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Onderwijsorganisatie en -personeel
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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:
 Deeltijds kunstonderwijs: allerlei
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod,
de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het
inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds
kunstonderwijs
Het gaat onder meer om het aligneren van de terminologie in het besluit op gewijzigde
terminologie in het decreet DKO en het wegwerken van ongerijmdheden.
oOo
Een academie kan in het domein Muziek onderwijsbevoegdheid verwerven voor (maximaal drie)
afzonderlijke instrumenten: instrumenten uit een cluster waarvoor ze geen onderwijsbevoegdheid heeft.
De leerling kan dat instrument dan volgen in een optie waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft. De leerling mag het instrument nog niet eerder gevolgd hebben.
Aan de vakkenlijst voor het domein Muziek worden toegevoegd
- instrument: jazz-pop-rock: altviool;
- instrument: jazz-pop-rock: bastrombone;
- instrument: jazz-pop-rock: cello;
- instrument: jazz-pop-rock: eufonium.
De actualisering van de besluiten over de bekwaamheidsbewijzen DKO wordt een jaar
vooruitgeschoven. In afwachting worden de personeelsleden in 2020-21 in het betrokken
instrument op basis van hun studiebewijzen aangesteld met een VO (voldoend geacht) of AND
(ander bekwaamheidsbewijs) in lijn met de manier waarop dat gebeurt voor de andere
instrumenten in het vak instrument: jazz-pop-rock.
De leeractiviteiten kunnen voor een groep leerlingen maximaal twee dagen per schooljaar
geschorst worden voor pedagogische studiedagen.
Dat kan voortaan ook een derde dag, als verschillende academies samen een pedagogische
studiedag organiseren voor expertise-uitwisseling tússen de academies. Ook die dag kan niet
worden opgesplitst.
Het moet dan concreet gaan om:
- expertise-uitwisseling tussen leraren van de deelnemende academies over de implementatie
van de basiscompetenties en beroepskwalificaties in hun onderwijs- en evaluatiepraktijk;
- expertise-uitwisseling tussen directies van de deelnemende academies over de impact van
de basiscompetenties en beroepskwalificaties op de academie als organisatie en de
kwaliteitsontwikkeling (sic);
- het formuleren van wederzijdse aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteitsontwikkeling
in de betrokken academies.
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De overheid voorziet in (mogelijke1) financiële ondersteuning, maar de modaliteiten voor het
aanvragen van die ondersteuning moeten nog worden vastgelegd.
Conform de Vlaamse Kwalificatiestructuur wordt een bewijs van competenties enkel nog
uitgereikt aan leerlingen die een deel van de competenties van een beroepskwalificatie
verworven hebben. Wie met goed gevolg een eerste, tweede of derde graad van een
langlopende studierichting, een opleiding in een kortlopende studierichting, leeractiviteiten op
maat of een individueel aangepast curriculum heeft gevolgd, verwerft telkens een ‘leerbewijs’.
Bij een opleiding in een kortlopende studierichting, leeractiviteiten op maat of een individueel
aangepast curriculum omschrijft het leerbewijs de basiscompetenties of competenties die
werden verworven.
Academies kunnen vrij het model van het bewijs van competenties, het bewijs van
beroepskwalificatie of het leerbewijs bepalen, maar de overheid stelt een sjabloon ter
beschikking. Het document moet hoe dan ook de volgende gegevens bevatten:
- de opschriften: “Vlaamse Gemeenschap – Koninkrijk België” en “Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming”;
- de tekst “Bewijs van competenties”, “Bewijs van beroepskwalificatie”, Leerbewijs
basiscompetenties” of “Leerbewijs deeltijds kunstonderwijs”, aangevuld met de benaming
van de opleiding;
- als het gaat om een bewijs van beroepskwalificatie: de beroepskwalificatie en het niveau
binnen de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het Europees kwalificatiekader;
- de studieomvang van de opleiding (de som van de wekelijkse lestijden);
- de officiële naam van alle academies waar de leerling de opleiding of een deel ervan gevolgd
heeft;
- dat het document wordt uitgereikt conform de bepalingen van het decreet van 9 maart
2018 betreffende het deeltijdskunstonderwijs en het BVR van 4 mei 2018 betreffende het
opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld
en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs;
- dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd;
- de (alle) voornamen, familienaam en geboortedatum en -plaats van de leerling;
- als het gaat om een bewijs van competenties: dat aan het document een bijlage is
toegevoegd met een opsomming van de verworven competenties;
- de plaats en datum van de uitreiking;
- de naam en de handtekening van de directeur van de academie die het document uitreikt;
- een verwijzing naar de documenten die als supplement worden toegevoegd.
Een schoolbestuur dat lestijden die het niet zal aanwenden, overdraagt naar het volgende
schooljaar of naar een andere academie (dat kan ze voor maximaal 3% van het aantal lestijden
van het schooljaar), moet dat uiterlijk op 31 oktober laten weten aan AgODi met een formulier
dat AgODi ter beschikking stelt.
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Niet elke aanvraag om ondersteuning zal worden gehonoreerd. Het departement Onderwijs en Vorming
en de onderwijsinspectie zullen de minister over de aanvragen adviseren.

4

Academies kunnen hun aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding samenleggen in een
samenwerkingsverband (Op Stapel 2018-26 van 5 november 2018). AgODi stelt een sjabloon
voor een samenwerkingsovereenkomst ter beschikking. Een kopie van de overeenkomst moet
aan AgODi bezorgd worden uiterlijk op 31 oktober.
Een personeelslid dat op die lestijden wordt aangesteld, wordt administratief aan één
academie verankerd, maar is wel inzetbaar in alle academies van het samenwerkingsverband.
Om voordrachtgevers aan te stellen, worden lestijden uit het reguliere pakket omgezet in een
krediet. Academies kunnen tot de helft van die middelen overdragen naar het volgende
schooljaar.
Eenmalig kunnen alle in 2019-20 niet-gebruikte middelen voor voordrachtgevers worden
overdragen naar het krediet van 2020-2021.
Om de studiecontinuïteit te garanderen bij het in werking treden van het nieuwe decreet op
1 september 2018, werden leerlingen ambtshalve ingeschaald in de nieuwe structuur.
Die automatische inschaling geldt niet langer: leerlingen die al eerder een leertraject in het
deeltijds kunstonderwijs hebben afgelegd, kunnen via een toelatingsperiode op de juiste plek in
de structuur ingeschaald worden.
Als een academie haar onderwijsbevoegdheid gedurende drie schooljaren niet uitoefent, verliest
ze die. Bij de overgang naar de nieuwe structuur op 1 september 2018 kregen de academies
onderwijsbevoegdheid voor de structuuronderdelen die overeenkomen met hun aanbod in de
oude structuur, zonder daar opnieuw onderwijsbevoegdheid voor te moeten aanvragen.
Ook voor dié onderwijsbevoegdheid geldt dat een academie die er (na 1 september 2018)
gedurende drie schooljaren geen gebruik heeft van gemaakt, de onderwijsbevoegdheid ervoor
verliest.
Het besluit gaat in begin volgend schooljaar.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

5

