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Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs 
Leuvenseplein 4 27 april 2004 
1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/008 
 
 

Advies over de aanpassing van het structuur- en ordeningsbesluit voor 
het O.S.P. 

1 Situering 

Het BVR van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor 
sociale promotie, verder in deze tekst het structuurbesluit genoemd, ordent de afdelingen en 
opleidingen in studiegebieden. 
Het BVR van 7 september 1999 houdende de ordening van de bestaande afdelingen van het 
onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën bevat een ordening van de 
afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in categorieën. 
Wanneer de minister een nieuwe afdeling of opleiding goedkeurt, moet deze ook worden 
opgenomen in het structuur- of ordeningsbesluit. 
Het BVR van 19 september 2003 houdende wijziging van het BVR van 1 december 2000 
vormt een eerste formele en noodzakelijke actualisatie van het structuurbesluit. 
 
Telkens de minister de programmatie van een nieuwe afdeling of opleiding goedkeurt, moet 
de nieuwe benaming worden opgenomen in het structuur- of ordeningsbesluit. 
 

2 Advies  

De Raad Volwassenenonderwijs bekrachtigt in dit advies een voorstel voor wijziging van het 
structuur- en ordeningsbesluit. Het behandelt de volgende aspecten: 
 

- een aantal taalkundige en technische correcties aan de benamingen van sommige 
opleidingen en afdelingen; 

- de toevoeging van een aantal benamingen die in 2000 bij de totstandkoming van het 
structuur- of ordeningsbesluit over het hoofd werden gezien; 

- de toevoeging van de benamingen van de afdelingen die sinds het schooljaar 2003-
2004 door de minister werden goedgekeurd; 

- de schrapping van een aanzienlijk aantal in onbruik geraakte afdelingsbenamingen, 
waarvan de raad het niet meer opportuun acht ze te handhaven; 

- de toevoeging van het studiegebied “Bijzondere educatieve noden” in het secundair 
O.S.P.1 

- de toevoeging van alle benamingen van de nieuwe modulaire trajecten (opleidingen) 
die de Raad Volwassenenonderwijs tot op vandaag positief heeft geadviseerd, in 
afwachting van hun goedkeuring in een omzendbrief en in een besluit van de 
Vlaamse regering de komende maanden. 

                                                
1 In zijn tweede deeladvies over nieuwe modulaire structuurschema’s voor het secundair O.S.P. (23 oktober 2003) pleitte de 

Raad Volwassenenonderwijs er op blz. 12-13 voor om de opleidingen Vlaamse Gebarentaal onder te brengen in een apart 

studiegebied.  
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Het bureau van de Raad Volwassenenonderwijs heeft deze operatie zorgvuldig voorbereid. 
Het bureau ging na welke afdelingen niet meer recent in de centra worden ingericht en 
waarvan het opportuun is ze te schrappen uit het structuurbesluit. De netverantwoordelijken 
en het Vlorsecretariaat consulteerden hiertoe alle centra en toetsten het voorstel van 
aanpassing met hen af. Zo kon worden vermeden dat opleidingen of afdelingen die toevallig 
of occasioneel gedurende het huidig schooljaar niet worden ingericht, maar toch  
maatschappelijk relevant zijn, zouden worden geschrapt. 
 
De raad vestigt er de aandacht op dat ook alle nieuwe modulaire structuurschema’s die in de 
toekomst nog zullen worden goedgekeurd in uitvoering van art. 15 van het decreet 
volwassenenonderwijs, systematisch aan het structuurbesluit moeten worden toegevoegd. 
 
De raad beveelt de overheid aan om, telkens wanneer er een aanpassing gebeurt, de 
integrale nieuwe versie van de bijlagen 1 en 2 op te nemen in het besluit. Zo kan worden 
vermeden dat centra zich op een verlopen of onvolledige versie zouden baseren bij het 
plannen van hun opleidingsaanbod. De raad beveelt de overheid ook aan een digitale versie 
van het besluit – mét inbegrip van de bijlagen - ter beschikking te stellen. 
 
Het voorstel tot aanpassing is opgenomen in bijlagen 1, 2 en 3 van dit advies. De bijlagen 4 
en 5 zijn louter informatief bedoeld en geven de oorsprong van de aanvullingen of de 
schrappingen weer. 
 
De Raad Volwassenenonderwijs heeft dit advies op 27 april 2004 goedgekeurd met 
éénparigheid van stemmen bij 2 onthoudingen, in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde 
leden. 
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