DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de
indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair
volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de
toelatingsvoorwaarden, de studiebekrachtiging en de modulaire
structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de
studiegebieden afwerking bouw, algemene personenzorg,
Europese neventalen richtgraad 1 en 2, huishoudhulp, ruwbouw
en Slavische talen
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
Voorliggend ontwerp van besluit geeft uitvoering aan artikel 9, artikel 24, §1 en §2, artikel 25ter,
artikel 35, §1, artikel 40, §1, artikel 41, §4, 2° en 3° en artikel 42, artikel 87, §3, artikel 180 en artikel
181 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en aan artikel 20 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
Dit ontwerp van besluit legt nieuwe opleidingsprofielen, verlengde trajecten en de
diplomagerichtheid van bepaalde opleidingen voor het secundair volwassenenonderwijs vast en
wijzigt als gevolg hiervan de indeling van de studiegebieden in de opleidingen van het secundair
volwassenenonderwijs. Tevens worden de bepalingen m.b.t. de (modellen van) studiebewijzen
voor het volwassenenonderwijs geactualiseerd en wordt het medisch geschiktheidsattest als
toelatingsvoorwaarde opgeheven. Tot slot wordt een tijdelijke beperking in de aanwending van
de puntenenveloppe van de centra voor basiseducatie gewijzigd.
Het ontwerp van besluit kreeg een tweede principiële goedkeuring op de zitting van de Vlaamse
Regering van 24 mei 2019 met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State (VR 2019 2405
DOC.0780).
Op 27 juni 2019 verleende de Raad van State het advies nr. 66.295/1 dat als bijlage bij deze nota
is gevoegd. Het advies bevat enkel technische opmerkingen m.b.t. de aanhef en artikel 4.
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2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap.
De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 28 maart 2019.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 26 april 2019.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid
inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1 Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd waar nodig aangepast aan
het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. advies 2019/82 van 14 februari 2019.
2 Dit ontwerp van besluit bevat regelgeving met een louter formeel karakter. Het gaat
uitsluitend om technische bepalingen die t.a.v. het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs, waaraan ze uitvoering geven, geen bijkomende inhoudelijke elementen
behelzen. De Vlaamse Regering beschikt hiervoor over geen andere juridische of niet-juridische
alternatieven.
Er werd dan ook geen RIA opgesteld.
Het ontwerp van besluit vertegenwoordigt geen bijkomende administratieve lasten voor de
betrokken instellingen. Er worden geen nieuwe principes toegevoegd, noch ingrijpend gewijzigd
t.a.v. de huidige procedures .
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van
besluit en aan de bijbehorende bijlagen.

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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