VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling
van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de hernieuwbare
energiesystemen’

1. TOELICHTING
Het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur bepaalt dat de Vlaamse
Regering op basis van het advies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs,
Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) beslist over het al dan niet ontwikkelen van een
onderwijskwalificatie.
Een onderwijskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties die
noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere
studies in het secundair of hoger onderwijs kunnen worden aangevat of waarmee
beroepsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend. De krijtlijnen van de procedure tot erkende
onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 zijn vastgelegd in het decreet van 30 april 2009
betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli
2013 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en artikel 15/2 ingevoegd bij het decreet
van 23 december 2016.
Een onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 komt als volgt tot stand:
- De Vlaamse Regering erkent één of meerdere beroepskwalificaties ingeschaald op
kwalificatieniveau 5.
- AHOVOKS werkt een advies uit over de wenselijkheid van de ontwikkeling van een
onderwijskwalificatie. Er zijn twee verschillende adviezen mogelijk:
o Er wordt geen voorstel van onderwijskwalificatie gemaakt van de erkende
beroepskwalificatie(s). Volgens artikel 5 §2 van het decreet van 15 juni 2007
betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij decreet van 12 juli 2013
kunnen in het volwassenenonderwijs opleidingen georganiseerd worden die
leiden naar een beroepskwalificatie van niveau 5 voor zover deze
beroepskwalificatie geen deel uitmaakt van een onderwijskwalificatie van niveau
5.
o Er wordt een voorstel van onderwijskwalificatie gemaakt van de erkende
beroepskwalificatie(s). Dit voorstel omvat één of meerdere erkende
beroepskwalificaties van kwalificatieniveau 5, eventueel met afstudeerrichtingen.
- De Vlaamse Regering beslist of een onderwijskwalificatie al dan niet wordt ontwikkeld.
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Als de Vlaamse Regering beslist dat een onderwijskwalificatie ontwikkeld wordt, dan
schrijven de samenwerkingsverbanden HBO5 binnen een termijn van 6 maanden
gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten uit.
De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) valideert de domeinspecifieke
leerresultaten. De gevalideerde beschrijvingen van de domeinspecifieke leerresultaten
worden automatisch als onderwijskwalificatie erkend.

Als bijlage bij deze nota wordt het advies van AHOVOKS gevoegd.

2. INHOUD VAN HET ONTWERP
Bij dit ontwerp van besluit beslist de Vlaamse Regering, op advies van AHOVOKS, dat volgende
onderwijskwalificatie mag ontwikkeld worden:
- Graduaat in de hernieuwbare energiesystemen

3. BUDGETTAIRE WEERSLAG
De beslissing tot ontwikkeling van een onderwijskwalificatie heeft geen budgettaire weerslag.
Deze beslissing leidt immers niet automatisch tot het inrichten van een opleiding. Pas wanneer
een nieuwe onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau vijf wordt gevalideerd door de NVAO,
kan de programmatieprocedure opgestart worden.
Enkel wanneer een nieuwe opleiding tot stand komt, kan er een budgettaire weerslag zijn.
De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 23 januari 2019.
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, werd gegeven op 5 februari
2019.

4. KWALITEIT VAN DE WETGEVING
4.1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Het ontwerp van besluit werd voorgelegd voor taal- en wetgevingstechnisch advies. Conform
punt 305, eerste alinea, van de omzendbrief Wetgevingstechniek is een taal- en
wetgevingstechnisch advies voor dit ontwerp van besluit niet nodig.
4.2. RIA
Dit ontwerp van besluit bevat geen regelgeving. De beslissing die de Vlaamse Regering hier
neemt, is het resultaat van een in de regelgeving beschreven procedure. Er werd dan ook geen
RIA opgesteld.
Het ontwerp van besluit impliceert geen bijkomende administratieve lasten voor de betrokken
instellingen.
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5. WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel 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 algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de hernieuwbare
energiesystemen’.

Hilde Crevits
De Vlaamse minister van Onderwijs
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