteit’ ontstaan tussen de verschillende zorguren. Anderzijds mag 
men toch de specifieke focus van de zorguren, gelinkt aan de doelgroep, niet uit het oog 
verliezen. De Raad Basisonderwijs benadrukt het belang van het bepalen van de 
beginsituatie, maar wijst regelgeving af die kan leiden tot onnodige formalisering. 

In het kader van het streven naar meer autonomie voor de school en met als doel om 
processen van zelfevaluatie te stimuleren, pleit de raad er voor dat scholen voldoende 
worden ondersteund om, vanuit een analyse van de beginsituatie, een kwaliteitsvol 
zorgbeleid uit te bouwen. De pedagogische begeleiding, die de ondersteuning van de 
schoolontwikkeling als kerntaak heeft, kan een belangrijke rol spelen in het opzetten en 
begeleiden van deze processen op schoolniveau. Er is wat dit betreft een grote behoefte aan 
systematiek en gestructureerde aanpak.  

De overheid opteert met haar zorgbeleid voor een aanpak op drie niveaus: het coördineren 
van alle zorginitiatieven op het niveau van de school en in voorkomend geval van de 
scholengemeenschap, het ondersteunen van het handelen van het onderwijzend personeel 
en het begeleiden van leerlingen. De Raad Basisonderwijs situeerde het zorgbeleid ook 
reeds op school-, klas- en leerlingniveau. Deze drie niveaus kunnen niet van elkaar worden 
gescheiden en interfereren voortdurend. Het interne zorgbeleid dat hier wordt uitgebouwd, 
moet ook in relatie staan met de externe leerlingenbegeleiding van het centrum voor 
leerlingenbegeleiding. School en CLB zijn daarom belangrijke partners om het zorgbeleid op 
de verschillende niveaus mee vorm te geven. 

Om dit alles op elkaar af te stemmen is als maar meer overleg noodzakelijk. In vele scholen 
wordt het organiseren van overleg als een ernstig probleem ervaren. De raad pleit ervoor dat 
in het takenpakket ruimte wordt voorzien om dit overleg mogelijk te maken.  

De Raad Basisonderwijs bevestigt het belang van de professionalisering van de leraren. 
Aangezien de groepsleraar een centrale plaats blijft innemen, is het ook noodzakelijk om te 
investeren in een verdere professionalisering van deze groepsleraren. Gezien het belang 
van afstemming kan het opzetten van teamgerichte nascholing hieraan tegemoet komen. 
Ook in de initiële opleiding moeten de basisprincipes van zorgbreed onderwijs worden 
aangebracht. Naast de professionalisering van het schoolteam is er ook nood aan een 
gerichte professionalisering van de verantwoordelijke(n) voor het zorgbeleid. 

De school is voor de (interne) kwaliteitsbewaking in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Via 
toezicht door de inspectie naar aanleiding van de schooldoorlichting, kan een externe 
controle plaatsvinden. De raad is geen voorstander van een aparte screening zoals dit voor 
de GOK-uren is voorzien. Verder bouwend op het idee om één globaal zorgbeleid uit te 
tekenen en te realiseren, vraagt de raad zich af of ook voor de controle, niet naar één 
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systeem moet worden gestreefd. Dit zou kunnen betekenen dat het toezicht op de 
aanvullende uren ook plaatsvindt naar aanleiding van de (gewone) schooldoorlichting. 

10.2.2 ICT-coördinatie 

De Raad Basisonderwijs pleit ervoor dat scholen die niet tot een scholengemeenschap 
kunnen toetreden, hun ICT-ondersteuning blijven behouden. De raad wijst erop dat de 
kinderen niet het slachtoffer mogen zijn van beslissingen die op beleidsniveau worden 
genomen. 

10.2.3 Administratieve ondersteuning 

De Raad Basisonderwijs is verheugd dat een oplossing is gevonden voor het statuut en de 
verloning van het administratieve personeel. Dit is een belangrijke vooruitgang. 

De Raad stelt vast dat dit leidt tot een vermindering van de werkingstoelagen, namelijk met 
het bedrag dat was voorzien voor de administratieve omkadering en de 
beleidsondersteuning. De raad herhaalt dat het basisonderwijs een ontoereikende 
basisomkadering heeft. Het idee dat er te weinig werkingsmiddelen zijn in het basisonderwijs 
werd immers unaniem onderschreven in de werkgroep financiering van de 
Rondetafelconferentie Onderwijs. 

De raad wijst op de noodzaak om in de scholen en binnen de scholengemeenschap, een 
efficiënte administratieve ondersteuning uit te bouwen. In dit verband wijst de raad er wel op 
dat overdreven bureaucratie absoluut dient te worden vermeden.  

De raad wijst erop dat bij een gecentraliseerde administratie, de ‘permanentie’ wegvalt in de 
andere entiteiten. Dit brengt een taakverzwaring voor anderen met zich mee. De raad pleitte  
reeds eerder voor ‘aanspreekpunten’ in elke pedagogische entiteit. 

10.3 Wekelijkse opdracht (art. 30) 

De Raad Basisonderwijs stelt vast dat de regering de wekelijkse opdracht voor de ambten 
van de categorie beleids- en ondersteunend personeel via uitvoeringsbesluiten zal bepalen. 
De raad wijst erop dat het volume toegekende zorguren (in een beleidsondersteunend ambt) 
verschilt van de toegekende uren in het ambt van onderwijzer (reguliere lestijden, GOK-uren, 
enz.). Indien de zorguren worden opgenomen door onderwijzend personeel, moet dit volgens 
de raad gebeuren binnen de bestaande prestatieregeling die voor onderwijzers van 
toepassing is. 

 

Aanpassingen aan de decreten rechtspositie van 27 maart ‘91 (hoofdstuk III), 
wijzigingen aan het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen 
betreffende het lerarenambt (hoofdstuk IV) en aan de onderhandelingscomités 

van het gesubsidieerd vrij onderwijs (hoofdstuk V)  
 

De Raad Basisonderwijs brengt geen omstandig advies uit over de hoofdstukken die 
betrekking hebben op personeelsaangelegenheden (hoofdstuk III, IV en V). Gezien de 
onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke consequenties van enkele bepalingen, 
wenst de raad hier toch enkele algemene beschouwingen over te formuleren. 
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11 Codo-projecten (art. 39 en 45) 

Uit de toelichting van de overheid bij het voorontwerp van decreet is gebleken dat de 
invoeging in de decreten rechtspositie van een artikel 100 undecies § 1 (tweede lid), 
respectievelijk 84 decies § 1 (tweede lid) inhoudt dat de desbetreffende CODO-projecten 
gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs zouden worden ingetrokken om het 
algemene zorgbeleid basisonderwijs te kunnen financieren. Het Gemeenschapsonderwijs 
betreurt dit omdat waardevolle en kwaliteitsverbeterende projecten inzake differentiatie in 
graadklassen, opvang van 2,5-jarige kleuters, ontwikkelen van samenwerkingsverbanden 
gewoon en buitengewoon onderwijs, opvang van interne leerlingen in het buitengewoon 
onderwijs, GON-projecten, projecten autisme, enz. hiermee verdwijnen. Vooral de specifieke 
zorgprojecten voor het buitengewoon onderwijs dreigen te verdwijnen ten voordele voor het 
algemene zorgbeleid. Het Gemeenschapsonderwijs vraagt dan ook om de CODO-projecten 
specifiek voor het buitengewoon onderwijs te behouden, of de specifieke projecten 
buitengewoon onderwijs binnen een andere context te behouden en zelfs uit te breiden. 
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