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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs 

Ontvangst adviesvraag: 9 oktober 2017 

Adviestermijn: 10 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 23 oktober 2017 

 

Contactpersoon  : Mieke Valcke (mvalcke@serv.be) 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Onderwijs 

Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 

1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon 

Mieke Valcke 

mvalcke@serv.be 

ons kenmerk 
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Brussel 

23 oktober 2017 

 

Diverse bepalingen onderwijs 

Mevrouw de minister 

 

De raad geeft een positief advies over de extra middelen voor taalstimulering bij anderstalige 

kleuters en over de extra werkingsmiddelen voor technische uitrusting voor bepaalde 

studiegebieden van het voltijds gewoon secundair onderwijs en van opleidingsvorm 3 en 4 van 

het buitengewoon secundair onderwijs. De raad vraagt dat wanneer deze studiegebieden 

aangeboden worden in Leren en Werken en in de proeftuin Schoolbank op de Werkplek of in 

het volwassenenonderwijs, deze extra werkingsmiddelen ook daar worden voorzien. De raad 

rekent daarnaast op de uitwerking van financiële stimuli voor de toekomstgerichte en 

kwaliteitsvolle technische uitrusting van het technisch en beroepstechnisch onderwijsaanbod 

van de scholen die zich als domein- en campusscholen organiseren.  

Een aantal bepalingen uit dit voorontwerp van decreet zijn ook (deels) opgenomen in het 

voorontwerp van decreet betreffende Duaal Leren en de opstartfase. Voor de bepalingen 

m.b.t. de organieke opstart van duaal leren verwijst de raad dan ook naar zijn advies Duaal 

Leren en de aanloopfase van 18 oktober 2017. In dat advies stelt de raad dat het een nieuw 

gegeven is dat Duaal Leren wordt ingeschreven in de Codex Secundair Onderwijs. Dat is voor 

de raad verre van vanzelfsprekend. De raad gaat er in geen geval mee akkoord dat er zaken 

aan gekoppeld worden zoals het in vraag stellen van het Decreet tot regeling van bepaalde 

aspecten van alternerende opleidingen (decreet OAO) van 10 juni 2016.  
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De raad stelt in hetzelfde advies dat het positief is dat het aanbod in Schoolbank op de Werplek 

niet onderworpen is aan programmatie. De raad verleent ook een positief advies aan die 

bepalingen die er voor zorgen dat het Duaal Leren op 1 september 2018 van start kan gaan.  

 

Hoogachtend 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


