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Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs,

Na beraadslaging,

BESLUIT:
De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering,
bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:
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Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Decreet basisonderwijs
Art. II.1. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst
gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, wordt tussen het punt 24° en 24°bis, een
punt 24°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“24°/1 individueel aangepast curriculum: een afgesproken curriculum waarbij
gepersonaliseerde leerdoelen op maat van de leerling met een verslag voor toegang tot
buitengewoon onderwijs worden geformuleerd. De gepersonaliseerde leerdoelen worden
gekozen door de klassenraad samen met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLBmedewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners, vertrekkende van de
ontwikkelingsdoelen en de leerdoelen die het bereiken van de eindtermen beogen die
gelden voor de klasgroep. Dit curriculum kan, indien dit noodzakelijk is voor de leerling,
ook gebaseerd worden op de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs. Het
curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de leerling aangepast. Deze
leerdoelen moeten worden nagestreefd en beogen de maximale ontplooiing van de
leerling en een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren in
de school voor gewoon onderwijs. Leerlingen die een individueel aangepast curriculum
volgen komen niet in aanmerking voor het getuigschrift basisonderwijs behoudens
wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 54;”.
Art. II.2. In artikel 13, §1, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20
maart 2009 en vervangen door het decreet van 21 december 2012, wordt het getal
“220” vervangen door het getal “250”.
Art. II.3. In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14
februari 2003, wordt de laatste zin vervangen door wat volgt :
“Die keuze kunnen ze uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar wijzigen voor het
volgende schooljaar.”.
Art. II.4. In artikel 37/3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 april
2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 2, wordt aan punt 1°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“, behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen;”;
2° aan paragraaf 3, wordt aan punt 3°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de ouders in kwestie zich beroepen op een gewettigde
afwezigheid of overmacht”.
Art. II.5. Aan artikel 37/5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 april
2014, wordt in paragraaf 2, aan punt 1°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“, behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen”.
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Art. II.6. Aan artikel 37/6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 april
2014, wordt in paragraaf 1, aan punt 3°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de ouders in kwestie zich beroepen op een gewettigde
afwezigheid of overmacht”.
Art. II.7. In artikel 37undecies, paragraaf 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 25 november 2011, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014 en
gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015 en 17 juni 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden, tussen de woorden “leerlingenbegeleiding,” en “over” de
woorden “binnen een redelijke termijn na de inschrijving” ingevoegd;
2° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding, vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een redelijke
termijn en uiterlijk 60 kalenderdagen na de effectieve start van de lesbijwoning of de
aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel disproportioneel zijn.”.
Art. II.8. In artikel 43 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004
en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° §1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. In de Nederlandstalige scholen is het leergebied Frans verplicht in het vijfde en
zesde jaar gewoon lager onderwijs. Het kan aangeboden worden vanaf het eerste jaar
gewoon lager onderwijs in de scholen van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en, op
voorwaarde dat de leerlingen het Nederlands voldoende beheersen, vanaf het derde jaar
lager onderwijs in de scholen buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De facultatieve leergebieden Duits en/of Engels kunnen aangeboden worden vanaf het
derde jaar gewoon lager onderwijs, op voorwaarde dat de leerlingen het Nederlands
voldoende beheersen.”;
2° in §2 wordt het tweede lid opgeheven.
Art. II.9. In hoofdstuk V van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2bis ingevoegd, die
luidt als volgt:
“Afdeling 2bis. Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg.”.
Art. II.10. In hetzelfde decreet wordt in afdeling 2bis, een artikel 44ter ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 44ter. Op het einde van het gewoon lager onderwijs neemt de school van elke
leerling, vanaf het schooljaar 2017-2018, een gevalideerde toets af voor ten minste twee
leergebieden en vanaf het schooljaar 2018-2019 voor ten minste drie leergebieden.
De resultaten van deze toetsafnames zijn gericht op het verkrijgen van informatie op
schoolniveau over de mate waarin de leerlingenpopulatie de eindtermen bereikt en ze
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worden aangewend in het kader van interne kwaliteitszorg. De resultaten kunnen één
van de elementen zijn waar de klassenraad rekening mee houdt bij de toekenning van
een getuigschrift zoals bepaald in artikel 53.”.
Art. II.11. Artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014
en 17 juni 2016, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 53. Voor zover haar scholen voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 45
en 62 kan ieder schoolbestuur, op voordracht en na beslissing van de klassenraad een
getuigschrift uitreiken aan de regelmatige leerlingen uit het gewoon lager onderwijs.
De klassenraad oordeelt autonoom welk getuigschrift een leerling krijgt:
1° hetzij een getuigschrift basisonderwijs, dat aangeeft dat de regelmatige leerling in
voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen
heeft bereikt,
2° hetzij, indien de leerling het in 1° vermelde getuigschrift basisonderwijs niet krijgt,
een getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft.
Het getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het
lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.”.
Art. II.12. Artikel 54 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 54. §1. Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en aan leerlingen met
een individueel aangepast curriculum in het gewoon lager onderwijs kan een getuigschrift
basisonderwijs worden uitgereikt indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan
door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon
lager onderwijs.
§2. De in paragraaf 1 vermelde leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet
krijgen, ontvangen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft
bereikt.“.
Art. II.13. In artikel 55 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 april
2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de eerste zin wordt opgeheven;
2° in de tweede zin wordt het woord “basisonderwijs” opgeheven.
Art. II.14. In artikel 57 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 april
2014, worden de woorden “getuigschrift basisonderwijs” vervangen door de woorden
“getuigschrift zoals bepaald in artikel 53”.
Art. II.15. In artikel 101 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 maart
2014, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
“§2. De conform paragraaf 1 nieuw opgerichte types van vrije keuze moeten op de eerste
schooldag van oktober van het oprichtingsjaar voldoen aan de door de regering
vastgelegde rationalisatienormen.”.
Art. II.16. In hetzelfde decreet wordt een artikel 139duodecies/1 ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“Art.139duodecies/1. In afwijking van de bepalingen van artikel 139duodecies en artikel
139terdecies, §1, wordt de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 waarbij
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aan scholen een geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen wordt
toegekend, verlengd tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke school
van het aantal bijkomende lestijden.”.
Art. II.17. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Artikel II.3 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel II.2 treedt in werking op 1 september 2018.
Hoofdstuk 3. Secundair onderwijs
Afdeling 1. Codex Secundair Onderwijs
Art. III.1. In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 17 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een punt 15°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“15°/2 individueel aangepast curriculum : een afgesproken curriculum waarbij
gepersonaliseerde leerdoelen op maat van de leerling met een verslag voor toegang tot
buitengewoon onderwijs worden geformuleerd. De gepersonaliseerde leerdoelen worden
