RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 63.368/1
van 29 mei 2018
over
een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering „betreffende
de basiscompetenties van de leraren‟
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Op 23 april 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Onderwijs verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 1 juni 2018,
een advies te verstrekken over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering „betreffende de
basiscompetenties van de leraren‟.
Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 24 mei 2018. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Chantal BAMPS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Barbara SPEYBROUCK, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 mei 2018.
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1.
In het eerste lid van de aanhef van het ontwerp wordt als rechtsgrond verwezen
naar artikel II.108, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013. Met ingang van
1 september 2019 wordt de voornoemde bepaling evenwel vervangen door artikel 103 van het
decreet van 4 mei 2018 „betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de
hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en
universiteiten‟. Als gevolg van die vervanging zal artikel II.108, § 2, van de Codex Hoger
Onderwijs geen verwijzing meer bevatten naar de basiscompetenties van leraren, noch enige
delegatie aan de Vlaamse Regering om die basiscompetenties vast te stellen. Met ingang van
1 september 2019 komen dergelijke verwijzing en delegatiebepaling evenwel voor in
artikel II.107, § 2, van de voornoemde codex, zoals die bepaling wordt vervangen door
artikel 102 van het decreet van 4 mei 2018.1 Mede rekening houdend met de regeling inzake
inwerkingtreding van het ontworpen besluit die voortvloeit uit artikel 3 van het ontwerp, dient de
redactie van het eerste lid van de aanhef te worden aangepast als volgt:
“Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het
decreet van 20 december 2013, artikel II.107, § 2, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;”.
2.
Aan het einde van artikel 2 van het ontwerp moet worden geschreven
“… betreffende de basiscompetenties van de leraren wordt opgeheven”.
3.
In artikel 3 van het ontwerp wordt bepaald dat het ontworpen besluit in werking
treedt “vanaf het academiejaar 2019-2020”. Het zou de rechtszekerheid ten goede komen indien
een meer precieze datum van inwerkingtreding zou worden vermeld, temeer daar het ontwerp
tevens strekt tot het opheffen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007
„betreffende de basiscompetenties van de leraren‟ en het aangewezen is om met een voldoende
zekerheid te weten vanaf welke datum het betrokken besluit niet langer gelding heeft. Daarom
kan worden overwogen om artikel 3 van het ontwerp te redigeren als volgt:
“Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019 en is van toepassing vanaf het
academiejaar 2019-2020.”
DE VOORZITTER

Wim GEURTS

Marnix VAN DAMME

Met ingang van 1 september 2019 luidt artikel II.107, § 2, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs, als volgt:
“De Vlaamse Regering bepaalt de basiscompetenties op advies van de Vlaamse Onderwijsraad”. Het betrokken lid is
identiek aan hetgeen momenteel wordt bepaald in artikel II.108, § 2, tweede lid, van de voornoemde codex.
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