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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:
 Volwassenenonderwijs

2

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs – XXVII
VOLWASSENENONDERWIJS:
In Op Stapel 2017-02 van 17 februari 2017 kon u lezen:
De overheid stelt sinds een aantal jaren projectmiddelen ter beschikking voor de organisatie
van opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 in de
maanden juli en augustus. Aanvragen daarvoor moeten uiterlijk op 31 maart bij de Vlaamse
Regering worden ingediend.
Tot nog toe kon het alleen voor modules NT2-Breakthrough persoonlijk en NT2-Breakthrough
publiek van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1.
Vanaf 1 september 2017 kan het gaan om om het even welke module(s) van het
studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2.

De ingangsdatum van de bepaling wordt 1 juli 2017. Dat betekent dat de
uitbreiding ook al kan voor het zomeraanbod in 2017.
De aanvragen (er kunnen er meer per centrum zijn) zullen moeten preciseren welke modules
het centrum wil aanbieden.
*
In Op Stapel 2017-02 van 17 februari 2017 kon u verder ook lezen:
Bij het afsluiten van de onderhandelingen neemt de overheid ook nog een paar
engagementen op zich die de fusies van centra of de overname van aanbod verder moeten
faciliteren:
- (…)
- er komen, in het kader van de nieuwe financiering vanaf 1 september 2019, financiële
stimulansen voor centra die de integratie in het secundair volwassenenonderwijs verder
opdrijven bóven de 700 000 lesurencursist; de Vlaamse Regering zal daarvoor de
minimumnorm vastleggen nog vóór zij het ontwerp van onderwijsdecreet XXVII bij het
Vlaams parlement indient. Die verdere integratie hoeft niet noodzakelijk op
centrumniveau te gebeuren; het kan ook via samenwerking tússen centra onder één
bestuur of via samenwerking tússen besturen. Wat zo’n samenwerking dan minimaal
moet omvatten, moet ook nog worden bepaald.
De norm voor die bijkomende stimulansen komt op 850 000 lesurencursist te liggen.
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