gekozen door de klassenraad samen met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLBmedewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners, vertrekkende van de
leerdoelen die de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen beogen die gelden voor de
klasgroep. Dit curriculum kan, indien dit noodzakelijk is voor de leerling, gebaseerd
worden op de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs of op de
opleidingsprofielen van opleidingsvorm 3. Het curriculum wordt naargelang de
studievoortgang van de leerling aangepast. Deze leerdoelen moeten worden nagestreefd,
en beogen de maximale ontplooiing van de leerling en een zo volwaardig mogelijke
participatie aan het klas- en schoolgebeuren in de school voor gewoon onderwijs.
Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen komen niet in aanmerking
voor de reguliere studiebewijzen van het gewoon voltijds secundair onderwijs, behoudens
wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 115, §1, derde lid;”;
2° er wordt een punt 40°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“40°/1 sociaal maatschappelijke training : een buitenschoolse training voor leerlingen
van opleidingsvorm 1 met als doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle
dagbesteding in het kader van wonen en vrije tijd, maar niet om beroepservaring op te
doen gericht op latere betaalde of onbetaalde arbeid;”.
Art. III.2. In artikel 98, §1, eerste lid, van dezelfde codex wordt de laatste zin
vervangen door wat volgt:
“Die keuze kunnen ze uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar wijzigen voor het
volgende schooljaar.”.
Art. III.3. Aan artikel 110/9 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25
november 2011 en vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt een paragraaf 9
toegevoegd, die luidt als volgt:
“§9. In geen enkel structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs dat
behoort tot een graad of onderwijsvorm waarvoor aan de school een minimumpakket is
toegekend, kan tijdens het schooljaar van toekenning de inschrijving van een leerling
worden geweigerd op basis van capaciteit of volzetverklaring als vermeld in dit artikel.”.
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Art. III.4. In artikel 110/11, paragraaf 2, van dezelfde codex ingevoegd bij het decreet
van 25 november 2011, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij de
decreten van 19 juni 2015 en 17 juni 2016, worden de volgende wijzingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede “centrum voor leerlingenbegeleiding,” en de
zinsnede “over de aanpassingen”, de zinsnede “binnen een redelijke termijn na de
inschrijving”, ingevoegd;
2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding, vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een redelijke
termijn na de inschrijving en uiterlijk binnen 60 kalenderdagen na de effectieve start van
de lesbijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel
disproportioneel zijn.”.
Art. III.5. Aan artikel 123/13 van dezelfde codex, ingevoegd bij decreet van 4 april
2014 en gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt aan punt 1°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen;”;
2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt aan punt 3°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de betrokken personen en de leerling in kwestie zich
beroepen op een gewettigde afwezigheid of overmacht;”;
3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt aan punt 1°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen;”;
4° in paragraaf 3, tweede lid, wordt aan punt 3°, de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de betrokken personen en de leerling in kwestie zich
beroepen op een gewettigde afwezigheid of overmacht;”.
Art. III.6. Aan artikel 123/17 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 4 april
2014 en gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt aan punt 1° de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen;”;
2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt aan punt 3° de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de betrokken personen en de leerling in kwestie zich
beroepen op een gewettigde afwezigheid of overmacht;”;
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3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt aan punt 1° de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , behalve door plaatsvervanging als een effectief lid wegens gewettigde afwezigheid,
overmacht of onverenigbaarheid niet kan zetelen;”;
4° in paragraaf 3, tweede lid, wordt aan punt 3° de volgende zinsnede toegevoegd:
“ , op een door de beroepscommissie bepaalde dag binnen de zittingsperiode vermeld in
het schoolreglement, tenzij de betrokken personen en de leerling in kwestie zich
beroepen op een gewettigde afwezigheid of overmacht;”.
Art. III.7. In artikel 136/1, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van
1 juli 2011, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015 en gewijzigd bij het decreet van
17 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de inleiding van het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“De bepaling van artikel 252, §1, a), 2), voor wat het voltijds secundair onderwijs
betreft, sluit niet uit dat een deel van de vorming van het leerjaar waarin de leerling is
ingeschreven, wordt verstrekt door leraars van een andere school voor voltijds gewoon
secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs, dan de school waarin de
leerling is ingeschreven voor voltijds gewoon secundair onderwijs of buitengewoon
secundair onderwijs en dit op een vestigingsplaats van die andere school. Indien van
deze mogelijkheid tot samenwerking gebruik wordt gemaakt, dan zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:”;
2° in het eerste lid, wordt het punt 7°, vervangen door wat volgt:
“7° als het een leerling betreft van het buitengewoon secundair onderwijs die de lessen
bijwoont in het gewoon secundair onderwijs, kan die maximaal halftijds een deel van de
vorming bijwonen in het gewoon onderwijs, maximaal gedurende de helft van de
wekelijkse lesuren van het structuuronderdeel van het buitengewoon onderwijs waarvoor
hij is ingeschreven;”.
Art. III.8. In artikel 171 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat
volgt:
“Onder scholen in opbouw wordt verstaan scholen die tijdens aaneensluitende
schooljaren hun onderwijsaanbod uitbreiden hetzij leerjaar per leerjaar, hetzij met meer
leerjaren gelijktijdig.”.
Art. III.9. In artikel 175, §3, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 19 juli
2013, wordt het punt 1°, vervangen door wat volgt:
“1° de splitsing wordt onmiddellijk voorafgegaan door een fusie van scholen die elk de
toepasbare rationalisatienorm bereiken en past op die manier in een herstructurering die
niet resulteert in een groter aantal scholen;”.
Art. III.10. Aan artikel 178, eerste lid, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet
van 19 juli 2013, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De Vlaamse Regering kan voor een individuele school de voorwaarde opheffen die aan
de programmatie van een dergelijk structuuronderdeel is gekoppeld als het een school
betreft die in oprichting is zonder dat dat het gevolg is van een herstructurering van
bestaande scholen.”.
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Art. III.11. In artikel 179, eerste lid, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van
17 juni 2016, wordt het punt 1°, vervangen door wat volgt:
“1° in de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt tegelijkertijd
een ander structuuronderdeel opgeheven. Dat ander structuuronderdeel kan noch een
vrij programmeerbaar structuuronderdeel noch het onthaaljaar voor anderstalige
nieuwkomers zijn;”.
Art. III.12. Aan artikel 206, paragraaf 1, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet
van 19 juli 2013, wordt in het eerste lid, de volgende zin toegevoegd:
“De school waarnaar wordt overgeheveld mag geen school zijn die moet fuseren of
afbouwen omdat de toepasbare rationalisatienorm niet wordt bereikt. ”.
Art. III.13. In dezelfde codex wordt een artikel 231/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 231/1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 226, 227, §1, en 231, §1,
wordt de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 waarbij aan scholen een
geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, eerste graad, wordt
toegekend, verlengd tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke school
van het aantal betrokken extra uren-leraar.”.
Art. III.14. In dezelfde codex wordt een artikel 241/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 241/1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 234, 235, §1, en 240, §1,
wordt de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 waarbij aan scholen een
geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, tweede en derde graad,
wordt toegekend, verlengd tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke
school van het aantal betrokken extra uren-leraar/puntenwaarden.”.
Art. III.15. In artikel 260/1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 juni
2016, wordt de inleidende zinsnede “De bepaling van artikel 252, §1, a), 2), voor wat het
buitengewoon secundair onderwijs betreft,” vervangen door de volgende zinsnedes “De
leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden moet om regelmatige leerling te zijn,
