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De heer Frank VANDENBROUCKE 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
Hendrik Consciencegebouw 
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Betreft : voorontwerp tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en van het 

decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII – Mozaïek (decreet kosteloosheid) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 13 februari ontving de SERV uw vraag naar advies bij hoogdringendheid over het voorontwerp tot 
wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en van het decreet van 13 juli 2001 
betreffende het onderwijs - XIII – Mozaïek (decreet kosteloosheid). 
 
De sociale partners zijn positief t.a.v. het voorontwerp van decreet dat voorziet in een verdere 
concretisering van het principe van kosteloos basisonderwijs. De voorziene maatregelen, in combinatie met 
de voorziene schooltoelage voor minder begoede gezinnen, moeten er toe bijdragen dat de sterk 
inegalitaire trekjes (cfr. Prof. Nicaise) van het Vlaamse onderwijs afnemen.  
 
Basisscholen worden met het decreet in de mogelijkheid gesteld om de kosteloosheid te realiseren door een 
verhoging van hun werkingsmiddelen. De sociale partners wensen even stil te staan bij het advies van de 
Inspectie van Financiën. Er wordt, volgens IF, niet aangetoond of onderbouwd dat het niet realiseren van de 
kosteloosheid het gevolg is van een gebrek aan werkingsmiddelen én het voorziene bedrag (29, 5 mio Euro) 
is ook niet gebaseerd op een gedegen onderbouwde raming. De SERV vraagt dat het voorziene updaten 
van de studie van het HIVA snel is afgerond en dat met de resultaten ervan rekening wordt gehouden voor 
een verfijning van het voorziene bedrag bij begrotingscontrole 2007. Er moet immers vermeden worden dat 
scholen commerciële- of niet toegelaten handelsactiviteiten gaan ondernemen om minder inkomsten t.g.v. 
de maximumfactuur te compenseren.  
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De sociale partners staan helemaal achter het idee van die maximumfactuur. Wel rijzen er vragen bij het 
effect van een “minder strikte” maximumfactuur voor de meerdaagse extra-muros activiteiten die net voor 
kansarme gezinnen vaak problematisch zijn; het uitvoeringsbesluit zal duidelijke bovengrenzen moeten 
bepalen. Het is ook niet zo duidelijk wat bedoeld wordt met “De regering bepaalt het maximumbedrag voor 
het volledige basisonderwijs.” (art. 3.§3) Laat dit scholen de ruimte om twee keer in zes jaar een dure en 
exclusieve reis te organiseren? Bijzondere aandacht moet uiteraard gaan naar de sociaaleconomisch 
kwetsbaarder gezinnen met méérdere kinderen in het basisonderwijs bij het bepalen van de 
maximumbijdrage van de ouders. Een “sociale schoolkas” kan ook hier een belangrijke aanvullende  
betekenis hebben.  
 
De activiteiten die buiten de schooluren vallen, worden niet beschouwd als extra-muros activiteiten en 
worden volledig vrij gelaten. Dit zet volgens de sociale partners de poort open voor een andersoortige 
profilering van scholen; de sociale druk ook bij deze activiteiten kan niet onderschat worden. Deze 
activiteiten zouden volgens de SERV dan ook onder de bepaling moeten vallen zoals maaltijden en voor- en 
naschoolse opvang, nl. opname in de bijdrageregeling (die moet besproken worden in de schoolraad) en 
kostprijs in verhouding tot de geleverde prestaties.  
 
Tot slotte heeft de SERV bedenkingen bij de controle op het naleven van de maximumfacturen en of prijzen 
evenredig zijn met geleverde prestaties. De Commissie Zorgvuldig Bestuur kan dit pas onderzoeken na een 
klacht van belanghebbenden. Dit is op vandaag ook al zo voor wat betreft de kosteloosheid van het 
basisonderwijs, die niet is gerealiseerd en met het effect zoals vermeld in de RIA: ouders krijgen weinig 
genoegdoening, ook niet als hun klacht gegrond lijkt.  Een verdergaande verdieping van het 
controlemechanisme lijkt dus aangewezen. 
 
 
       met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans     Caroline Copers 
administrateur-generaal     voorzitter 
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