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1.  In le iding 

De Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 1 augustus 2003 gevraagd 
advies te geven over het voorontwerp van decreet betreffende de rechtspositieregeling van de 
student, de participatie in het hoger onderwijs en de begeleiding van de herstructurering van 
het hoger onderwijs in Vlaanderen. De adviestermijn was 1 maand.  
 
 

2.  Advies 

De SERV maakt ten gronde volgende opmerkingen: 

 hoofdstuk 3, met name over de rechtsbescherming bij examenbeslissingen, dient ook 
uitgewerkt te worden voor het verlenen van toegang en vrijstellingen, onder andere op basis 
van EVC/EVK. Er wordt terecht een uitgebreide rechtsbescherming voorzien inzake 
examenbeslissingen vanwege de grote impact op studieduur en studieomvang die deze 
beslissingen met zich mee brengen. Dit geldt ook voor vrijstellingen, dus wordt hier dus best 
een uitbreiding voorzien. Daarnaast is een vergelijkbare regeling voor het 
volwassenenonderwijs aangewezen. 

 de verhoudingen tussen partijen en de bescherming van de student bij stages dient volgens 
de raad bij besluit geregeld te worden. Dit voorontwerp voorziet daartoe dan ook best de 
decretale basis. 

 ten aanzien van Deel III over de integratie van het hoger onderwijs voor sociale promotie in 
de hogescholen maakt de raad volgende opmerkingen. Het maatschappelijk belang van de 
HOSP-leerweg in termen van democratisering en het bieden van bijkomende kansen op 
een diploma hoger onderwijs is niet gering. De raad pleit dan ook voor het behoud van deze 
leerweg. Het voorliggende voorontwerp creëert voor de (potentiële) cursisten een situatie 
met twee sterk uiteenlopende snelheden en weinig zekerheid. Uiteenlopend omdat 
behoudens voor de enkele voortgezette opleidingen de cursist geen enkele zekerheid krijgt 
over de aard van de opleiding en dus over de aard van het studiebewijs als finaliteit van de 
opleiding. Dit werkt ook weinig motiverend voor (potentiële) cursisten. Op geen enkele wijze 
het behoud gegarandeerd van deze aangepaste leerweg en dito methodiek op hoger 
onderwijs-niveau. Er wordt evenmin een oplossing geboden voor de valorisatie van in het 
HOSP met succes doorlopen opleidingsonderdelen. Daarvan wordt enkel aangegeven dat 
ze door hogescholen kunnen worden gevaloriseerd (art. 74, § 5 van het voorontwerp van 
decreet flexibilisering hoger onderwijs stipuleert dat cursisten dan nog 150 EURO zullen 
moeten betalen voor assesment). Deze stipulering is te vrijblijvend en biedt ook geen enkel 
perspectief voor cursisten. Het gaat hier om een regeling van valorisatie van EVK waarbij 
het perfect mogelijk moet zijn om een regeling te treffen die voor cursisten zekerheid biedt.  
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 Titel IV van het voorontwerp van decreet beoogt een tripartiet Vlaams 
Onderhandelingscomité in te voeren voor het gehele hoger onderwijs, voor zowel 
universiteiten als hogescholen, en voor zowel onderwijzend personeel als niet-onderwijzend 
personeel. In de Memorie van toelichting wordt dit verantwoord vanuit de bevoegdheid van 
de Vlaamse Gemeenschap om de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs te 
regelen. De SERV heeft reeds n.a.v. de oprichting van onderhandelingscomités in het vrij 
gesubsidieerd onderwijs van 8 februari 1995 gesteld dat de bevoegdheid van de Vlaamse 
decreetgever inzake de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen tal van juridische 
vragen oproept. De SERV benadrukte toen “dat de regelgeving inzake collectieve 
arbeidsbetrekkingen van het arbeidsrecht in globo een federale bevoegdheid is en dit zowel 
voor de openbare sector als voor de particuliere sector. Ingevolge de staatshervorming, 
inzonderheid de grondwettelijke bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, werden bij 
decreet een aantal aspecten van de collectieve arbeidsverhoudingen geregeld voor het vrij 
gesubsidieerd onderwijs. Het voorontwerp kadert kennelijk in die ontwikkeling”. De SERV 
onderstreepte toen “dat initiatieven van de Vlaamse decreetgever de federale wetgeving 
inzake collectieve arbeidsverhoudingen niet kunnen wijzigen, noch kunnen uithollen. Zij 
kunnen ook geen precedent zijn, noch voor het gemeenschapsonderwijs, noch voor andere 
sectoren”. 

 Dezelfde vragen rijzen bij het voorliggende voorontwerp van decreet. De raad onderschrijft 
de doelstelling om, in het verlengde van de Bolognahervorming, ook tot een gefaseerde 
integratie te komen van de overleg- en onderhandelingsstructuren voor het hoger onderwijs. 
Daarbij moet evenwel ten gronde de interferentie met de federale regelgeving worden 
uitgeklaard, met daarbij in het bijzonder drie vraagstukken: 

• de samenhang met het (federale) syndicale statuut voor het 
overheidspersoneel dat vandaag de collectieve arbeidsverhoudingen regelt in 
het gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs; 

• de samenhang met de Wet van 5 december 1968 op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, die vandaag de collectieve 
arbeidsverhoudingen regelt voor de vrije universiteiten: 

• de kwestie van het niet-onderwijzend personeel: het Vlaamse 
onderhandelingscomité zou voor alle personeel bevoegd worden, terwijl de 
Vlaamse overheid niet bevoegd is om de rechtspositie van het niet-
onderwijzend personeel te regelen. 

De raad vraagt dat met alle betrokken personeelsvakbonden en met de federale overheid 
vooraf overleg wordt gepleegd over deze vraagstukken, dit ook met het oog op het vermijden 
van rechtsonzekerheid door parallelle regelgeving op Vlaams en op federaal vlak. 
Gezien het decreet impliciet een wijziging inhoudt van het federale syndicale statuut voor het 
overheidspersoneel dringt zich overigens een overleg op in de schoot van het comité A. 
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Daarbij moet ook worden bekeken hoe in de toekomst het paritaire overleg voor het hoger 
onderwijs vorm krijgt. Het voorontwerp van decreet beperkt zich immers tot een regeling van 
het tripartiete overleg. Anders dan vandaag is voorzien voor het basisonderwijs en het 
secundaire onderwijs wordt geen regeling voorgesteld inzake paritaire comités, collectieve 
overeenkomsten en algemeen verbindend verklaring van deze overeenkomsten.       
Tenslotte wijst de raad er op dat de samenstelling van het Vlaams onderhandelingscomité niet 
behoorlijk is geregeld, althans voor wat betreft de delegatie van het personeel. Er wordt 
bepaald dat de delegatie bestaat uit afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, 
zonder dat wordt bepaald wie als representatief wordt beschouwd en op welke wijze 
voordracht en benoeming gebeurt. De raad verwijst ter zake naar de bestaande regeling voor 
het Vlaams onderhandelingscomité voor het basis- en secundair onderwijs die op dit punt 
gedetailleerder is. 
De raad stelt ook vast dat de bevoegdheden van het Vlaamse onderhandelingscomité 
aanzienlijk beperkter zijn dan in het basis- en secundair onderwijs. De vraag rijst of dit verschil 
in behandeling op een of andere rechtvaardigingsgrond steunt.   