van zodra met de effectieve lesbijwoning wordt gestart, de vorming van het
structuuronderdeel waar hij is ingeschreven volledig en daadwerkelijk volgen in de school
waar hij is ingeschreven, behalve in geval van gewettigde afwezigheid. De leerling die
niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt een vrije leerling. Regelmatige leerling zijn in
een bepaalde school,”.
Art. III.16. In artikel 293 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart
2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt in de tweede zin, de zinsnede “er voor deze leerling uit
opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 geen plaats is in een voorziening van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap” vervangen door de zinsnede “deze
leerling uit opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 nog niet beschikt over een
persoonsvolgend budget waarmee de gewenste (dag-)ondersteuning wordt opgestart in
het kader van het systeem van de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”;
2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Een klassenraad kan de verlengingsaanvraag, vermeld in het eerst lid, ofwel accepteren
ofwel weigeren. De klassenraad kan daarbij ofwel voorrang geven aan leerlingen met een
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eerste aanvraag tot verlenging op leerlingen met een tweede of een nog verdere
verlengingsaanvraag, ofwel voorrang geven aan leerlingen met een context die meer
ondersteuning noodzaakt boven leerlingen die een context hebben die minder
ondersteuning noodzaakt.
Leerlingen over wie de klassenraad een positieve beslissing neemt, voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden inzake de leeftijd. Leerlingen over wie een negatieve beslissing
wordt genomen, voldoen niet aan de toelatingsvoorwaarden inzake leeftijd.
Een leerling voor wie de gewenste ondersteuning in het kader van het systeem van de
persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap opgestart is, komt niet in aanmerking voor verlengingen. Als
de verlenging al aangevangen was voor de gewenste ondersteuning kon opstarten, kan
de leerling ook verder ingeschreven blijven en zijn schooljaar afwerken, na de opstart
van de gewenste ondersteuning, als de betrokken personen beoordelen dat het haalbaar
is.”;
3° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Een klassenraad kan ook beslissen om nooit verlengingen, zoals hiervoor vermeld, toe
te staan. Als dit het geval is, neemt de school dat op in het schoolreglement.”;
4° in paragraaf 2, 3°, worden tussen de woorden “voor het eerst” en de woorden “in het
buitengewoon onderwijs ” de woorden “of opnieuw” ingevoegd.
5° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “op basis van een inschrijvingsverslag
buitengewoon onderwijs of die toegelaten worden tot het geïntegreerd onderwijs op
basis van paragraaf 2 van artikel 110/11“ opgeheven.
Art. III.17. In artikel 314/1, paragraaf 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet
van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, worden de jaartallen
“2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017” vervangen door de jaartallen “2014-2015, 20152016, 2016-2017 en 2017-2018”.
Art. III.18. In artikel 314/4 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli
2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, wordt het jaartal “2017” vervangen
door het jaartal “2018”.
Art. III.19. In dezelfde codex wordt een artikel 322/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 322/1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 318, 319, §1, en 322, §1,
wordt de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 waarbij aan scholen een
geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, wordt toegekend, verlengd
tot en met het schooljaar 2017-2018 met behoud voor elke school van het aantal
betrokken extra lesuren.”.
Art. III.20. In artikel 329, paragraaf 1 , van dezelfde codex wordt tussen de zinsnede
“tot en met 172” en de woorden “te vermenigvuldigen” de volgende zinsnede “,voor de
leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs, en op 1 oktober voor de leerlingen
van het geïntegreerd onderwijs” ingevoegd.
Art. III.21. In dezelfde codex wordt in deel V, het opschrift van titel 5 vervangen door
wat volgt:
“TITEL 5. - SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER HET GEINTEGREERD ONDERWIJS EN DE
SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN”.
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Art. III.22. In dezelfde codex wordt in deel V, titel 5, het opschrift van het hoofdstuk 2
vervangen door wat volgt:
“HOOFDSTUK 2. - De speciale onderwijsleermiddelen”.
Afdeling 2. Decreet Leren en Werken
Art. III.23. In artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van
leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009,
19 juli 2013, 21 maart 2014, 10 juni 2016 en 17 juni 2016, wordt er een punt 6°bis
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“6°bis individueel aangepast curriculum : een afgesproken curriculum waarbij
gepersonaliseerde leerdoelen op maat van de leerling met een verslag voor toegang tot
buitengewoon onderwijs worden geformuleerd. De gepersonaliseerde leerdoelen worden
gekozen door de klassenraad samen met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLBmedewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners, vertrekkende van de
leerdoelen die de eindtermen beogen die gelden voor de klasgroep. Dit curriculum kan,
indien dit noodzakelijk is voor de leerling, gebaseerd worden op de ontwikkelingsdoelen
van het buitengewoon onderwijs of op de opleidingsprofielen van opleidingsvorm 3. Het
curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de leerling aangepast. Deze
leerdoelen moeten worden nagestreefd, en beogen de maximale ontplooiing van de
leerling en een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren in
de school voor gewoon onderwijs. Leerlingen die een individueel aangepast curriculum
volgen komen niet in aanmerking voor de reguliere studiebewijzen van het deeltijds
secundair onderwijs, behoudens wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel
73bis, eerste lid;”.
Art. III.24. Aan artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 maart
2014 en 10 juni 2016, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een
paragraaf 2 toegevoegd die luidt als volgt:
“§2. Voor de organisatie van de beroepsgerichte vorming en de algemene vorming en
van activiteiten ter ondersteuning van de beroepsgerichte vorming en de algemene
vorming kan een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen samenwerken met andere centra voor vorming van zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen, met centra voor deeltijds beroepssecundair
onderwijs, met centra voor volwassenenonderwijs of met instellingen voor voltijds
gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs.
In voorkomend geval wordt er tussen het centrum en de instelling in kwestie of tussen
de twee centra in kwestie een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin alle
noodzakelijk geachte afspraken en voorwaarden zijn opgenomen.”.
Art. III.25. In artikel 49 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“Voor een jongere die zich pas inschrijft in het deeltijds beroepssecundair onderwijs na
zijn leerplicht, wordt de inschrijving in het centrum onmiddellijk beëindigd als uit de
screening, vermeld in artikel 62, blijkt dat hij niet in arbeidsdeelname of in brugproject
wordt ingeschaald.”.
Art. III.26. In hetzelfde decreet wordt een artikel 58/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 58/1. Het centrumbestuur kan op grond van specifieke onderwijskundige
argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten,
beslissen om voor een jongere of jongerengroep af te wijken van de voorwaarde,
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vermeld in de eerste zin van het eerste lid van artikel 58, en onder de volgende
modaliteiten :
1° het individueel vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van de opleiding
gedurende een deel of het geheel van het schooljaar en de vervanging door andere
onderdelen die de finaliteit van de opleiding niet aantasten, mits de klassenraad van het
centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of het begeleidingsteam van het
centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen,
naargelang van het geval, een gunstige beslissing neemt én mits akkoord van de
betrokken personen, voor een jongere die onderwijsbehoeften heeft omwille van :
a) hetzij hoogbegaafdheid, zoals vastgesteld op basis van handelingsgerichte diagnostiek
van het centrum voor leerlingenbegeleiding;
b) hetzij tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstanden voor bepaalde onderdelen van
de opleiding, die niet vallen onder de toepassing van artikel 30/1 of artikel 31;
2° in voorkomend geval :
a) kunnen individuele vrijstellingen nooit worden verleend voor het geheel van de
algemene vorming of het geheel van de beroepsgerichte vorming;
b) worden individuele vrijstellingen en vervangingen schriftelijk en gemotiveerd
vastgelegd;
c) doen individuele vrijstellingen en vervangingen geen afbreuk aan de
studiebekrachtiging.”.
Art. III.27. In artikel 75 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen
richt voor elke vestigingsplaats waar de leertijd wordt aangeboden, een begeleidingsteam
