
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV gevraagd advies te geven over twee 
voorontwerpen van decreet, nl. betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) – of het 
zogenaamde participatiedecreet - en het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het 
Gemeenschapsonderwijs.  Het laatste voorontwerp is een aanpassing van het bijzonder decreet op het 
Gemeenschapsonderwijs in functie van het zogenaamde participatiedecreet. 
 
 

* 
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1. ALGEMENE OPMERKINGEN EN KRITIEK 
 
De Raad is van oordeel dat het feit dat de participatieregeling met dit voorontwerp wordt gestroomlijnd en 
verduidelijkt een goede zaak is.  Wel moet erover gewaakt worden dat de wijze van regeling van lokale 
participatie niet verzandt in al te logge structuren.  
Een opvolging van de regeling na verloop van tijd is volgens de Raad dan ook noodzakelijk met daaraan 
verbonden het engagement om de regeling bij te stellen indien nodig. 
 
De Raad wil met klem protesteren tegen een aantal voorgestelde herzieningen in het luik over de VLOR die een 
voorafname zijn ten aanzien van het voorontwerp van decreet tot regeling van strategische adviesraden, 
waarover de SERV heeft geadviseerd op 15 mei 2002, en een mogelijk nieuw SERV-decreet.  Voorstellen die 
bovendien elke inhoudelijke, gestructureerde bijdrage vanuit de socio-economische wereld in het onderwijsdebat 
quasi onmogelijk maken. 
 
Vooraleer in te gaan op artikels uit het voorliggende voorontwerp van decreet betreffende participatie op school 
en de Vlaamse Onderwijsraad, herhaalt de Raad een aantal principiële punten uit zijn advies op het voorontwerp 
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van decreet tot regeling van strategische adviesraden die onverkort blijven gelden en waarvan er enkele door het 
voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de VLOR opnieuw worden geschonden:  
- De SERV is het forum voor sociaal overleg In Vlaanderen.  Deze visie werd bevestigd door de Vlaamse 

regering en bekrachtigd door het VESOC-overleg van 24 april 2002.  Dit VESOC-akkoord bekrachtigt de 
SERV in zijn huidige rol als advies- en overlegorgaan, zijn eigenheid en samenstelling.  Hieruit volgt dat 
artikel 82 van het dit voorontwerp van decreet strijdig is met de beslissing van de Vlaamse regering die de 
SERV verder wenst te betrekken bij alle dossiers met een sociaal-economische invalshoek, dus ook inzake 
onderwijs (zie ook het commentaar bij artikel 82).   

- Het voorleggen aan de SERV van alle dossiers met een sociaal-economische weerslag zorgt voor een 
sociaal-economische toets van de Vlaamse regelgeving waardoor het maatschappelijk draagvlak ervoor 
wordt versterkt, de kwaliteit en coherentie ervan wordt verhoogd en de uitvoering beter gegarandeerd.  
Opnieuw is dit een argument om de betrokkenheid van de SERV over onderwijsmateries te behouden. 

- De opdrachten van de strategische adviesraden zijn ruim omschreven: bijdragen tot de vorming van een 
beleidsvisie, volgen en interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen en advies geven over de 
besluiten van de Vlaamse regering van strategisch belang.  Deze principes moeten onverkort gelden voor 
de VLOR (zie bemerkingen bij artikels 58 en 60)    

- De autonomie van de SERV-werking mag niet in het gedrang komen.  Deze autonomie geldt ten aanzien 
van de samenstelling van de werkgroepen, de wijze van besluitvorming van de Raad (consensusregel), de 
openbaarmaking van de adviezen, het samenstellen van de delegaties, en het aanstellen van de voorzitter 
en de leidend(e) ambtena(a)r(en).  Deze principes wil de Raad ook gehandhaafd zien in de VLOR (zie 
bemerking bij artikels 70, 72 en 75).  De adviezen van de strategische adviesraden moeten openbaar zijn.  
Er kan dus geen embargo worden opgelegd voor publicatie. 

