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Betreft: voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XX 

 

 

Mijnheer de minister, 

 

 

De SERV heeft uw adviesvraag omtrent het Onderwijsdecreet XX goed ontvangen. In het verleden 

zag de raad meestal af van advisering van verzameldecreten. Gezien de inhoud van de artikels 

waaraan wijzigingen worden aangebracht, wenst de raad toch een aantal opmerkingen en 

bedenkingen aan u over te maken. 

 

Wat betreft het secundair onderwijs 

 

- Het decreet voorziet de mogelijkheid om in het secundair onderwijs een vrijstellingenbeleid 

te voeren (art. III 4), zoals reeds gekend in het hoger en volwassenenonderwijs. De sociale 

partners vinden dit een goede maatregel omdat de leerling en zijn of haar kennis meer 

centraal worden geplaatst. Deze maatregel stimuleert maatwerk, waardoor gevaloriseerd 

kan worden wat leerlingen eerder al verworven hebben. Leerlingen leren zo vooral nieuwe 

zaken, wat motiveert en uiteindelijk leidt tot hogere slaagkansen.  

- Bij art III 9 dient bij het ingevoegde gedachtestreepje (alsook in de reeds bestaande 

gedachtestreepjes) onder art. 84bis §1, 2° melding gemaakt te worden van het getuigschrift 

van de tweede graad van het secundair onderwijs uitgereikt in de leertijd. Het is immers 

mogelijk dat een leerling dit getuigschrift behaalt in de leertijd en na zijn of haar leertijd terug 

overstapt naar het secundair onderwijs met de bedoeling om daar een diploma secundair 

onderwijs te behalen. 

- Het decreet maakt de knelpuntpremie voor bepaalde opleidingsjaren voor studierichtingen uit 

het BSO, DBSO en TSO die leiden naar een knelpuntberoep, structureel (art. III 18). De 

sociale partners staan achter deze maatregel. De premie, zoals die vroeger ook al 

toegekend werd aan scholen, vermindert aanzienlijk de uiteindelijk aan de ouders 

doorgerekende kost. Dit maakt dat jongeren met minder financiële drempels geconfronteerd 

worden en dus vrijer hun opleidingskeuze kunnen maken. Dit initiatief blijft wel een lege 

doos als er geen middelen voor voorzien worden.  
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De ondersteuning geldt ook maar voor één jaar, terwijl opleidingen natuurlijk meerdere jaren 

omvatten en er ook in de verdere jaren nog studiekosten zijn. De lijst van de 

knelpuntberoepen moet wel up to date zijn en aangezien dit een lange lijst wordt, zullen 

prioriteiten moeten bepaald worden. Bovendien wordt opgemerkt dat er nog andere 

opleidingen duur zijn, zonder dat het economische karakter primeert. Wil men een vrije 

schoolkeuze stimuleren, moeten ook die dure opleidingen meer werkingsmiddelen 

genereren.  

Omwille van het beheersbaar houden van de administratieve last voor de scholen, vraagt de 

raad zich af of er geen automatische toekenning van de premie mogelijk is. 

 

- OD XX voorziet ook in de rechtsgrond voor de toekenning van investeringsmiddelen. De 

raad vindt het positief dat de middelen terug structureel worden maar ook hier moeten ook 

effectief middelen voor uitgetrokken worden. Er dient wel meer klemtoon gelegd te worden 

op de samenwerking in de regio’s om versnippering tegen te gaan. Er is geen verwijzing 

naar de rol van de Regionale Technologiecentra (RTC’s) als bemiddelaar en coördinator. 

Wat betreft de investeringen in didactische uitrusting (art. III 17bis) dringt de raad er op aan 

dat de aangevraagde middelen ook daadwerkelijk ingezet worden voor het aantrekkelijker 

maken van beroeps- en technische opleidingen en ze op een meer moderne leest te 

schoeien.  

Indien deze extra middelen voor investeringen in didactische uitrusting ook bedoeld zijn voor 

de centra voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, moet ook de leertijd (de centra 

vorming van zelfstandigen en KMO’s) in aanmerking kunnen komen voor deze extra 

middelen, in welk geval Syntra Vlaanderen deel zou moeten uitmaken van de commissie die 

over de ingedeelde investeringsplannen oordeelt. Nog punctueler: moet in de titel XIII ook 

niet verwezen worden naar de leertijd (art. III.17), aangezien door art. III 18 ook bijkomende 

financiering wordt voorzien voor de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO’s? 