op.”;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“Het begeleidingsteam bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden die elk over één
stem beschikken: de directeur van het centrum of zijn afgevaardigde die het
begeleidingsteam voorzit, en, afhankelijk van de jongere, de trajectbegeleider, de
lesgevers algemene en beroepsgerichte vorming en een afvaardigde van het CLB.”.
Art. III.28. In artikel 77, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet
van 17 juni 2016 en gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in de eerste zin worden de woorden “kan gemotiveerde voorstellen doen voor”
vervangen door de woorden “beslist over”;
2° in de tweede zin worden de woorden “voorstellen kunnen” vervangen door de
woorden “beslissing kan”.
Art. III.29. Artikel 78 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2016,
wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 78. Het begeleidingsteam beslist op gemotiveerde wijze en deelt die beslissing
schriftelijk en gemotiveerd mee aan de betrokken personen. Van de beslissingen van het
begeleidingsteam wordt een proces-verbaal opgemaakt en worden er notulen gemaakt.
Het proces-verbaal bevat de lijst van de geslaagde en niet-geslaagde jongeren. De
notulen bevatten een synthese van de elementen die tot de beslissingen hebben geleid,
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waaronder eventueel het resultaat van een stemming. De processen-verbaal en de
notulen moeten gedurende 30 jaar bewaard worden.”.
Afdeling 3. Inwerkingtreding
Art. III.30. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Artikel III.2, III.16, 1°, hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Hoofdstuk 4. Deeltijds kunstonderwijs
Art. IV.1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie
van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en “Dans”
wordt een artikel 26quater ingevoegd dat luidt als volgt:
“Art. 26quater. §1. Een instelling kan voor een leerling die beschikt over een verslag als
vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 of een verslag
als vermeld in artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs of voor een leerling die
erkend is als persoon met een handicap krachtens een Vlaamse, een andere Belgische of
een buitenlandse wetgeving, na overleg met de leerling of zijn ouders, binnen het
gemeenschappelijk curriculum afwijken van de volgende bepalingen:
1° de bepalingen over lessenroosters, vermeld in artikel 7 tot en met 10;
2° de bepalingen over groeperingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11;
3° de bepalingen over de evaluatie, de proeven en de bekrachtiging van de studies,
vermeld in artikel 29 tot en met 39.
De directeur en leerkrachten motiveren de afwijkingen in functie van de leerwinst met
het oog op het behalen van het attest, eindattest of getuigschrift. De inspectie en de
verificatie kunnen de motivering op elk moment inkijken in de instelling.”.
§2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om wijzigingen in dit artikel uit te voeren via
een besluit van de Vlaamse Regering.
Art. IV.2. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2015.
Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs
Art. V.1. In artikel 65 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van (datum), wordt tussen het
eerste en het tweede lid een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Als het een aanvraag betreft voor een vestigingsplaats die verder dan 25 km van de
hoofdvestigingsplaats van het centrum voor volwassenenonderwijs gelegen is, dan zal
een protocol van akkoord van het bevoegde lokaal onderhandelingscomité voor de
Vlaamse Regering een zeer belangrijk element vormen bij de beoordeling van de
aanvraag. De Vlaamse Regering motiveert haar beslissing indien deze afwijkt van het
standpunt aangenomen in het protocol van akkoord.”.
Art. V.2. In artikel 109 van hetzelfde decreet het laatst gewijzigd bij het decreet van
(datum) wordt het woord “wachtuitkering” telkens vervangen door het woord
“inschakelingsuitkering”.
Art. V.3. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
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Hoofdstuk 6. Hoger onderwijs
Afdeling 1. Codex Hoger Onderwijs
Art. VI.1. In artikel I.3 van de Codex Hoger Onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 21
maart 2014 en 19 december 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het punt 14° wordt b), vervangen door wat volgt:
“b) voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van het decreet van 8 juni 2007
betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en beantwoordt aan de
financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering in de Vlaamse
Gemeenschap, of”;
2° in het punt 69° wordt in f), de zinsnede “II.245” vervangen door de volgende
zinsnede “II.246”.
Art. VI.2. In artikel II.42 van dezelfde codex wordt de zinsnede “artikel II.40” vervangen
door de volgende zinsnede “artikel II.41”.
Art. VI.3. In artikel II.43 van dezelfde codex wordt de zinsnede “artikel II.40” vervangen
door de volgende zinsnede “artikel II.41”.
Art. VI.4. Aan artikel II.102 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juni
2015, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§5. De bachelor-na-bacheloropleidingen leidende tot de volgende bachelor-diploma’s
worden na het academiejaar 2021-2022 niet meer aangeboden:
- Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg;
- Bachelor in de oncologie;
- Bachelor in de pediatrie en neonatologie;
- Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg;
- Bachelor in de operatieverpleegkunde;
- Bachelor in de palliatieve zorg;
- Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg;
- Bachelor in de geriatrie;
- Bachelor in de sociale gezondheidszorg.
In het academiejaar 2021-2022 kunnen nieuwe studenten zich niet inschrijven.
Vanaf het academiejaar 2022-2023 kan het overeenstemmende diploma van bachelor
niet meer worden uitgereikt.”.
Art. VI.5. Artikel II.272/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 21 maart
2014, wordt opgeheven.
Art. VI.6. Artikel II.313 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016,
wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.313. §1. Onder het gezag van de Raad voorziet de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap in de publicatie van de uitspraken op de website van de dienst en
in een jaarlijks verslagboek, met uitzondering van de arresten die worden uitgesproken
in uitvoering van artikel II.204, §3, van de Codex Hoger Onderwijs.
Bij de publicatie van de uitspraak wordt de identiteit van de student als procespartij, op
diens uitdrukkelijk verzoek, weggelaten. Dit verzoek kan in het verzoekschrift of in
voorkomend geval tot aan de sluiting van de debatten worden ingediend.
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§2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, kunnen de in uitvoering van artikel II.204,
§3, van de Codex Hoger Onderwijs uitgesproken arresten onder voorbehoud van
depersonalisatie worden gepubliceerd door beslissing van de voorzitter van de Raad
wanneer deze arresten een belang kunnen hebben voor de rechtspraak of het juridisch
onderzoek.
§3. In uitzonderlijke omstandigheden kan een natuurlijke persoon die partij was bij een
geschil dat bij de Raad aanhangig was, op grond van gegevens waarvan hij geen kennis
had vóór het indienen van het verzoekschrift of in voorkomend geval vóór de sluiting van
de debatten, verzoeken dat de identiteit van de natuurlijke personen die hij aanwijst
voortaan niet langer wordt vermeld in de publicatie van de arresten in digitaal formaat.
Een natuurlijke persoon die geen partij was in het geding, maar een belang heeft bij de
weglating van de identiteit bij de publicatie, kan eveneens een dergelijk verzoek
indienen, mits dit belang wordt aangetoond. Het gemotiveerd verzoek wordt aan de
voorzitter van de Raad gezonden. De voorzitter van de Raad beslist over het gemotiveerd
verzoek.”.
Art. VI.7. In artikel II.378, §2, van dezelfde codex wordt de zinsnede “artikel II.140, §5”
vervangen door de volgende zinsnede “artikel II.138, §4”.
Art. VI.8. Aan artikel II.387/1 van dezelfde codex wordt een tweede en een derde lid
toegevoegd die luiden als volgt:
“In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de opleidingen van bachelor in de
verpleegkunde geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het academiejaar
2021-2022.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, 1°, worden de bachelor-nabacheloropleiding “Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg” en “Bachelor in de
oncologie” aangeboden door Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool
en Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, geacht geaccrediteerd
te zijn tot het einde van het academisch jaar 2021-2022.’’.
Art. VI.9. In artikel III.13 van dezelfde codex wordt paragraaf 6 opgeheven.
Art. VI.10. Artikel III.46 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 25 april
2014, bij besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 en van 19 december
2014 en bij de decreten van 19 juni 2015 en 8 juli 2016, wordt vervangen door wat
volgt:
“Art. III.46. §1. Het bedrag van de investeringskredieten voor de hogescholen,
uitgedrukt in euro, wordt als volgt vastgelegd:
Begrotingsjaar
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Vanaf 2024