- Instellingen moeten ook een zekere autonomie hebben inzake personeelsformatie en personeelsbeleid, 
binnen de algemene regels die worden opgemaakt door de Vlaamse regering met het oog op een globale 
interne arbeidsmarkt1.  (zie bemerkingen bij artikel 79).     

 
Ondertussen is het voorontwerp van decreet tot regeling van strategische adviesraden gewijzigd.  In de 
aanvullende toelichting die door de Vlaamse regering is overgemaakt aan de Raad van State is sprake van 
ervaringsdeskundigen, zonder dat die tot een bepaalde beroepscategorie kunnen behoren.  In tegenstelling 
hiermee selecteert men in het voorontwerp van participatiedecreet die ervaringsdeskundigen juist wel uit een 
bepaalde beroepscategorie (zie ook commentaar bij art. 70).      
 
In de nieuwe nota aan de Vlaamse regering over de toekomst van INTERFACE staat dat men in de schoot 
hiervan een "Vlaamse denktank Levenslang en Levensbreed leren" wil installeren, met o.m. aanbieders, sociale 
partners, academici, gebruikers.  Deze denktank zou adviserende bevoegdheid krijgen over het beleidsthema  
levenslang en levensbreed leren. 
Er wordt wel gesteld dat dit geen afbreuk mag doen aan de rol van het VESOC en van de VLOR.  In elk geval lijkt 
de strategische adviesfunctie van de VLOR en van de deelraad Levenslang en Levensbreed Leren hierdoor in 
het gedrang te komen.  Het dreigt nogmaals een miskenning te zijn van de bevoegdheden van de SERV  
 

                                                 
1  Zie: Advies van de SERV over het voorontwerp van kaderdecreet beter bestuurlijk beleid, 26 april 2002). 
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2. ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN 
 
Artikel 30 stipuleert dat de directeur, de inrichtende macht en de schoolraad in een overeenkomst de 
procedureregels bepalen die bij het uitoefenen van de participatierechten moeten in acht worden genomen.  
Deze partijen en het lokaal comité bepalen in deze overeenkomst welke procedureregelen in acht worden 
genomen inzake de aangelegenheden waarvoor de schoolraad en het lokaal comité gezamenlijk bevoegd zijn.  
De overeenkomst kan bijkomende rechten en bevoegdheden aan de schoolraad toekennen. 
 
De SERV wil benadrukken dat het participatiedecreet geen afbreuk mag doen aan de bevoegdheden van andere 
overleg- en onderhandelingsorganen op schoolniveau (LOC’s, BOC’s, OR, comités PB).  De bepaling van art. 22 
dat de schoolraad bevoegd is voor het welzijns- en veiligheidsbeleid overlapt al met de bevoegdheid van de 
comités PB. 
 
Artikel 58  stipuleert waarover de VLOR verplic ht advies moet uitbrengen. 
 
De opdracht van de strategische adviesraden zoals bepaald in het voorontwerp van decreet tot regeling van 
strategische adviesraden is veel ruimer dan de opdracht die toegekend wordt aan de VLOR.  Bijdragen tot de 
vorming van een beleidsvisie, volgen en interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen zijn opdrachten die 
de adviesfunctie ondersteunen en de maatschappelijke relevantie van adviezen kracht kunnen bijzetten.  Deze 
opdrachten dienen volgens de SERV dan ook voor de VLOR decretaal verankerd te worden.  De SERV wil de 
adviesbevoegdheid van de VLOR ook uitgebreid zien met een verplicht advies over alle besluiten van strategisch 
belang.   
De SERV wil ook dat aan § 2 van dit artikel wordt toegevoegd dat de Vlaamse regering de motivering om het 
advies van de VLOR niet of slechts gedeeltelijk te volgen aan de VLOR wordt meegedeeld.  De huidige 
formulering preciseert niet aan welk orgaan motivering dient te worden gericht.  De sociale partners achten het 
een element van behoorlijk bestuur dat beslissingen die afwijken van adviezen aan de adviesgever worden 
gemotiveerd.     
 