In deze context verwijzen we ook nog naar de opmerking van de Inspectie van Financiën. IF 

las in uw beleidsnota dat u de investeringsprogramma’s zal evalueren en op basis van de 

resultaten een actieplan voor het BSO en TSO zal opstellen. Hoe staat deze intentie in 

relatie tot de bepalingen in OD XX én tot de besparingsmaatregelen?  

- Het Onderwijsdecreet verlengt de timing voor de invoering van de modularisering (art. III 20) 

van 2012 naar 2015. De raad heeft hier een dubbel gevoel bij. Enerzijds is het goed dat dit 

op een doordachte manier kan gebeuren zodat het proces kwalitatief verloopt, anderzijds 

kan het niet de bedoeling zijn de screening en modularisering van het studieaanbod te 

vertragen en op de lange baan te schuiven.  
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OD XX voorziet dat leerlingen DBSO die in december een certificaat behalen en in 

december aan de slag gaan, hun studiefinanciering niet verliezen. De raad onderschrijft 

deze maatregel: dit straft flexibele trajecten niet af. De vraag van de raad is of leerlingen die 

in december een deelcertificaat behalen dat kansen biedt op de arbeidsmarkt en in januari 

daarmee aan de slag gaan ook hun studiefinanciering kunnen behouden.  

- Vanuit het perspectief van een succesvolle schoolloopbaan is het een goede maatregel om 

het OKAN - jaar in het secundair onderwijs te verlengen tot twee jaar. Tegelijkertijd wijst de 

raad er op dat dit artikel weinig of geen meerwaarde voor de onderwijspraktijk met zich mee 

zal brengen omdat dit niet financieel ondersteund wordt. Of scholen dit in zullen richten, 

hangt dus volledig af van hun engagement. Als niet - Nederlandssprekende nieuwkomer is 

het moeilijk om te weten te komen welke school deze langere ondersteuning voorziet.  

 

Wat betreft levenslang leren 

 

- Er is onduidelijkheid over de betekenis van art. IV 14. De raad is bezorgd dat het instappen 

in de specifieke lerarenopleiding bemoeilijkt zou worden voor studenten zonder diploma SO. 

Verder is er ook de oproep om aandacht te blijven hebben voor transparantie wat betreft de 

lerarenopleidingen.  

- Het decreet voorziet dat de centra voor basiseducatie onderwijsbevoegdheid krijgen voor het 

studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs en dat de 

centra voor volwassenenonderwijs onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands 

tweede taal van de basiseducatie (art. IV 16 en 17). Deze maatregel zou een antwoord 

moeten bieden op de wachtlijsten voor deze opleidingen. De raad beaamt dat er een 

oplossing moet komen voor de wachtlijsten voor taalopleidingen maar is van mening dat het 

op deze manier schuiven met opdrachten geen goed spoor is. Basiseducatie en 

volwassenenonderwijs hebben elk een eigen doelgroep die een specifieke aanpak vraagt. Er 

zijn reeds minder middelen voorzien voor de centra basiseducatie, het kan niet dat ze er nu 

ook nog extra opdrachten bovenop krijgen. Er moeten m.a.w. voldoende basisomkadering 

voorzien worden op het correcte niveau, dat bovendien de werkelijke groei weerspiegelt. Er 

is momenteel een evaluatie lopende van het volwassenenonderwijs. Op basis waarvan wordt 

deze beslissing genomen? 

- Art. III 28 stelt dat er GON - begeleiding kan voorzien worden voor (5!) lerenden in de HBO - 

opleiding verpleegkunde. Dergelijke ondersteuning is wezenlijk om talentvolle mensen tot 

een gewaardeerde en broodnodige kwalificatie te leiden. De raad vraagt zich wel af of de 

voorziene 5 begeleidingstrajecten overeenstemmen met de noden, zodat dergelijke 

ondersteuningskansen niet aan teveel mensen geweigerd zou moeten worden. 
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- De raad merkt op dat art. VI 1 ook de studenten HBO, ingeschreven in een hogeschool, 

meeneemt in de studiefinanciering. De SERV vroeg deze uitbreiding in zijn advies n.a.v. het 

desbetreffende decreet en is dan ook verheugd te lezen dat deze aanbeveling gerealiseerd 

wordt. Tegelijkertijd wordt gevraagd om de uitbreiding te vervolledigen: HBO - lerenden 

kunnen zich ook inschrijven aan een CVO; deze groep is momenteel nog uitgesloten van 

studiefinanciering. 

 

 

 

 
 
 
met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans Peter Leyman 
administrateur-generaal voorzitter 

 

        