Gesubsidieerde vrije Publiekrechtelijke
hogescholen
hogescholen
13.451.707
9.480.206
13.146.999
9.189.141
12.842.289
8.898.078
12.537.581
8.607.015
12.232.873
8.315.952
11.928.164
8.024.889
11.623.456
7.733.826

Totaal
22.931.912
22.336.140
21.740.369
21.144.596
20.548.825
19.953.053
19.357.281
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§2. De investeringskredieten zoals vastgelegd in paragraaf 1 worden als volgt verdeeld
onder de hogescholen:
1° de volgende bedragen op basis van de percentages vastgelegd per hogeschool in
paragraaf 3:

Begrotingsjaar
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Vanaf 2024

Gesubsidieerde
vrije hogescholen
8.071.024
6.573.500
5.136.916
3.761.274
2.446.575
1.192.816
0

Publiekrechtelijke
hogescholen
5.688.124
4.594.570
3.559.231
2.582.104
1.663.190
802.489
0

Totaal
13.759.148
11.168.070
8.696.148
6.343.379
4.109.765
1.995.305
0

2° de volgende bedragen op basis van het verdelingsmechanisme vastgelegd in
paragraaf 4:

Begrotingsjaar
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Vanaf 2024

Gesubsidieerde vrije Publiekrechtelijke
hogescholen
hogescholen
5.380.683
6.573.499
7.705.374
8.776.307
9.786.298
10.735.348
11.623.456

3.792.082
4.594.571
5.338.847
6.024.911
6.652.762
7.222.399
7.733.826

Totaal
9.172.765
11.168.070
13.044.221
14.801.218
16.439.060
17.957.747
19.357.281

§3. De bedragen vermeld in paragraaf 2, punt 1°, worden volgens de volgende
percentages verdeeld over de hogescholen:
Vrije gesubsidieerde hogescholen
Arteveldehogeschool
LUCA School of Arts
Karel de Grote Hogeschool - Katholieke
Hogeschool Antwerpen
Katholieke Hogeschool Vives Noord
Thomas More Kempen
UC Leuven
UC Limburg
Thomas More Mechelen Antwerpen
Katholieke Hogeschool Vives Zuid
Odisee
Totaal vrij gesubsidieerde hogescholen
Publiekrechtelijke hogescholen
Erasmushogeschool Brussel
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Hogeschool Gent
Hogeschool West-Vlaanderen

10,08%
9,75%
10,85%
4,17%
9.36%
10,35%
6,51%
12,01%
8,84%
18,07%
100,00%

10,73%
26,04%
37,15%
11,55%
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Hogeschool PXL
Totaal publiekrechtelijke hogescholen

14,54%
100,00%

§4. De verdeling en de toewijzing per hogeschool van de investeringskredieten, vermeld
in paragraaf 2, punt 2°, gebeurt binnen de respectievelijke enveloppes van de vrije
gesubsidieerde hogescholen en de publiekrechtelijke hogescholen op basis van volgende
criteria:
1° voor alle professionele bacheloropleidingen, exclusief het hoger kunstonderwijs: het
aantal opgenomen studiepunten door studenten onder diplomacontract ingeschreven
in een professioneel gerichte bacheloropleiding of een bachelor-na-bacheloropleiding;
2° voor het hoger kunstonderwijs: het aantal opgenomen studiepunten door studenten
onder diplomacontract ingeschreven in een professioneel gerichte bacheloropleiding,
een bachelor-na-bacheloropleiding, een academisch gerichte bacheloropleiding, een
initiële masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma
voorafgaand aan een initiële masteropleiding.
Deze opgenomen studiepunten worden per studiegebied of cluster van studiegebieden
gewogen met de overeenkomstige puntengewichten:
Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Sociaal-agogisch werk
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg – Onderwijs
Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk
Onderwijs
Industriële wetenschappen en technologie
Nautische wetenschappen
Architectuur
Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie
Biotechniek
Audiovisuele en beeldende kunst
Muziek en podiumkunsten
Toegepaste taalkunde
Productontwikkeling

1
1
1
1
1
1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Het aantal gewogen opgenomen studiepunten per hogeschool is gelijk aan de som van de
producten van het aantal opgenomen studiepunten in ieder studiegebied of cluster van
studiegebieden enerzijds en het overeenkomstige bepaalde puntengewicht.
Voor de vaststelling van het gewogen aantal opgenomen studiepunten voor het
begrotingsjaar t worden het gemiddelde aantal opgenomen studiepunten in aanmerking
genomen over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2.
In afwijking van de bovenstaande puntengewichten, wordt voor de opleidingen
“Biomedische laboratoriumtechnologie” en “Voedings- en dieetkunde” van het
studiegebied Gezondheidszorg het puntengewicht 2,5 toegepast.
§5. De bedragen vermeld in paragraaf 1 en 2 op prijsniveau 2017, worden jaarlijks
aangepast als volgt: het bedrag wordt vermenigvuldigd met de gewogen evolutie van het
jaarlijks gemiddelde van de index van de Associatie van Belgische Experten (ABEX-index)
van de 5 voorlaatste kalenderjaren die voorafgaan aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in
percenten.