Artikel 59 bepaalt dat de VLOR op eigen initiatief, mits voorgaande consultatie van het ruime onderwijsveld, of 
op vraag van het Vlaams parlement advies kan uitbrengen over actuele onderwijsthema’s. 
 
De SERV wenst de tussenvoeging ‘mits voorgaande consultatie van het ruime onderwijsveld’ te schrappen.  Dit is 
immers een uitholling van het initiatiefrecht van de VLOR en wekt de indruk dat de VLOR niet het ruime 
onderwijsveld zou vertegenwoordigen of consulteren.   
 
Artikel 60, §1 beperkt de adviestijd van de VLOR tot 10 dagen (5 dagen voor een gemotiveerd spoedadvies).   
 
De SERV is van oordeel dat dergelijke beperking van de adviestijd strijdig is met de geest van het voorontwerp 
van decreet tot regeling strategische adviesraden en met de bepalingen in het voorliggende voorontwerp over de 
bekrachtiging van de adviezen van de deelraden van de VLOR door de Algemene Raad (art. 77).  Op een 
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gedegen en onderbouwde wijze adviseren op 10 dagen tijd en dit eventueel ook nog laten bekrachtigen door de 
Algemene Raad is volgens de SERV volstrekt onhaalbaar.  De SERV vraagt met aandrang de geest te 
respecteren van het voorontwerp decreet tot regeling strategische adviesraden en herhaalt zijn advies hierover 
van 15 mei 2002, nl. dat strategische adviesorganen een adviestermijn moeten krijgen van 2 maanden. 
 
Artikel 70 betreft de coöptatie van individuele personeelsleden door de overige afgevaardigden na openbare 
oproep in het Belgisch Staatsblad. 
 
De SERV stelt vast dat in de toelichting van de Vlaamse regering aan de Raad van State bij het ontwerp van 
decreet op de strategische adviesraden, sprake is van opname van "ervaringsdeskundigen" in de strategische 
adviesraden, zij het dat daaraan uitdrukkelijk wordt toegevoegd dat deze niet kunnen behoren tot een bepaalde 
beroepscategorie.  Het voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de VLOR, dat in artikel 70 
expliciet voorziet in de coöptatie van individuele personeelsleden, als "ervaringsdeskundige" (zie Memorie van 
Toelichting), en dus van ervaringsdeskundigen die uit een specifieke beroepscategorie komen, is dan ook niet in 
overeenstemming met de voorgestelde kaderregeling voor de strategische adviesraden.   Bovendien wordt 
daarmee de indruk gewekt dat het maatschappelijk middenveld niet zelf over ervaringsdeskundigheid beschikt.  
De sociale partners hebben reeds in hun advies van 15 mei 2002 bij het voorontwerp van decreet tot regeling van 
strategische adviesraden uitdrukkelijk gesteld dat de doelgroepen van het beleid op representatieve en 
gemandateerde wijze vertegenwoordigd zijn, waarbij deskundigheid is gegarandeerd vanuit de opgebouwde 
ervaring.  
 
Artikel 72 stelt dat een mandaat als afgevaardigde in slechts één raad (van de VLOR) kan worden opgenomen.   
 
De Raad tekent hiertegen bezwaar aan ten eerste omdat het de autonomie beknot van de organisaties in wie ze 
afvaardigen en ten tweede omdat het functioneren van de raden daardoor wordt bemoeilijkt.  De afgevaardigden 
vertolken immers het standpunt van een organisatie.  Een standpunt dat intern overlegd is en gelegitimeerd.  De 
argumentatie (zie Artikelsgewijze toelichting, blz. 32) dat het centrale besluitvormingsproces hiermee gediend zou 
zijn en de belasting van individuen zou verminderen, gaat niet op.  Het zo veel mogelijk personen betrekken is 
geen bonus op zich: de personen om wie het hier gaat vertegenwoordigen organisaties die een standpunt 
hebben ingenomen dat wordt vertolkt in de raden van de VLOR, waarover daar discussie is en meestal tot 
consensus wordt gekomen.  Het is die ruim gedragen consensus binnen een advies- en overlegorgaan die 
waardevol is voor het besluitvormingsproces en het beleid.  Het betrekken van zoveel mogelijk personen is een 
ander, even lovenswaardig principe maar past niet in het kader van een adviesstructuur.   
 
