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Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Vlaams 
onderhandelingscomité bevoegd voor de basiseducatie 

1 Situering 

De minister van Onderwijs vroeg een spoedadvies over het voorontwerp van decreet tot 
oprichting van het Vlaams onderhandelingscomité bevoegd voor de basiseducatie.  

De commissie Basiseducatie, aangevuld met vertegenwoordigers van de representatieve 
vakorganisaties van het personeel van het onderwijs en van de representatieve 
groeperingen van inrichtende machten van onderwijs, heeft dit advies voorbereid op 18 
december 2006. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren formuleerde zijn advies op 19 december 2006: 
16 leden keurden het advies goed, 4 leden onthielden zich bij de stemming. 

2 Algemene opmerkingen 

De Vlaamse Onderwijsraad is tevreden dat er nu een formeel kanaal wordt gecreëerd om te 
onderhandelen over de arbeidsomstandigheden van de personeelsleden van de 
basiseducatie1. Positief is ook dat dit decreet werk maakt van een bemiddelingsprocedure. 
Dit is een vooruitgang die in CAO VIII ook voorzien is voor het leerplichtonderwijs. 

De raad protesteert tegen de erg korte termijn waarover hij maar kon beschikken om een 
advies te formuleren. Op die manier waren de geledingen onvoldoende in staat om hun 
standpunt voor te bereiden. Als gevolg van dit decreet zullen zij geconfronteerd worden met 
een totaal nieuwe situatie. Zij hadden te weinig tijd om de nodige informatie te verzamelen 
om een goed gefundeerd advies uit te brengen. De raad vraagt zich trouwens af waarom hier 
een spoedadvies nodig is. Het voornemen van de overheid om een onderhandelingscomité 
te creëren dateert al van vorig schooljaar. Dit decreet had al veel eerder geadviseerd kunnen 
worden. 

Ondanks zijn tevredenheid over het opzet van het voorontwerp van decreet, vreest de raad 
dat met de oprichting van een onderhandelingscomité bevoegd voor de basiseducatie een 
stap zou gezet worden naar een afzonderlijk onderhandelingscomité voor het 
volwassenenonderwijs. De raad wenst uitdrukkelijk dat het onderwijs voor sociale promotie in 
dezelfde syndicale structuren blijft als het leerplichtonderwijs en voor CAO-onderhandelingen 
opgenomen blijft binnen de budgetten voor het leerplichtonderwijs.  

Over het decreet volwassenenonderwijs zullen de vier betrokken onderhandelingscomités 
samen onderhandelen. 

De raad wenst de autonomie van het onderhandelingscomité voor de basiseducatie te 
garanderen voor materies die alleen de basiseducatie aanbelangen. Zo vindt de raad dat het 
onderhandelingscomité voor de basiseducatie afzonderlijk en autonoom moet kunnen 

                                                 
1 Minderheidsstandpunt: COC gaat niet akkoord met de oprichting van aparte onderhandelingsstructuren voor 

deelsectoren zoals basiseducatie. COC wenst daarentegen de basiseducatie op te nemen in het LOC-decreet 
en welbepaald in het hoofdstuk “Overkoepelend onderhandelingscomité”. COC meent dat deze constructie 
meer garantie biedt om de personeelsaangelegenheden in het volwassenenonderwijs te laten sporen met deze 
in het leerplichtonderwijs . 
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onderhandelen over de invulling van het eigen statuut van de contractuele personeelsleden 
van het departement Onderwijs (CODO’s). De sector wil een goede invulling voor het eigen 
personeelsstatuut en het voorontwerp van decreet dat hier voorligt, biedt daartoe goede 
garanties.  

3 Bespreking van de artikels 

3.1 Artikel 6 

In de memorie van toelichting staat dat noch de besturen, noch de representatieve 
vakorganisaties absolute garanties kunnen bieden dat de geledingen op lokaal vlak de 
akkoorden nakomen. De Raad vraagt de schrapping van die zin.  

3.2 Artikel 12 

Het artikel voorziet de retroactieve inwerkingtreding van het decreet om de 
vertegenwoordigers van de basiseducatie toe te laten formeel deel te laten nemen aan de 
onderhandelingen over het nieuwe decreet volwassenenonderwijs. De Vlor gaat akkoord met 
deze optie. 
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