Pagina 16 van 28

§6. Bij eventuele fusies van hogescholen worden de percentages zoals vastgelegd in
paragraaf 3 van de fuserende hogescholen samengevoegd en toegekend aan de nieuwe
hogeschool.”.
Art. VI.11. Artikel III.46/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 april
2014, wordt opgeheven.
Art. VI.12. Aan artikel III.54/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25
april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. Ten gevolge van de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de
universiteiten worden vanaf het begrotingsjaar 2018 volgende investeringskredieten
toegekend aan de universiteiten:
Begrotingsjaar Bedrag in euro
2018
2.383.088
2019
2.978.860
2020

3.574.631

2021

4.170.404

2022

4.766.175

2023

5.361.947

Vanaf 2024

5.957.719

“.
2° in paragraaf 2 wordt in het eerste lid het woord “investeringsmachtigingen” vervangen
door het woord “investeringskredieten”;
3° in paragraaf 3 worden de woorden “De basisbedragen (prijsniveau 2013), vermeld in
paragraaf 1,” vervangen door de woorden “De bedragen, vermeld in paragraaf 1 zijn op
prijsniveau 2017 en”
Art. VI.13. In artikel IV.83, van dezelfde codex, gewijzigd bij decreet van 8 juli 2016
worden in paragraaf 4, een nieuw tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“Voor de universiteiten wordt de goedkeuring vermeld in het eerste lid, beschouwd als
verworven als de bevoegde regeringscommissaris en de afgevaardigde van financiën in
hun analyse van de jaarrekening, rekening houdend met alle relevante informatie, een
gunstig advies uitbrengen.
Voor de hogescholen wordt de goedkeuring vermeld in het eerste lid, beschouwd als
verworven als de bevoegde regeringscommissaris in zijn analyse van de jaarrekening,
rekening houdend met alle relevante informatie, een gunstig advies uitbrengt.”.
Art. VI.14. In artikel V.44, §1, van dezelfde codex wordt de zinsnede “de leeftijd van 65
jaar” vervangen door de woorden “de wettelijke pensioenleeftijd”.
Art. VI.15. Aan artikel V.59 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Een benoeming eindigt van rechtswege en zonder vooropzeg bij pensionering wegens
het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of, op verzoek van het personeelslid, op
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het einde van het academiejaar waarin het personeelslid de wettelijke pensioenleeftijd
heeft bereikt.”;
2° in het tweede lid, wordt de zinsnede “de leeftijd van 65 jaar” vervangen door de
woorden “de wettelijke pensioenleeftijd”.
Art. VI.16. In artikel V.106 van dezelfde codex wordt het punt 5°, opgeheven.
Art. VI.17. Aan artikel V.110 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 5°, vervangen door wat volgt:
“5° bij pensionering wegens het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of, op
verzoek van het personeelslid, op het einde van het academiejaar waarin het
personeelslid de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt;”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “de leeftijd van 65 jaar” vervangen door
de woorden “de wettelijke pensioenleeftijd”.
Art. VI.18. Aan artikel V.111 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 5°, vervangen door wat volgt:
“5° bij pensionering wegens het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of, op
verzoek van het personeelslid, op het einde van het academiejaar waarin het
personeelslid de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt;”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “de leeftijd van 65 jaar” vervangen door
de woorden “de wettelijke pensioenleeftijd”.
Art. VI.19. In artikel V.120, §1, van dezelfde codex worden in het eerste lid, het punt 2°
en verder het tweede, derde en vierde lid opgeheven.
Art. VI.20. In artikel V.259 van dezelfde codex wordt paragraaf 5 opgeheven.
Afdeling 2. Inwerkingtreding
Art. VI.21. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Artikel VI.9 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel VI.2, VI.3, VI.7 hebben uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.
Hoofdstuk 7. Decreten rechtspositie onderwijspersoneel
Afdeling 1. Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs
Art. VII.1. In artikel 17, §1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van bepaalde leden van het Gemeenschapsonderwijs, vervangen bij het
decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001, 22 juni 2007 en
25 april 2014, wordt het punt 6° opgeheven.
Art. VII.2. In hoofdstuk IX van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet
van 17 juni 2016, wordt in afdeling II, een artikel 77novies ingevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 77novies. §1. Dit artikel is van toepassing op de personeelsleden die gebruik
hebben gemaakt van het recht om eenmalig het verlof voor verminderde prestaties vanaf
de leeftijd van 55 jaar te beëindigen en die na een werkhervatting opnieuw een verlof
voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar opnemen.
§2. In afwijking van de bepalingen betreffende tijdelijke aanstelling kan een personeelslid
vermeld in paragraaf 1, tijdens de duur van zijn verlof voor verminderde prestaties vanaf
de leeftijd van 55 jaar zijn tijdelijke aanstelling niet uitbreiden in vergelijking tot het
volume van zijn tijdelijke aanstelling op de vooravond van het verlof. De toepassing van
artikel 21 en artikel 21bis is eveneens beperkt tot het volume van zijn tijdelijke
aanstelling op de vooravond van het verlof.
§3. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden betreffende vaste benoeming,
kan een personeelslid, vermeld in paragraaf 1, vast benoemd worden of zijn vaste
benoeming slechts uitbreiden tot een volume dat maximaal gelijk is aan het volume van
de prestaties die hij maximaal kan uitoefenen gedurende zijn verlof.
§4. Het deel van de vast benoemde opdracht waarvoor het personeelslid, vermeld in
paragraaf 1, het verlof neemt, wordt een vacante betrekking.
§5. Het personeelslid wiens betrekking volgens paragraaf 4 als vacant wordt beschouwd,
blijft na de vacantwording van die betrekking in de administratieve en geldelijke toestand
die verbonden is aan zijn verlof.”.
Art. VII.3. In artikel 80 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 28 april
1993, 13 juli 2001 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het punt b) wordt opgeheven;
2° in punt c) worden de woorden “wegens persoonlijke aangelegenheid” opgeheven;
3° aan het artikel worden na het laatste lid, vijf nieuwe leden toegevoegd, die luiden als
volgt:
“De wettelijke feestdagen, de weekends en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
die, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk aansluiten bij een voorafgaande periode van
afwezigheid voor verminderde prestaties, en die een nieuwe periode van afwezigheid
voor verminderde prestaties onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als een periode
van afwezigheid voor verminderde prestaties beschouwd.
Onverminderd de berekeningswijze van de tijdens de zomervakantie toe te kennen
uitgestelde bezoldiging en als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of
in de door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden wordt vermeld dat als gevolg
van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten afwezigheid voor verminderde
prestaties het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt
verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar
een aantal kalenderdagen niet of niet volledig worden bezoldigd. Om dat aantal
kalenderdagen te berekenen:
1° worden alle kalenderdagen genoten afwezigheid voor verminderde prestaties opgeteld
met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;
2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.
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Als ten gevolge van die berekening het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt
het in dertigsten verdeeld in overeenstemming met de regeling die in dit geval voor de
vastbenoemde personeelsleden wordt toegepast.
Onverminderd de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor tijdelijke
personeelsleden met het recht op uitgestelde bezoldiging, komen de voormelde dagen
wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en worden niet
meegerekend om de duur te bepalen van de periode van afwezigheid voor verminderde
prestaties waarop het personeelslid nog recht heeft.
In afwijking van de bepalingen van het vierde lid eindigt de afwezigheid voor
verminderde prestaties, toegekend voor een volledig schooljaar of dienstjaar steeds bij
het einde van dat schooljaar of dienstjaar, de zomervakantie inbegrepen.”.
Art. VII.4. Artikel 82 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari
2003, 22 juni 2007, 8 mei 2009 en 19 juli 2013, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 82. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 65 en 66 betreffende de
terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel kan het personeelslid onder de door de
Regering bepaalde voorwaarden, zonder opzegging, ter beschikking worden gesteld :
a) wegens ontstentenis van betrekking;
b) wegens ziekte of gebrekkigheid;
c) wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.
In afwachting dat de Vlaamse Regering de voorwaarden ter zake vastlegt, blijven de op
het ogenblik van het van kracht worden van dit decreet geldende wettelijke of
reglementaire bepalingen van toepassing.
Een overeenkomstig a) en b) ter beschikking gesteld personeelslid kan gedurende twee
jaar zijn aanspraken op een selectie- of bevorderingsambt en op bevordering tot een
hoger salaris doen gelden.”.
Art. VII.5. In artikel 83, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14
februari 2003, 22 juni 2007 en 8 mei 2009, wordt het punt 6° opgeheven.
Art. VII.6. In artikel 86, 1°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli
2007, wordt het punt c), opgeheven.
Afdeling 2. Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
Art. VII.7. In artikel 4, §5, eerste en tweede lid, van het decreet van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het
decreet van 7 juli 2006, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008 en gewijzigd bij het
decreet van 8 mei 2009, worden tweemaal tussen de woorden “een affectatie,” en de
woorden “en een loopbaanonderbreking” de woorden “een zorgkrediet” ingevoegd.
Art. VII.8. In artikel 19, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli
2006, 15 juni 2007, 22 juni 2007 en 8 mei 2009, wordt het punt 4°, opgeheven.
Art. VII.9. In artikel 60, 1°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli
2001 en 13 juli 2007, wordt het punt c), opgeheven.
Art. VII.10. In artikel 54 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 28 april
1993, 13 juli 2001 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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1° het punt b) wordt opgeheven;
