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Situering

Op 14 december 2006 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk,
Onderwijs en Vorming de Vlaamse Onderwijsraad om advies over het voorontwerp van
decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs. De minister verwacht een
antwoord van de Vlor in de eerste helft van januari 2007.
Onderstaande reactie werd afgetoetst aan de Raden Secundair Onderwijs (19 december
2006) en Levenslang en Levensbreed Leren (19 december 2006) en aan de commissie
Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid (14 december 2006).
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Advies

2.1

Programmatieprocedures in het secundair onderwijs (art. II.1 en II.2)

2.1.1 Toelichting bij de maatregel
In afwachting dat de regering nieuwe programmatieprocedures bepaalt, verlengt de overheid
de bestaande procedure.
2.1.2 Advies
De Vlor steunt de verlenging van de bestaande procedures omdat op die manier een
vacuüm voor nieuwe programmaties wordt vermeden. De Vlor benadrukt hierbij dat hij
betrokken wil worden bij de nieuwe procedure die de regering zal uitvaardigen. Omdat
planificatieprocedures impact hebben voor de verhoudingen tussen de verschillende
onderwijsaanbieders, is het belangrijk dat hiervoor een breed draagvlak bestaat.
De Vlor werkt momenteel aan een objectivering van de criteria die de beoordeling van de
aanvragen voor planificatie kan sturen.
2.2

Een programmatiestop in het onderwijs voor sociale promotie (art. III.1 en III.4)

2.2.1 Toelichting bij de maatregel
De overheid kondigde een programmatiestop af voor het onderwijs voor sociale promotie; dit
met het oog op een nieuw decreet op het volwassenenonderwijs. Dit decreet geeft hiervoor
de noodzakelijke decretale basis.
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2.2.2 Advies
De Vlor kan instemmen met deze programmatiestop op voorwaarde dat hij beperkt blijft tot
31 augustus 2008. De raad verwijst naar het advies over het voorontwerp van decreet op het
volwassenenonderwijs waar heel wat fundamentele bedenkingen worden gemaakt. Indien
een decreet op het volwassenenonderwijs niet binnen een redelijke termijn kan worden
goedgekeurd, dan moeten de centra opnieuw kunnen programmeren.
2.3

Regularise ring CVO Moeskroen (art. III.2 en III.4)

2.3.1 Toelichting bij de maatregel
Volgens een akkoord uit 1973 moet de Vlaamse minister van Onderwijs instaan voor de
pedagogische en personeelsaspecten van het CVO Hogere Leergangen voor Technisch
Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs in Moeskroen. Deze bepalingen bieden een
decretale basis om de toestand van het CVO te regelen.
2.3.2 Advies
Geen bedenkingen omdat het om de toekenning gaat van omkadering voor het lopende
schooljaar en over rechtspositionele bepalingen.
2.4

Schrapping ICT -middelen voor VOCB (art. III.3 en III.4)

2.4.1 Toelichting bij de maatregel
In het vooruitzicht van de overdracht van bevoegdheden aan een nieuw kennis- en
ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs, wordt de ICT-toelage voor het
VOCB geschrapt, met ingang van 1 september 2006.
2.4.2 Advies
De Vlor heeft geen bedenkingen bij deze maatregel op voorwaarde dat dit enkel de ICTtoelage betreft zoals bedoeld in het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari
2003.
2.5

Verdaging evaluatieprocedure personeel (art. IV.1, IV.2, IV,3, IV.5 en IV.6)

2.5.1 Toelichting bij de maatregel
Ingevolge CAO, VIII is de invoering van evaluatieprocedures in het secundair onderwijs en
het onderwijs voor sociale promotie verdaagd tot 1 september 2007.
2.5.2 Advies
Geen advies omdat het gaat over de uitvoering van CAO, VIII en omdat het om
rechtspositionele bepalingen gaat.
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2.6

VZW EPOS (art. V, 1, V,2, V,3, V,5)

2.6.1 Toelichting bij de maatregel
Vanaf 1 januari 2007 gaat het geïntegreerde programma voor levenslang leren van de
Europese Unie van start. In dat programma worden de vroegere programma’s Socrates en
Leonardo geïntegreerd. Per lidstaat moet één “nationaal agentschap” de implementatie van
het nieuwe programma opvolgen. Volgens de Europese regelgeving moet het een orgaan
zijn dat onafhankelijk van het ministerie opereert. Voor Vlaanderen opteert men op korte
termijn voor een VZW -structuur; op langere termijn voor een EVA van privaat recht. Opdat
de overheid zou kunnen deelnemen in een VZW is er een decretale basis nodig, die door dit
decreet wordt geleverd.
Daarnaast is er een “nationale autoriteit” dat het agentschap aanstuurt. In Vlaanderen is dat
het departement Onderwijs.
2.6.2 Advies
De Vlor vindt het belangrijk dat de constructie de onafhankelijkheid van het agentschap
waarborgt. Daartoe vraagt de Vlor naar duidelijke garanties voor de samenstelling van het
bestuur van de vzw, de neutraliteit van het leidinggevend en uitvoerend personeel en de
locatie waarbinnen de vzw ingebed wordt.
De Vlor eist dat de specifieke organisatie van zowel het agentschap als de nationale
autoriteit een voldoende betrokkenheid garandeert van alle relevante onderwijsactoren
(koepels en jeugdorganisaties).Zowel het voormalige Socrates- als het Leonardoprogramma
hadden immers een hele sterke impact op onderwijs, waaronder zeker het hoger onderwijs.
De raad stelt vast dat er stimulansen nodig zijn om de meerwaarde van deze programma’s
nog duidelijker te profileren. De raad plant om over de internationalisering van het Vlaamse
onderwijs in de loop van dit schooljaar een advies uit te brengen.
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