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Betreft : Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVIII 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 3 januari 2008 vroeg u de SERV advies bij het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVIII, 
volgens gewone procedure. Het decreet heeft als doel het omzetten van CAO afspraken in regelgeving, het 
bijsturen van een aantal hervormingen door het aanpassen van bestaande decreten en een aantal 
bepalingen die vereenvoudigingen binnen onderwijs mogelijk moeten maken. Aangezien het voorontwerp 
van decreet dus vooral operationele doelstellingen heeft, wenst de raad slechts kort te reageren. Meer 
bepaald over de voorafnames die in het voorontwerp worden gedaan, het gebrek aan motivering van 
bepaalde beslissingen en, inhoudelijk, over het organiek maken van het modulair onderwijs en tenslotte 
over de aanpassingen in het studiefinancieringssysteem. 
  
De raad heeft het er, zoals in het verleden, moeilijk mee dat er in een OD voorafnames worden genomen op 
dossiers die verre van afgerond zijn. Een OD heeft een dwingend en dringend karakter om de start van het 
komende schooljaar vlotter te laten verlopen. Twee dossiers ter illustratie waar die voorafname gebeurt.  

1) Scholen voltijds secundair onderwijs die experimenteren met het modulaire stelsel worden 
volgend schooljaar voor de keuze gesteld: verder doen of terugschakelen naar het lineaire stelsel. Àlle 
scholen die deeltijds secundair onderwijs aanbieden, zijn verplicht over te schakelen naar het modulair 
systeem. Deze omschakeling geldt voor àlle aangeboden opleidingen, ongeacht of de opleidingen 
meededen met het experiment. Het landschap deeltijds onderwijs wacht op een nieuw decreet. Daar dient 
overwogen te worden welk stelsel het best de kansen voor de jongeren ondersteunt. De raad is voorstander 
van een modulair systeem maar stelt zich de vraag of met het organiek maken zoals voorzien in OD XVIII  
niet beter werd gewacht tot er meer duidelijkheid was wat betreft de beloofde blauwdruk voor het secundair 
onderwijs. 
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2) Het normenstelsel voor het creëren van nieuw aanbod binnen het buitengewoon basisonderwijs 

wordt versoepeld zodat scholen minder drempels zouden ervaren tot programmeren van nieuwe types. Het 
aanbod zou zo meer gespreid zijn, waardoor het leerlingenvervoer minder lang zou duren. De SERV 
beschouwt dit als een voorafname op de gesprekken die lopen binnen het dossier ‘leerzorg’. Één van de op 
te lossen vragen is hoe een (meer) dekkend aanbod gerealiseerd kan worden. De raad vreest dat de meest 
afdoende oplossing doorkruist zal worden door een veld dat tussen hier en het tijdstip dat het ideale 
landschap qua aanbod uitgetekend is, volop programmeerde. Het bestaande aanbod snoeien naar de 
gewenste vorm is een te vermijden want heikele opdracht. Uit de bewuste passage in OD XVIII leidt de raad 
geen sturende factoren af die kunnen garanderen dat het aanbod evenwichtiger gespreid zou zijn dan 
vandaag.  
 
De raad stelt ook vast dat maatregelen worden verlengd, afgeschaft en/of verbreed zonder expliciet te 
motiveren waarom wetenschappelijk onderzoek, adviezen of aanbevelingen niet gevolgd worden. Opnieuw 
wenst de SERV deze vaststelling te illustreren met twee voorbeelden:  

1) De GOK+-maatregel in het kleuteronderwijs wordt na vier maanden werking zonder grondige 
motivatie verlengd tot drie extra schooljaren. Dit zou beter sporen met de derde GOK-cyclus en het nieuwe 
financieringssysteem-leerplichtonderwijs dat vanaf september 2011 van start zou moeten gaan.  

2) De Memorie van Toelichting meldt dat de ”evaluatie van het experiment modularisering een 
ietwat gemengd beeld oplevert (…)”. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat het evalueren van het 
modulair onderwijs moeilijk is, gezien de beleidsmakers bij de opstart geen duidelijke parameters hebben 
vastgelegd. De geciteerde zin is de enige verantwoording waarom de aanbevelingen van de Vlor om van het 
modulaire systeem een succesverhaal te maken, niet gevolgd worden.  
 
De raad wil graag dieper ingaan op het organiek maken van het experiment modularisering zonder dat 
huidige extra ondersteuning structureel wordt. De scholen krijgen hierdoor een dubbel signaal: “U kan 
kiezen voor modularisering maar we vinden het niet nodig de correcte omkadering te voorzien”.  
Volgens de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV is dit een fout signaal. Het werkt nefast voor 
vernieuwing in het secundair onderwijs omdat een algemene implementatie, ook na langdurige 
experimenten, de nodige middelen vraagt. Het modulair onderwijs heeft veel nodig om te kunnen slagen; de 
raad verwijst in deze opnieuw naar de cruciale succesvoorwaarden die de Vlor heeft opgelijst. Die extra 
steun is net noodzakelijk om het modulair onderwijs levensvatbaar te houden. De experimentele scholen 
worden dus met een non-keuze geconfronteerd waarbij de vraag moet gesteld worden of die scholen wel 
vlot kunnen terugdraaien naar een lineaire structuur.  
Indien dit principe doorgetrokken zou worden en alle vernieuwende projecten die extra omkadering 
genereerden bij het organiek maken die extra middelen verliezen,  zou het secundair onderwijs nooit ten 
gronde veranderd kunnen worden indien de vernieuwing van die aard is dat deze middelen essentieel zijn 
voor het slagen ervan.  
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De raad heeft ook problemen dat bij het berekenen van het studiefinancieringskrediet van de student, enkel 
wordt gekeken naar de effectief verworven studiepunten. Volgens OD XVIII getuigen gedelibereerde 
studiepunten niet van studievoortgang, alhoewel studenten nooit meer gevraagd zal worden die 
gedelibereerde studiepunten opnieuw te doen. De raad vindt dat elke studievoortgang beloond moet 
worden, zowel voor de student als voor de instelling.  
Studiefinanciering wil net dat de kansengroepen in het hoger onderwijs van meer kansen zouden kunnen 
genieten. De druk op het halen van een BanaBa/ManaMa wordt steeds hoger. Een studiefinanciering wordt 
voorzien voor een tweede bachelor, maar niet voor een eenjarige voortgezette opleiding. Voor de 
kansengroepen is dit een spijtige zaak: willen ze hun kennis nog verruimen, horen ze drie jaar bij te 
studeren. De raad pleit voor keuzevrijheid bij opnemen van een tweede krediet: of een tweede bachelor of 
een tweede master of een eerste BanaBa/ManaMa. De raad beseft dat de ene BanaBa/ManaMa veel 
lucratiever is voor het indvidu dan de andere. Daarom wordt voorgesteld om enkel studiefinanciering te 
voorzien voor BanaBa’s/ManaMa’s die als maatschappelijk relevant worden beschouwd (zoals bepaald in 
het decreet financiering hoger onderwijs) en vanuit dat oogpunt ook gefinancierd worden door de overheid.  
 
 
 
       met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
       Pieter Kerremans 
       administrateur-generaal 


