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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX 
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs 
Ontvangst adviesvraag: 8 oktober 2018 
Adviestermijn: 30 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Onderwijs 

Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 

1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Mieke Valcke SERV_BR_20181029_OnderwijsdecreetXXIX 29 oktober 2018 
mvalcke@serv.be   

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX 

Mevrouw de minister 
 

De SERV heeft uw adviesvraag m.b.t. het onderwijsdecreet XXIX goed ontvangen en maakt u 
hierbij zijn briefadvies over. 

 

 De scholengemeenschappen worden formeel bestendigd (art. 12, 13, 14, 40). De SERV 
is voorstander van BOS (Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting). Betekent de 
formele bestendiging van de scholengemeenschappen dat BOS niet langer prioritair is 
voor het beleid en de ontwikkeling van het BOS-decreet wordt stopgezet? 
 

 Leerplichtige jongeren worden gestimuleerd voor het volgen van een 
ondernemerschapsopleiding (art. 23, 29), wat positief is. Daartoe wordt het aanbod 
gericht op het verwerven van ondernemerschapscompetenties van het 
volwassenenonderwijs (CVO’s) gratis voor leerplichtige jongeren. De SERV meent dat er 
in deze een gelijk speelveld moet zijn en dat een uniforme regeling bij alle aanbieders (bv. 
ook bij de Syntra campussen) nodig is.  

 
 Wat betreft de deelkwalificaties (art. 21) wijst de SERV er op dat het behalen van een 

volledige beroepskwalificatie het streefdoel moet zijn voor elke leerling. Deelkwalificaties 
moeten o.a. effectief de intrede op de arbeidsmarkt bevorderen, ze dienen dus relevant 
te zijn voor de arbeidsmarkt en de deelkwalificaties zelf moeten bestaan uit relevant 
samenhangende gehelen. De SERV meent dat een duidelijke omschrijving van de 
studiebewijzen in het volwassenenonderwijs opgenomen moet worden (bij art. 24), ter 
verduidelijking. 
• Deelcertificaat: geslaagd voor een module van een opleiding 
• Bewijs van deelkwalificatie: geslaagd voor meerdere modules van een opleiding 
• Certificaat: geslaagd voor een opleiding van minder dan 900u 
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• Getuigschrift: geslaagd voor een opleiding bedrijfsbeheer en/of 
ondernemerschapscompetenties (niet langer verplicht)   

• Diploma: geslaagd voor een opleiding uit het studiegebied algemene vorming of 
geslaagd voor de opleiding aanvullende algemene vorming in combinatie met een 
diplomagerichte beroepsopleiding. 
 

 De regelgeving wat de onderwijsdoelen betreft, voorziet dat het curriculumdossier de 
norm zal zijn bij de doorlichtingen in het gewoon secundair onderwijs. Er moet echter in 
een overgangsregeling voorzien worden (art. 43). Daarbij wordt een opsomming gegeven 
van alle doelen die in het secundair onderwijs van toepassing kunnen zijn: ‘de eindtermen, 
de ontwikkelingsdoelen, de specifieke eindtermen, de doelen leidend tot een erkende 
beroepskwalificatie en de leerplannen’. 
De SERV wil zijn standpunt bevestigen dat in de toekomst het curriculumdossier de 
(doelen leidend tot een) erkende beroepskwalificatie integraal moet bevatten tenzij de 
sector akkoord gaat met een afwijking (zie SERV advies Onderwijsdoelen van 13 
december 2017) en dat wat Duaal Leren betreft de standaardtrajecten integraal in de 
curriculumdossiers moeten worden opgenomen.  
 

 Het is positief dat praktijkassistenten, voor wie de band met de praktijk buiten het 
onderwijs zeker zo belangrijk is als het diploma waarover ze beschikken, niet langer 
moeten beschikken over een diploma van master maar op een andere manier de vereiste 
deskundigheid kunnen aantonen (art. 68). 
 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


