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 vastlegging van duale
structuuronderdelen en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

1. Toelichting
De codex secundair onderwijs (cf. artikel 357/5, §1, 1°) bepaalt dat de Vlaamse Regering
duale structuuronderdelen voor het gewoon secundair onderwijs vast legt. Als een nieuw
structuuronderdeel wordt vastgelegd, dan bepaalt de Vlaamse Regering tevens in welk
studiegebied en in welke onderwijsvorm van de tweede of derde graad dit
structuuronderdeel wordt ingedeeld. Voor elk duaal structuuronderdeel wordt een
standaardtraject (cf. artikel 357/7, §2) ontwikkeld dat ter goedkeuring aan de Vlaamse
Regering wordt voorgelegd.
Sedert 1 september 2016 loopt het tijdelijke project “Schoolbank op de werkplek” waar in
een aantal scholen voor voltijds secundair onderwijs en centra voor leren en werken
(DBSO respectievelijk leertijd) een aantal duale technische en beroepsopleidingen worden
georganiseerd. Op 1 september 2019 wordt er overgestapt van de experimentele naar de
organieke fase van duaal leren. Dit is geregeld bij decreet van 30 maart 2018 voor het
gewoon secundair onderwijs.
Concreet impliceert dit dat de Vlaamse Regering moet vastleggen enerzijds wat het duaal
opleidingsaanbod is per 1 september 2019 op macro (Vlaams) niveau en anderzijds
welke de standaardtrajecten zijn van dit opleidingsaanbod.
Bovenstaand tijdelijk project heeft echter ook betrekking op het buitengewoon secundair
onderwijs, zij het op beperktere schaal. Om ook daar naar een organiek stelsel over te
stappen per 1 september 2019, loopt momenteel het legistiek goedkeuringsproces van
een apart voorontwerp van decreet. Daarop anticiperend heeft de decreetgever (via
amendement bij onderwijsdecreet XXVIII) al een aantal maatregelen genomen die
toelaten om, onder voorbehoud van goedkeuring van desbetreffend decreet BUSO-duaal,
toch al een lijst van duale opleidingen en dito standaardtrajecten vast te leggen, teneinde
programmatiedossiers door schoolbesturen te kunnen indienen. Voor het buitengewoon
secundair onderwijs situeren de duale opleidingen zich binnen de kwalificatiefase en de
integratiefase van opleidingsvorm 3 en binnen opleidingsvorm 4. Voor opleidingsvorm 4,
die qua structuur en organisatie niet verschilt van het gewoon secundair onderwijs, gaat
het dan ipso facto om de duale opleidingen van het gewoon secundair onderwijs.
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Gelet op wat voorafgaat, bevat bijlage 1 bij het ontwerp de lijst van duale
structuuronderdelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die per 1
september 2019 programmeerbaar zijn. Het behelst in eerste instantie opleidingen van
het secundair onderwijs die in het tijdelijke project zijn opgenomen en dus gecontinueerd
worden. Daarnaast worden een reeks andere opleidingen toegevoegd en dit na
afstemming met de beroepssectoren en de onderwijsactoren. In elk geval is het geheel
van duale opleidingen gebaseerd op de matrix secundair onderwijs zoals die eerder door
de Vlaamse Regering is vastgelegd. Voor die duale structuuronderdelen waarvoor de
standaardtrajecten intussen al zijn gefinaliseerd, worden die trajecten in bijlage 2 bij het
ontwerp gevoegd. Op die wijze kan, na beslissing van de Vlaamse Regering, over
desbetreffende opleidingen ook al inhoudelijke rechtszekerheid worden geboden. Van
zodra opgeleverd zullen, in een tweede fase, de standaardtrajecten voor de resterende
duale opleidingen ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Dit is
gepland eind september 2018.

2. Budgettaire weerslag
De ontwerpbepalingen hebben geen aantoonbare budgettaire impact. Ze vormen
onderdeel van het organiek programmatiekader van duale opleidingen die vanaf 1
september 2019 kunnen worden opgericht. Elke concreet programmatiedossier zal, zoals
gezegd, evenwel vooraf ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering moeten worden
voorgelegd. Het is op dat moment dat per individueel geval de “eventuele” budgettaire
consequenties in kaart kunnen worden gebracht.
De Inspecteur van Financiën verleende een gunstig advies dd. 10 juli 2018. Het
begrotingsakkoord dateert van 17 juli 2018.
3. Kwaliteit van de wetgeving
3.1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Met het taal- en wetgevingstechnisch advies nr. 2018/289 dd. 26 juni 2018 werd
rekening gehouden.
3.2. RIA
De bevoegde dienst heeft gesteld dat geen RIA nodig is.
4. 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.
5. 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.
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6. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1°

haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot vastlegging van duale structuuronderdelen en standaardtrajecten in
het secundair onderwijs ;

2°

de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor werk, te machtigen om over dit ontwerp van besluit het advies in te
winnen van de Raad van State, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

3°

de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, te machtigen om over de
bepalingen
van
dit
ontwerp
te
communiceren
naar
de
betrokken
onderwijsverstrekkers teneinde lokaal tijdig de nodige schikkingen te kunnen treffen
met het oog op programmatie in 2019 van een duaal opleidingsaanbod.

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 vastlegging van duale
structuuronderdelen en standaardtrajecten in het secundair onderwijs;
2° het advies dd. 10 juli 2018 van de Inspectie van Financiën.
3° het begrotingsakkoord dd 17 juli 2018