2° in het punt c) worden de woorden “wegens persoonlijke aangelegenheid” opgeheven;
3° aan het artikel worden na het laatste lid, vijf nieuwe leden toegevoegd, die luiden als
volgt:
De wettelijke feestdagen, de weekends en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
die, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk aansluiten bij een voorafgaande periode van
afwezigheid voor verminderde prestaties, en die een nieuwe periode van afwezigheid
voor verminderde prestaties onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als een periode
van afwezigheid voor verminderde prestaties beschouwd.
Onverminderd de berekeningswijze van de tijdens de zomervakantie toe te kennen
uitgestelde bezoldiging en als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of
in de door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden wordt vermeld dat als gevolg
van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten afwezigheid voor verminderde
prestaties het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt
verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar
een aantal kalenderdagen niet of niet volledig worden bezoldigd. Om dat aantal
kalenderdagen te berekenen:
1° worden alle kalenderdagen genoten afwezigheid voor verminderde prestaties opgeteld
met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;
2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.
Als ten gevolge van die berekening het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt
het in dertigsten verdeeld in overeenstemming met de regeling die in dit geval voor de
vastbenoemde personeelsleden wordt toegepast.
Onverminderd de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor tijdelijke
personeelsleden met het recht op uitgestelde bezoldiging, komen de voormelde dagen
wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en worden niet
meegerekend om de duur te bepalen van de periode van afwezigheid voor verminderde
prestaties waarop het personeelslid nog recht heeft.
In afwijking van de bepalingen van het vijfde lid eindigt de afwezigheid voor verminderde
prestaties, toegekend voor een volledig schooljaar of dienstjaar steeds bij het einde van
dat schooljaar of dienstjaar, de zomervakantie inbegrepen.”.
Art. VII.11. In titel II, hoofdstuk VI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 17 juni 2016, wordt in afdeling 2 een artikel 51novies ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“Art. 51novies. §1. Dit artikel is van toepassing op de personeelsleden die gebruik
hebben gemaakt van het recht om eenmalig het verlof voor verminderde prestaties vanaf
de leeftijd van 55 jaar te beëindigen en die na een werkhervatting opnieuw een verlof
voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar opnemen.
§2. In afwijking van de bepalingen betreffende tijdelijke aanstelling kan een personeelslid
vermeld in paragraaf 1, tijdens de duur van zijn verlof voor verminderde prestaties vanaf
de leeftijd van 55 jaar zijn tijdelijke aanstelling niet uitbreiden in vergelijking tot het
volume van zijn tijdelijke aanstelling op de vooravond van het verlof. De toepassing van
artikel 23 en artikel 23bis is eveneens beperkt tot het volume van zijn tijdelijke
aanstelling op de vooravond van het verlof.
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§3. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden betreffende vaste benoeming,
kan een personeelslid, vermeld in paragraaf 1, vast benoemd worden of zijn vaste
benoeming slechts uitbreiden tot een volume dat maximaal gelijk is aan het volume van
de prestaties die hij maximaal kan uitoefenen gedurende zijn verlof.
§4. Het deel van de vast benoemde opdracht waarvoor het personeelslid, vermeld in
paragraaf 1, het verlof neemt, wordt een vacante betrekking.
§5. Het personeelslid wiens betrekking volgens paragraaf 4 als vacant wordt beschouwd,
blijft na de vacantwording van die betrekking in de administratieve en geldelijke toestand
die verbonden is aan zijn verlof.”.
Art. VII.12. Artikel 56 van hetzelfde decreet gewijzigd bij de decreten van 14 februari
2003, 22 juni 2007, 8 mei 2009 en 19 juli 2013, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 56. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 65 en 66 betreffende de
terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel kan het personeelslid onder de door de
Regering bepaalde voorwaarden, zonder opzegging, ter beschikking worden gesteld :
a) wegens ontstentenis van betrekking;
b) wegens ziekte of gebrekkigheid;
c) wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.
In afwachting dat de Vlaamse Regering de voorwaarden ter zake vastlegt, blijven de op
het ogenblik van het van kracht worden van dit decreet geldende wettelijke of
reglementaire bepalingen van toepassing.
Een overeenkomstig a) en b) ter beschikking gesteld personeelslid kan gedurende twee
jaar zijn aanspraken op een selectie- of bevorderingsambt en op bevordering tot een
hoger salaris doen gelden.”.
Art. VII.13. In artikel 57, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14
februari 2003, 22 juni 2007 en 8 mei 2009, wordt het punt 6° opgeheven.
Afdeling 3. Inwerkingtreding
Art. VII.14. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Hoofdstuk 8. Decreet kwaliteit van onderwijs
Art. VIII.1. In artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van
het onderwijs worden in paragraaf 7, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016, de
woorden “en voor het schooljaar 2016-2017” vervangen door de volgende woorden “tot
en met het schooljaar 2018-2019”.
Art. VIII.2. In artikel 49, §4, van hetzelfde decreet wordt het punt 4° opgeheven.
Art. VIII.3. In artikel 144 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het punt 2° opgeheven;
2° in het eerste lid wordt in het punt 3° de woorden “wegens persoonlijke
aangelegenheden” opgeheven;
3° na het tweede lid, worden vijf nieuwe leden toegevoegd, die luiden als volgt:
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De wettelijke feestdagen, de weekends en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
die, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk aansluiten bij een voorafgaande periode van
afwezigheid voor verminderde prestaties, en die een nieuwe periode van afwezigheid
voor verminderde prestaties onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als een periode
van afwezigheid voor verminderde prestaties beschouwd.
Onverminderd de berekeningswijze van de tijdens de zomervakantie toe te kennen
uitgestelde bezoldiging en als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of
in de door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden wordt vermeld dat als gevolg
van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten afwezigheid voor verminderde
prestaties het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt
verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar
een aantal kalenderdagen niet worden bezoldigd. Om dat aantal kalenderdagen te
berekenen:
1° worden alle kalenderdagen genoten afwezigheid voor verminderde prestaties opgeteld
met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;
2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.
Als ten gevolge van die berekening het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt
het in dertigsten verdeeld in overeenstemming met de regeling die in dit geval voor de
vastbenoemde personeelsleden wordt toegepast.
Onverminderd de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor tijdelijke
personeelsleden met het recht op uitgestelde bezoldiging, komen de voormelde dagen
wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en worden niet
meegerekend om de duur te bepalen van de periode van afwezigheid voor verminderde
prestaties waarop het personeelslid nog recht heeft.
In afwijking van de bepalingen van het vierde lid eindigt de afwezigheid voor
verminderde prestaties, toegekend voor een volledig schooljaar of dienstjaar steeds bij
het einde van dat schooljaar of dienstjaar, de zomervakantie inbegrepen.”.
Art. VIII.4. Artikel 146 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juni
2016, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 146. Het personeelslid kan, onder de door de Vlaamse Regering bepaalde
voorwaarden, ter beschikking worden gesteld wegens :
1° ziekte;
2° persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.
Een personeelslid dat ter beschikking gesteld is om de reden, vermeld in het eerste lid,
1°, kan gedurende twee jaar zijn aanspraak op een ander ambt en op bevordering tot
een hoger salaris doen gelden.
In afwachting dat de Vlaamse Regering de voorwaarden, vermeld in het eerste lid,
vaststelt, gelden voor de personeelsleden de bepalingen die van toepassing zijn op de
personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.”.
Art. VIII.5. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Hoofdstuk 9. Diverse bepalingen
Afdeling 1. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
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Art. IX.1. In artikel 13, §1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de onderwijswetgeving wordt het punt 3°, ingevoegd bij decreet van 7
december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2012, vervangen door hetgeen
volgt :
“3° de werken die beantwoorden aan de geldende normen op het vlak van energie.”.
Afdeling 2. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding
Art. IX.2. In artikel 67, derde lid, van het decreet van 1 december 1998, betreffende de
centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2011, wordt het
woord “drie” vervangen door het woord “vier”.
Afdeling 3. Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
Art. IX.3. In artikel 48, eerste lid, van het decreet van 2 april 2004 betreffende
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, vervangen bij het decreet van 4
april 2014, wordt de eerste zin, vervangen door wat volgt:
“De pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad in het onderwijs
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap kunnen op verzoek van de schoolraad
maar ook op eigen initiatief, een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden
vermeld in artikel 21.
De pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad in het onderwijs gefinancierd
door de Vlaamse Gemeenschap kunnen op vraag van de schoolraad maar ook op eigen
initiatief, een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden vermeld in artikel
11, §1 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het
gemeenschapsonderwijs.”.
Art. IX.4. In artikel 70 van hetzelfde decreet wordt na de zinsnede “de begroting
regelen” de volgende zinsnede ingevoegd “en de besluiten en decreten betreffende
codificaties en coördinaties van regelgeving”.

