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Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

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 ditmaal de stand van zaken weer bij het
afsluiten van de besprekingen in de Commissie Onderwijs van het
Vlaams Parlement over het decreet betreffende het onderwijs
XXVIII en de amendementen.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be

Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen?
Laat het weten aan:
Jan Brewee
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.
Andere afleveringen van Op Stapel vindt u op GO! Pro (>>>Personeel>>>Statutair
Personeel>>>Regelgeving>>> Op stapel staande regelgeving).

In deze aflevering:
 Onderwijsdecreet XXVIII – amendementen
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Decreet betreffende het onderwijs XXVIII – amendementen
In de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement werden de volgende
amendementen aangenomen:
Deeltijds kunstonderwijs
-

Om toegelaten te worden tot de tweede graad van de domeinen Dans en Woordkunstdrama en de tweede graad voor jongeren in het domein Muziek moet een leerling minstens
acht jaar zijn op het einde van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint óf de
basiscompetenties van de eerste graad verworven hebben.
Het amendement geeft ook jongere leerlingen die minstens twee volledige schooljaren in
het basisonderwijs zijn ingeschreven, toegang tot de tweede graad van de domeinen Dans
en Woordkunst-drama en de tweede graad voor jongeren in het domein Muziek. De
maatregel is in eerste instantie bedoeld om leerlingen in een klasgroep met oudere
leerlingen in het lager onderwijs in staat te stellen met die groep les te volgen in de
academie.

-

Om toegelaten te worden tot de tweede graad voor volwassenen in het domein Muziek moet
de leerling de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben op het einde van het kalenderjaar
waarin het schooljaar begint.
Daar wordt nu aan toegevoegd dat de directeur, om pedagogische redenen, ook een jonger
iemand kan toelaten.

-

De lestijden van kortlopende studierichtingen kunnen alleen van de ene naar de andere
kortlopende studierichting worden overgedragen.
Daar komt versoepeling in: bij de oprichting van een nieuwe studierichting, optie of een
nieuw muziekinstrument kunnen de lestijden van de kortlopende studierichtingen worden
uitgewisseld met die van de vierde graad, en omgekeerd, voor de duur van de oprichting.
Het geeft academies wat meer ruimte om een vierde graad of een kortlopende
studierichting te pre-financieren.

De maatregelen gaan in op 1 september 2018.
Duaal leren (gewoon en buitengewoon secundair onderwijs)
Een duaal structuuronderdeel kan in het gewoon secundair onderwijs op 1 september 2019
organiek worden georganiseerd als er een goedgekeurd standaardtraject voor is. Om de
ontwikkelcommissies voldoende tijd te geven, wordt nu bepaald dat de standaardtrajecten
goedgekeurd moeten zijn uiterlijk op 30 november 2018. De uiterste datum om programmatieaanvragen in te dienen wordt (eenmalig) verschoven naar 31 december 2018. Een decreet is in
voorbereiding om ook in het buitengewoon secundair onderwijs OV 3 en OV 4 duale trajecten
organiek mogelijk te maken vanaf 1 september 2019. Daarvoor zouden de standaardtrajecten
goedgekeurd moeten zijn uiterlijk op 31 december 2018. Programmatiedossiers moeten binnen
zijn uiterlijk op 28 februari 2019. De Vlaamse regering beslist uiterlijk op 31 mei 2019.

3

