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1 Situering
De Vlaamse Regering keurde op 24 maart 2017 het voorontwerp van decreet houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2016 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering
van de algemene samenwerking goed.
De minister-president vroeg op 4 april advies aan alle strategische adviesraden binnen een
termijn van 60 dagen. De adviesvraag betreft het instemmingsdecreet dat moet leiden tot de
ratificatie van de overeenkomst. De overeenkomst zelf is afgesloten en ligt als dusdanig niet voor
ter discussie. Het Vlaams Parlement kan deze bekrachtigen of niet.

2 Advies
2.1 Een gunstig advies voor ratificatie
De Vlor geeft een gunstig advies voor de ratificatie van het samenwerkingsakkoord. Het is
belangrijk om een goed nabuurschap uit te bouwen met de andere gemeenschappen. De
beoogde samenwerking en informatiedoorstroming op het vlak van onderwijs en vorming is zeker
waardevol. De focus ligt op informatie-uitwisseling, erkenning van diploma’s, taalbevordering,
contacten tussen instellingen hoger onderwijs, samenwerking tussen Syntra en Institut für Ausund Weiterbildung im Mittelstand (IAWM), de opvolging van Europese projecten, samenwerking
inzake volwassenenonderwijs en ad-hoc-samenwerking.
De raad waardeert het om als strategische adviesraad te kunnen adviseren over internationale
akkoorden en verdragen omdat deze in principe belangrijke consequenties kunnen hebben voor
het onderwijsbeleid en de onderwijsorganisatie.

2.2 Een grotere betrokkenheid bij de uitwerking van een nieuw
programma
Het akkoord wordt geconcretiseerd in een programma dat als bijlage bij het voorontwerp van
instemmingsdecreet is gevoegd. De raad stelt vast dat de meeste projecten al gerealiseerd of in
uitvoering zijn. Een nieuw programma zou een grotere relevantie moeten hebben voor het
onderwijsveld zelf. De raad dringt aan op overleg over de thema’s die worden gekozen. De raad
dringt er daarom op aan om op een vroeger moment in de beleidscyclus betrokken te worden.
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