Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4,
6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van
22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de
Centra voor Basiseducatie en de Centra voor
Volwassenenonderwijs
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,
artikel 118, §1, 3°, en artikel 119;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de
gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor
Volwassenenonderwijs;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 mei 2018;
Gelet op de adviesvraag binnen dertig dagen die op 18 juli 2018 bij de Raad van
State is ingediend, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012
betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de
Centra voor Volwassenenonderwijs wordt opgeheven.
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 4° opgeheven;
2° aan punt 6° wordt de volgende zinsnede toegevoegd: “en in voorkomend geval
het aantal lestijden in andere organisatievormen dan contactonderwijs”;
3° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt punt b) opgeheven;
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4° aan paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden een punt c) en een punt d) toegevoegd,
die luiden als volgt:
“c) of de cursist al dan niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs,
waarbij dit gegeven voor een cursist die niet met een diploma secundair onderwijs
in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank is geregistreerd, als volgt wordt
aangeleverd:
1) bij inschrijving voor een module van de basiseducatie of een module van
een opleiding NT2 richtgraad 1 van het secundair volwassenenonderwijs
op basis van een doorverwijzing door de instanties, vermeld in artikel 36,
eerste lid, van het decreet, wordt de doorverwijzing naar een centrum
voor basiseducatie of een centrum voor volwassenenonderwijs
geregistreerd als “niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs”;
2) bij inschrijving voor een andere module dan een van de modules,
vermeld in 1), op basis van een verklaring op eer van de cursist;
d) of de cursist al dan niet een werkzoekende is in een opleiding die kadert in een
door de VDAB vastgesteld traject naar werk”;
5° in paragraaf 3, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° in uitvoering van artikel 19, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013
betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid voor de opleidingen van
de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal
en de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands
tweede taal richtgraad 3 en 4: na twee werkdagen”;
6° in paragraaf 3 wordt punt 2° opgeheven;
7° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
“§4. De centra zijn ertoe gehouden de gegevens over de evaluatieresultaten van
alle ingeschreven cursisten en alle uitgereikte studiebewijzen die erkend zijn door
de Vlaamse Regering, uiterlijk op het einde van de tweede maand na de
uitreikingsdatum van het studiebewijs aan te leveren.”.
Art. 3. In artikel 6, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “per
aangetekende brief aan het betrokken centrumbestuur betekend” vervangen door
de zinsnede “aan het betrokken centrumbestuur bekendgemaakt”.
Art. 4. In artikel 7, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede “na ontvangst van de brief, vermeld in artikel
6, per aangetekende brief” vervangen door de zinsnede “na de bekendmaking,
vermeld in artikel 6,”;
2° in het tweede lid wordt de zinsnede “per aangetekende brief aan het
centrumbestuur betekend” vervangen door de zinsnede “aan het centrumbestuur
bekendgemaakt”.
Art. 5. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van artikel
2, 3°, dat in werking treedt op 1 september 2019.
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Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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