Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Nota aan de leden van de Vlaamse Regering
Betreft: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het
tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren en houdende
diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het
buitengewoon secundair onderwijs
1. Toelichting
In haar vergadering van 9 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering haar principiële
goedkeuring verleend aan het voorliggende ontwerp van besluit. Hierna werd het advies
ingewonnen over het besluit bij de Vlaamse onderwijsraad, de Sociaal-Economische Raad
Vlaanderen en de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen. Ook werden er formele
onderhandelingen gevoerd met de afgevaardigden van de schoolbesturen en de
representatieve vakorganisaties.
De adviezen van SERV, VLOR en RvB van SYNTRA Vlaanderen dateren van respectievelijk
5, 8 en 9 maart 2018. De onderhandelingen vonden plaats op 20 maart 2018 en leidden
tot protocol nr. 87 van 31 maart 2018. Op basis van de adviezen en de onderhandelingen
werden er in twee artikels wijzigingen doorgevoerd, waardoor een (tweede) principiële
goedkeuring door de Vlaamse Regering nodig is alvorens voorlegging ter advies aan de
Raad van State mogelijk wordt. In rubriek twee gaan we in op de inhoudelijke
wijzigingen van het besluit; voor de bepalingen die ongewijzigd bleven is geen verdere
toelichting opgenomen.
2. Inhoud van het ontwerpbesluit
Artikel 2: na overleg met de betrokken stakeholders is besloten om twee opleidingen uit
het proefproject te schrappen. Dit heeft eveneens een impact op artikels 4 en 5 waar
deze opleidingen geschrapt worden uit de toelatingsvoorwaarden (artikel 4) en de
vaststelling van de disciplines voor het voltijds gewoon secundair onderwijs (artikel 5).
Artikel 3: dit artikel wordt verduidelijkt dat er geen selectie gemaakt wordt. Doordat er
bij deze doorstart van het project niet met een contingent gewerkt wordt, kan iedereen
die aan de ontvankelijkheidscriteria voldoet, deelnemen in het project. Wat de timing
betreft herhalen we dat de definitieve bekrachtiging van de deelnemerslijst voorzien is
tegen 15 mei. Echter, met de onderwijsverstrekkers werd afgesproken dat er al eerder
een lijst wordt overgemaakt aan de overheid (in concreto tegen 27 maart). Van dan af
kunnen deze scholen de voorbereidingen al opstarten.
Artikel 7: in dit wijzigingsartikel ontbrak het artikelnummer van het besluit van 2017
waarnaar er hier verwezen wordt. Dit werd toegevoegd.
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3. Budgettaire weerslag
Artikels 6, 9, 10, 11 en 12 hebben een budgettaire impact.
Voor artikel 6 gaat het om de (bijkomende) subsidiering.
Er is de mogelijkheid om een financiële incentive te voorzien. Voor dit laatste jaar van
het proefproject zullen we echter geen financiële incentive toekennen aan de scholen en
centra deeltijds onderwijs in de nieuwe golf voor schooljaar 2018-2019. Het bedrag dat
voor de proefprojecten beschikbaar is, nl. 293.000€ (FCO-1FBE2ZZ-PR) is te beperkt voor
een incentive van 10.000€ die bij de vorige uitbreiding toegekend werd, gelet op de
interesse van scholen voor proefprojecten.
Voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen
werd bij de begrotingsopmaak 2018 voorzien dat de financiering per leerling vanaf 1
september 2018 in een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen gelijkgesteld zou worden aan de financiering per leerling in het deeltijds
beroepssecundair onderwijs. De middelen hiervoor zijn voorzien in de meerjarenbegroting
2019 en via compensatie binnen de begrotingskredieten van SYNTRA Vlaanderen.
Voor artikels 9 en 10 (voortrajecten) en artikels 10 en 11 (aanvullende
werkingsmiddelen) zijn de vereiste middelen voorzien op het begrotingsartikel FC01FGE2AP-WT betreffende het thema onderwijs-arbeidsmarkt.
De Inspecteur van Financiën verleende een ongunstig advies dd. 17 januari 2018.
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, werd gegeven dd. 8
februari 2018.
4. Kwaliteit van de wetgeving
4.1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Met het taal- en wetgevingstechnisch advies nr. 2017/465 dd. 21 december 2017 werd
rekening gehouden.
4.2. RIA
De bevoegde dienst heeft gesteld dat geen RIA nodig is.
5. Weerslag 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.
6. Weerslag op het personeel
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemene beleid in zake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
7. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
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1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal
leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs,
leertijd en leerlingenbegeleiding;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd
voor werk, te gelasten over voornoemd ontwerp van besluit het advies in te winnen van
de Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig
dagen zoals bepaald in artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd
voor werk, te machtigingen om - onder voorbehoud van het advies van de Raad van
State, van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en van de bekrachtiging
door het Vlaams Parlement - te communiceren met de betrokken actoren.

Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs

Philippe MUYTERS
Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport

Bijlagen:
1° het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke
project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren;
2° Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van 5 maart 2018;
3° Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) van 8 maart 2018;
4° Advies van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen van 9 maart 2018;
5° Protocol nr. 87 van 30 maart 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen
met de afgevaardigden van de schoolbesturen en de representatieve vakorganisaties.
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