DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende
de organisatie van het opleidingsaanbod in het
volwassenenonderwijs en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een
aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter
uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.

Situering

Voorliggend ontwerp van besluit geeft uitvoering aan artikel 30, 36, 87, §2, en artikel 90 van het
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
Dit ontwerp van besluit bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het
volwassenenonderwijs.
2. Context
De centra voor volwassenenonderwijs zullen vanaf 1 september 2019 niet langer meer
opleidingen van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding kunnen aanbieden.
Vanaf die datum treedt ook het nieuwe financieringssysteem voor de centra voor basiseducatie
en de centra voor volwassenenonderwijs in werking. Dit heeft gevolgen voor enkele bepalingen
m.b.t. het opleidingsaanbod (schrapping van de specifieke lerarenopleiding en het gecombineerd
onderwijs) en diverse uitvoeringsbepalingen m.b.t. de cbe (wijziging berekening puntenenveloppe
en schrapping begrenzing van de groei).
Naar aanleiding van deze noodzakelijke aanpassingen worden ook de deadlines in de
aanvraagprocedure voor de organisatie van maatwerk door de cbe gewijzigd.
De wijzigingen treden in werking op 1 september 2019.
3. Toelichting van de artikelen
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Artikel 1 past het toepassingsgebied aan omwille van de opheffing van het hoofdstuk II over de
specifieke lerarenopleiding en het hoofdstuk IVbis over de organisatie van open modules dat
sinds enige tijd ook van toepassing is op cvo.
Artikel 2 heft het hoofdstuk II over de specifieke lerarenopleiding op.
Artikel 3 heft een overbodig geworden bepaling op. Het betreft de melding van onderwijsaanbod
onder de vorm van gecombineerd onderwijs. Dit is echter ook al geregeld in het besluit van de
Vlaamse Regering m.b.t. de gegevensverstrekking in DAVINCI.
Artikel 4 heft de bepalingen over de vermenigvuldiging van het volume lesurencursist gegeneerd
in gecombineerd onderwijs met factor 1,2 op. In het nieuwe financieringssysteem zijn immers
verschillende, andere coëfficiënten voorzien.
Artikel 5 en 6 vervangen de deadlines in de aanvraagprocedure voor de organisatie van
maatwerk door de cbe. Het aantal aanvragen maatwerk is doorheen de jaren toegenomen
waardoor het niet evident is om alle aanvragen binnen een maand te beoordelen. Daarom wordt
ook de uiterlijke termijn voor de beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de
onderwijsinspectie verlengd van tien naar twintig werkdagen. Voor centra die vanaf 1 september
willen starten met maatwerk wordt de deadline opgeschoven van 15 naar 31 mei, naar analogie
met andere deadlines op het einde van het schooljaar.
Artikel 7 brengt de bepaling betreffende de subsidieerbaarheid van de cursisten Nederlands
Tweede Taal van de centra voor volwassenenonderwijs in overeenstemming met het gewijzigde
decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Artikel 8 brengt de wijze van berekening van de jaarlijkse puntenenveloppe voor de cbe in
overeenstemming met het nieuwe financieringssysteem.
Artikel 9 heft de bepaling voor de berekening van de groeinorm voor de omkadering en
werkingstoelage van de cbe op. Volgens het nieuwe financieringssysteem volgt de subsidiëring
van de basiseducatie de evolutie van het totale aantal gewogen financieringspunten zonder
begrenzing op de groei.
Als gevolg van de wijziging van artikel 8 wordt in artikel 10 de bijlage bij het besluit opgeheven.
Artikel 11 en 12 bevatten de slotbepalingen.

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 4 juli 2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op ...

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.
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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 aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/208 van 25 mei 2018.
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 .

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit;

2.

de Vlaamse minister; bevoegd voor het onderwijs:
2.1.

te gelasten over voornoemd voorontwerp 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;

2.2.

te machtigen de inhoud van voornoemd voorontwerp van besluit mee te delen aan
de centrumbesturen in het volwassenenonderwijs.
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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