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In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt
goedgekeurd (besluiten).
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be
Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij:
Jan Brewée
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:





Volwassenenonderwijs: examencommissie kennis onderwijs- en bestuurstaal
Volwassenenonderwijs
GON-omkadering
Personeel: vervangingen (vervolg)
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Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 4 en 8 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de
organisatie van examencommissies door een Centrum voor
Volwassenenonderwijs
Het gaat om de examencommissie bedoeld in artikel 17sexies van het decreet rechtspositie.
Personeelsleden kunnen er aantonen dat ze de onderwijstaal, de bestuurstaal of de wettelijk
of decretaal verplichte tweede taal voldoende machtig zijn. Om de vijf jaar zou een CVO
worden aangewezen om gedurende de volgende vijf jaar twee keer per jaar een
examenzittijd te organiseren. Er was in een uitzondering voorzien voor 2013-2014 en
2014-2015.
De overheid zint op een hervorming van die examencommissie. Kennelijk voldoen de
middelen niet die de overheid momenteel voor het organiseren van de examens ter
beschikking stelt.
In afwachting zal het centrum dat in 2013-2014 en 2014-2015 de examens organiseerde
(CVO Brussels Education Center), dat ook volgend schooljaar doen. Er is in 2015-2016 ook
maar één zittijd – in november.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

oOo

Ontwerp- BVR tot wijziging van de personeelsregelgeving en de
regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de organisatie
van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het
hoger beroepsonderwijs en het secundair volwassenenonderwijs
voor het studiegebied personenzorg
Maatregelen m.i.v. 1 september 2015:


het certificaat voor een opleiding die gebaseerd is op een erkende
beroepskwalificatie, bevat voortaan, onder het opschrift ‘Certificaat’, de vermelding:
“Bewijs van beroepskwalificatie niveau (al naargelang het geval: 2, 3, 4 of 5) van de
Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau (al naargelang het geval: 2, 3, 4 of 5) van het
Europees kwalificatiekader”;



in een modulaire opleiding van het HBO5 waarvoor nog geen door de Vlaamse
regering goedgekeurd opleidingsprofiel bestaat, wordt een eenheid bekrachtigd met
een ‘attest’, een submodule met een ‘deelcertificaat’;
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bij een deelcertificaat van een open module hoort een deelcertificaatsupplement,
waarin het centrumbestuur de eindtermen of de basiscompetenties van de module
vermeldt. Open modules kunnen in de basiseducatie (Wiskunde en Nederlands) en het
secundair volwassenenonderwijs (geletterdheidsmodules).
Het besluit bepaalt hoe een deelcertificaatsupplement voor een open module in het
secundair volwassenenonderwijs er concreet moet uitzien;



de regelgeving voorziet in de mogelijkheid voor een CVO om in zijn (bestaande)
regiovreemde vestigingsplaatsen zijn secundair volwassenenaanbod uit te breiden.
Het kan (enkel) gaan om:
-

opleidingen waarvoor het centrum al onderwijsbevoegdheid heeft van vóór
1 september 2007;
of waarvoor het centrum ambtshalve onderwijsbevoegdheid heeft verworven,
omdat de opleiding inhoudelijk overeenstemt met een lineaire opleiding (of met
een modulaire opleiding waarvoor geen goedgekeurd opleidingsprofiel bestond)
waarvoor het CVO op 1 september 2007 onderwijsbevoegdheid had.

Nu de consortia afgeschaft zijn, moet zo’n uitbreiding door de Vlaamse regering
worden goedgekeurd.
Het besluit legt de aanvraagprocedure vast:
-

de gemotiveerde aanvraag moet uiterlijk op 15 februari (voor een uitbreiding van
het aanbod vanaf 1 september daaropvolgend) of 30 september (voor een
uitbreiding van het aanbod vanaf 1 februari daaropvolgend) worden ingediend;

-

de aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
1° de mate waarin een maatschappelijke behoefte bestaat aan de organisatie
van de opleiding in het werkingsgebied waartoe de gemeente van die
vestigingsplaats behoort;
2° de mate waarin er een potentieel aan cursisten bestaat voor de opleiding in
het werkingsgebied waartoe de gemeente van die vestigingsplaats behoort;
3° of er wordt samengewerkt met derden voor de organisatie van de opleiding;
4° of het centrum in de vestigingsplaats over de nodige infrastructuur voor de
organisatie van de opleiding beschikt;
5° de aanwezigheid van een protocol van het lokaal comité van het
aanvragende centrumbestuur;
6° of de inspectie in het kader van de laatste doorlichting in het centrum geen
voorbehoud heeft gemaakt voor de opleiding waarvoor het aanwenden van
leraarsuren in een vestigingsplaats buiten het werkingsgebied van de
hoofdvestigingsplaats wordt aangevraagd;
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het besluit legt een uitbreidingsmodule Kennismaken met de gezinsopvang vast voor
de opleiding Begeleider in de kinderopvang in het studiegebied Personenzorg van het
secundair volwassenenonderwijs. De bekwaamheidsbewijzen zijn dezelfde als voor
de (rest van de) opleiding Begeleider in de kinderopvang (toekennen van nuttige
ervaring is mogelijk);



