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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

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.

In deze aflevering:
 Buitengewoon secundair onderwijs – lesbijwoning elders in het buitengewoon
secundair onderwijs
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Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX
Omdat er enige verwarring is ontstaan naar aanleiding van de toelichting bij een bepaling in
het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX (Op Stapel 2018-28 van
7 december 2018), hernemen we nog eens de toelichting:
Buitengewoon secundair onderwijs – lesbijwoning elders in het buitengewoon secundair
onderwijs
De regeling om leerlingen uit het buitengewoon secundair elders in het buitengewoon
secundair onderwijs lessen te laten bijwonen, ziet er vanaf volgend schooljaar uit als volgt.

Lesbijwoning elders in het buitengewoon secundair onderwijs kan voor leerlingen die zijn
ingeschreven in opleidingsvorm 1, 2 of 3, binnen of buiten de eigen school, in dezelfde of een
andere administratieve groep, in dezelfde of een andere opleidingsvorm. Voor leerlingen in
OV 4 kan lesbijwoning elders in het buitengewoon secundair onderwijs, binnen of buiten de
eigen school, in dezelfde administratieve groep of een andere administratieve groep, enkel
binnen OV 4. Het kan voor hen niét in een andere opleidingsvorm, omdat dan afgestapt wordt
van het gemeenschappelijk curriculum.
Het gaat telkens om maximaal de helft van de wekelijkse lesuren van het structuuronderdeel
waarin de leerling is ingeschreven. Tijdens eenzelfde schooljaar is de regeling niet
combineerbaar met de regeling voor de lesbijwoning in het gewoon onderwijs (aan dié
regeling verandert overigens niets). De lesbijwoning elders in het buitengewoon onderwijs,
binnen of buiten de eigen school, moet ook beperkt blijven tot een gedeelte van één
schooljaar (voor een volgend schooljaar moet men desgewenst het attest maar wijzigen).
De school waar de leerling is ingeschreven, blijft verantwoordelijk voor de evaluatie van de
leerling, de studiebekrachtiging en de kwaliteitszorg. Als het gaat om lesbijwoning binnen
dezelfde school of in scholen van dezelfde scholengroep, dan maken de leraars die betrokken
zijn bij de vorming van de leerling, als stemgerechtigd lid deel uit van de klassenraden; gaat
het om scholen van een andere scholengroep, dan hebben ze er een raadgevende stem.
De samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een overeenkomst. Die geeft
(minstens) aan om welke instellingen het gaat, wáár de leerling is ingeschreven, hoe de
samenwerking eruit ziet en hoe lang ze duurt, en bevat afspraken over de evaluatie en
kwaliteitszorg. De samenwerkingsovereenkomst ligt in de betrokken scholen ter inzage van de
inspectie en de verificatie. De regeling moet in het schoolreglement worden opgenomen. Er
moet vooraf over worden onderhandeld in de bevoegde lokale comités.
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