Artikel 75 stelt dat de algemeen secretaris door de regering wordt aangesteld na een openbare oproep.  De 
regering bepaalt de selectievoorwaarden.   
 
De SERV is van oordeel dat een leidend ambtenaar zoals de algemeen secretaris onafhankelijk moet kunnen 
staan ten opzichte van het beleid.  Een adviesinstantie moet immers het beleid bevragen op basis van de inbreng 
van de geledingen.  De onafhankelijkheid van een adviesinstantie is ook een uitgangspunt bij het ontwerpdecreet 
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op de strategische adviesraden.  De SERV pleit er om die redenen voor dat de Raad de leidend(e) 
ambtena(a)r(en) zelf moet kunnen aanstellen.  
  
Artikel 79 bepaalt dat de regering de personeelsformatie vastlegt alsook het administratief en geldelijk statuut.  
 
De SERV pleit ervoor dat de strategische adviesraden dezelfde autonomie krijgen inzake personeelsbeleid 
(zowel statuut als personeelsformatie) als de EVA's, met behoud van een goed evenwicht tussen de centraal 
vastgelegde algemene spelregels en de decentrale invulling van personeelsformatie en -beleid en met 
afstemming van de overleg- en onderhandelingsstructuur met het personeel daarop (cf. Advies van de SERV 
over het voorontwerp van voorontwerp van kaderdecreet beter bestuurlijk beleid, 26 april 2002). 
 
Artikel 82 voegt een artikel toe aan het decreet op de SERV en stelt dat het advies van de SERV over 
voorontwerpen van decreet inzake onderwijsaangelegenheden wordt uitgebracht door de vertegenwoordigers 
van de SERV in de VLOR.   
 
De SERV heeft hierop al gereageerd met een brief aan de Minister-President en de Minister van Onderwijs en 
Vorming op 20 december 2002 waarop tot op vandaag geen antwoord is gekomen.  De Raad herhaalt dus 
nogmaals wat in die brief werd gezegd: nl. dat met deze beslissing de Vlaamse regering vooruit loopt op de 
geplande hervorming van het adviesradenlandschap, zonder dat het Vlaams Parlement hieromtrent een debat 
ten gronde heeft kunnen voeren.  Voor de sociale partners kan een dergelijke voorafname op de besluitvorming 
niet.  Het voorontwerpdecreet tot regeling van strategische adviesraden stipuleert duidelijk in zijn slotbepalingen 
dat de werking en organisatie van de adviesraden behouden blijven totdat de organieke regeling (indien nodig) 
aangepast is aan het decreet op de strategische adviesraden.  Nu reeds de werking van een adviesraad willen 
aanpassen om tegemoet te komen aan het ontwerpdecreet strategische adviesraden strookt niet met de kalender 
die voorzien wordt in het ontwerpdecreet zelf. 
Voor de SERV gaat dit bovendien in tegen afspraken die gemaakt zijn op VESOC en op talrijke ontmoetingen 
met diverse regeringsleden.  De SERV gaat er dan ook van uit dat het artikel 82 in het voorontwerp van 
participatiedecreet met betrekking tot de bevoegdheden van de SERV geschrapt zal worden.  De SERV moet zijn 
bevoegdheden kunnen blijven uitoefenen over aangelegenheden die tot de core business behoren van de sociale 
partners, in dit geval o.a. de relatie onderwijs-arbeidsmarkt in ruime zin.  De sociale partners menen dat men als 
beleidsvoerder niet kan ontkennen dat vanuit het sociaal overleg binnen de SERV een belangrijk inbreng wordt 
gedaan in het besluitvormingsproces.  
 