het afzonderlijke opleidingsprofiel voor snel-lerende cursisten van de opleiding
Informatica: toepassingssoftware-verkort werd opgeheven – zie de toelichting in Op
Stapel 2015-01 van 28 januari 2015. Er is, met ingang van 1 september 2015, voorzien
in een ambtshalve concordantie van de opleiding Informatica: toepassingssoftwareverkort naar de opleiding Informatica: toepassingssoftware;



in afwachting van de omvorming van de opleidingen kunnen CVO’s bij de Vlaamse
regering een aanvraag indienen om de bestaande opleidingsprofielen te actualiseren
(artikel 161/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na
secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs). Die actualiseringen zijn
instellingsgebonden. Voor twee opleidingen in het GO! werd met succes van die
mogelijkheid gebruik gemaakt: voor de opleiding Industriële informatica, optie
multimediatechniek binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en
Technologie in het CVO IVO Brugge en voor de opleiding Openbare werken binnen
het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie in het CVO Horito.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
Het GO! betreurt wel ten stelligste dat de CVO’s, in tegenspraak met wat eerder was
toegezegd, niét op 1 september 2015 aan de slag zullen kunnen met de
geletterdheidsmodules bij de diplomagerichte opleidingen in het secundair
volwassenenonderwijs.
Ook de overheid zelf is nochtans overtuigd van de maatschappelijke waarde van de
geletterdheidsmodules en ook van de urgentie. De diplomagerichte opleidingen in het
secundair volwassenenonderwijs vervullen een belangrijke functie als
tweedekansonderwijs. Een aantal essentiële basisvaardigheden (voldoende beheersing
van het Nederlands, leercompetenties) zijn kritische succesfactoren. Er wordt
vastgesteld dat ze bij een aantal (potentiële) cursisten ontbreken. Geletterdheidsmodules
spelen net in op een specifieke vraag naar geletterdheidscompetenties in functie van de
opleiding waar ze bij aansluiten, of in functie van de uitoefening van het beroep waar de
opleiding de cursist naartoe leidt. Het gaat om competenties om informatie te verwerven,
te verwerken en gericht aan te wenden (omgaan met taal, cijfers, grafische gegevens,
ICT…). Geletterdheidsmodules kunnen als open module worden georganiseerd: gericht
op de specifieke noden van de concrete cursistengroep.
Het GO! begrijpt dat de overheid een uniforme deler wil invoeren voor de
geletterdheidsmodules (in de huidige stand van de regelgeving wordt voor de
geletterdheidsmodules de deler gebruikt die geldt voor de opleiding waar de module bij
hoort) en dat daarvoor eerst een decreetswijziging nodig is. Maar in afwachting van een
nieuwe deler kunnen de modules worden georganiseerd met de bestaande delers.
Onwenselijke budgettaire implicaties zullen zich niet voordoen, gezien de beperking op
de groei per niveau (secundair volwassenenonderwijs, HBO5 en SLO).

5

BEVRIEZING GON-ONDERSTEUNING IN 2015-2016
Er zijn sterke signalen dat het aantal aanmeldingen van GON-leerlingen voor 2015-2016
merkelijk lager zal liggen dan de vorige schooljaren.
De overheid heeft het voornemen voor volgend schooljaar de GON-omkadering te
bevriezen: de betrokken begeleidende scholen zouden dan in 2015-2016 dezelfde GONomkadering krijgen als in 2014-2015.
Maar de overheid blijft de situatie opvolgen.
Op 1 oktober bekijkt ze, samen met de sociale partners, hoe scholen een eventueel surplus
aan omkadering (in vergelijking met het aantal leerlingen dat de school begeleidt) moeten
aanwenden (er zal daarbij ook aandacht zijn voor scholen die, in vergelijking met het
schooljaar 2014-2015, het aantal leerlingen dat zij moeten begeleiden, tóch zouden zien
stijgen).
oOo

VERVANGINGEN (vervolg)
In Op Stapel 2015-06 van 13 mei 2015 kon u lezen hoe, vanaf volgend schooljaar, de nieuwe
regels voor de vervanging van (tijdelijk) afwezige personeelsleden er uitzien.
Als hun afwezigheid ingegaan is tijdens de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie
(of, voor de Brusselse kinderdagverblijven, tijdens een sluitingsperiode) of in de periode
van veertien kalenderdagen ervoor, voorziet de overheid pas in de financiering van hun
vervanging vanaf de eerste dag ná de vakantie- (of sluitings-)periode en dan nog alleen
maar voor zover de voorziene afwezigheid (na de vakantie- of sluitingsperiode) nog
minstens tien werkdagen duurt.
Ondertussen is het BVR houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs
goedgekeurd.
De nieuwe regels zijn van toepassing op het personeel in de scholen van het secundair
onderwijs, het personeel van het volwassenenonderwijs, van het DKO (de regels gelden dus
ook voor het administratief personeel in het DKO), de CLB’s, de voor- en nabewaking in de
Nederlandstalige basisscholen van het GO! in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en
de kinderdagverblijven van het GO! in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Ze zijn niet van toepassing in het basisonderwijs, de internaten, de semi-internaten, de
opvangcentra (IPO), het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg van het GO! (Kuurne), de tehuizen
voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats. Ze zijn ook niet van toepassing voor de
pedagogische begeleiding (waar pas vervangen wordt voor zover de voorziene afwezigheid
minstens 98 dagen duurt) en voor het bevorderingsambt van directeur.
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