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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
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:
• (Secundair) volwassenenonderwijs: programmatieprocedure
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Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van
het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
In Op Stapel 2016-13 van 24 oktober 2016 kon u lezen dat de toekenning van nieuwe
onderwijsbevoegdheid in het secundair volwassenenonderwijs voortaan gebeurt per
vestigingsplaats en voor het hele betrokken studiegebied.
Het voorliggende besluit nu legt nieuwe modaliteiten vast voor het beoordelen van de
aanvragen voor nieuwe onderwijsbevoegdheid.
Bij de beoordeling (door een adviescommissie met vertegenwoordigers van het
departement Onderwijs en Vorming, van AHOVOKS en, in voorkomend geval – voor
aanvragen door een CVO met Nederlands Tweede Taal in zijn aanbod – van het
Agentschap Integratie en Inburgering) wordt met de volgende criteria rekening gehouden:
1° past de aangevraagde onderwijsbevoegdheid in een langetermijnvisie van het
centrumbestuur?
2° hoe groot is regionaal de maatschappelijke behoefte?
3° hoe groot is het potentieel aan cursisten in het rekruteringsgebied van de
vestigingsplaats?
4° wordt er voor de organisatie van de aangevraagde onderwijsbevoegdheid
samengewerkt met derden?
5° beschikt het CVO over de nodige leraarsuren, expertise en infrastructuur voor
de organisatie van de aangevraagde onderwijsbevoegdheid?
6° heeft de inspectie bij de laatste doorlichting van het CVO geen voorbehoud
gemaakt voor een opleiding van het betrokken studiegebied?
7° komt de kwaliteit van de andere opleidingen van het CVO niet in het gedrang?
8° daarbij moeten de principes van de vrije keuze worden gerespecteerd.
Aanvragen zijn pas ontvankelijk als ze vergezeld zijn van het ondertekende protocol van
het lokale comité (= het tussencomité van de scholengroep, vermits het de raad van
bestuur van de scholengroep is die over de programmaties gaat).
De (gemotiveerde) aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk op 15 februari (voor
uitoefening van de bevoegdheid vanaf 1 september erop volgend) of 30 september (voor
uitoefening van de bevoegdheid vanaf 1 februari erop volgend).
Om de beoogde rationalisatie van het aanbod door de koppeling van de uitoefening van de
onderwijsbevoegdheid aan een vestigingsplaats niet te laten doorkruisen door
overhevelingen van de onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied van het ene naar het
andere centrum zonder toetsing aan de maatschappelijke behoefte, moeten
overhevelingen aangevraagd worden (dat geldt niet als de overheveling gebeurt binnen
dezelfde vestigingsplaats (= gemeente); daarvoor volstaat een loutere melding vóór eind
mei). Ook daarvoor legt de Vlaamse Regering nu de modaliteiten vast.
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Ook hier geldt dat de aanvraag, om ontvankelijk te zijn, vergezeld moet gaan van het
ondertekende protocol van de betrokken lokale comités (= de tussencomités van de
betrokken scholengroepen, vermits het de raad van bestuur van de scholengroep(en) is die
over de programmaties gaat).
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt met de volgende criteria rekening gehouden:
1° past de overheveling in een langetermijnvisie van de betrokken
centrumbesturen?
2° wordt, vanuit een macrodoelmatigheidsperspectief, het aanbod in de regio
door de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid, niet te zeer verzadigd?
3° daarbij moeten de principes van de vrije keuze worden gerespecteerd.
De (gemotiveerde) aanvraag voor overheveling moet door de betrokken CVO’s
(gezamenlijk) worden ingediend uiterlijk op 15 februari. De overheveling (ook van de
bijhorende leraarsuren, als die in de afspraken vervat zit) vindt plaats op 1 september
volgend op de goedkeuring van de aanvraag.
Door de koppeling van de onderwijsbevoegdheid aan een vestigingsplaats is er niet langer
nood aan een aparte procedure voor het aanvragen van een bijkomende vestigingsplaats.
Die wordt dan ook geschrapt.
De wijzigingen gaan in op 1 februari 2017 en zijn dus al van toepassing op de
eerstvolgende programmatieronde.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
Dat bij de beoordeling van de aanvragen voor programmatie of overheveling van
onderwijsbevoegdheid rekening moet worden gehouden met de principes van de vrije keuze,
stond niet in het oorspronkelijke ontwerp. Het werd tijdens de onderhandelingen aan de
criteria toegevoegd, nadat daar door de delegatie van het GO! was op aangedrongen: de
vrije keuze is weliswaar hoe dan ook grondwettelijk gegarandeerd, maar in de praktijk, bij de
concrete beoordeling van dossiers, geraakt het principe, tussen andere, nadrukkelijker
opgelegde overwegingen, al eens uit het zicht.
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