Afdeling 4. Decreet tot oprichting van het Vlaams Agentschap voor
Ondernemingsvorming-Syntra Vlaanderen
Art. IX.5. In artikel 44, tweede lid, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting
van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams
Agentschap voor Ondernemingsvorming-Syntra Vlaanderen, ingevoegd bij het decreet
van 20 april 2012, worden in het punt c), de woorden “of van de leerling” opgeheven.
Afdeling 5. Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten
Art. IX.6. In artikel 4, §5, van het decreet van 9 december 2005 betreffende de
organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs wordt in het eerste lid de volgende
zin toegevoegd:
“Een besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van een bestaand tijdelijk project
wordt niet ter bekrachtiging aan het Vlaams Parlement voorgelegd als het, wat
afwijkingen van wettelijke en decretale bepalingen betreft die voor dat project zijn
toegestaan, bij eerder door het Vlaams Parlement bekrachtigd besluit van de Vlaamse
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Regering, enkel het toepassingsgebied van die afwijkingen verruimt en geen nieuwe
inhoudelijke afwijkingen toevoegt.”.
Afdeling 6. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bij decreet te
bekrachtigen decretale specifieke eindtermen “topsport”, algemeen en technisch
secundair onderwijs
Art. IX.7. In punt 1.4. van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10
maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke
eindtermen “topsport” Algemeen en technisch secundair onderwijs, gewijzigd bij het
decreet van 1 juli 2011, worden de woorden “het BLOSO” vervangen door de volgende
woorden “Sport Vlaanderen”.
Afdeling 7. Decreet betreffende de studiefinanciering
Art. IX.8. In artikel 5 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering
van de Vlaamse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 15°, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt de eerste zin aangevuld
met de volgende zinsnede “, of twee personen die hun hoofdverblijfplaats hebben op
hetzelfde adres waarbij de ene persoon kinderen van de andere persoon fiscaal ten laste
neemt”;
2° in punt 45°, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt het woord
“aankomstverklaring” vervangen door de woorden “attest van immatriculatie”.
Art. IX.9. In artikel 9, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei
2009, wordt het punt 6°, vervangen door wat volgt:
“6° leerlingen of studenten met een buitenlandse nationaliteit die toegelaten zijn tot een
verblijf van bepaalde duur in België op basis van de artikelen 49, §1, of 49/2, §1, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;”.
Art. IX.10. In artikel 34, §1, 2°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van
17 juni 2016, wordt de zinsnede “fiscaal ten laste is van” telkens vervangen door de
zinsnede “zijn hoofdverblijfplaats heeft bij”.
Afdeling 8. Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de
basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs
Art. IX.11. Aan artikel 17 van het decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van
onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs wordt een tweede zin
toegevoegd, die luidt als volgt :
“In afwijking van de vorige zin zal het mandaat van de personeelsafgevaardigden in de
LOC’s drie jaar duren voor de periode van 2017-2020.”.
Afdeling 9. Tijdelijk project Schoolbank op de werkplek
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Art IX.12. Aan artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016
betreffende het tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren in het
secundair onderwijs wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Als het niet mogelijk is beroep te doen op de voltallige klassenraad van het laatste
structuuronderdeel dat door de leerling in kwestie is gevolgd, kan de trajectbegeleider van
de opleiding en de school binnen het tijdelijke project die door de betrokken personen
worden gekozen, een alternatieve werkwijze vastleggen om tot desbetreffend advies te
komen.”
Art. IX.13. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de huidige tekst wordt ondergebracht in een paragraaf 1;
2° een paragraaf 2 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:
“§2. De leerlingen van de opleiding groen- en tuinbeheer worden bijgeteld bij de leerlingen
van de opleiding tuinbouwarbeider van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair
onderwijs met het oog op het bereiken van de norm van 40 leerlingen voor toekenning van
een extra voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met
beroepsgerichte vorming.
Deze maatregel gebeurt in afwijking van artikel 308/1 van de Codex Secundair Onderwijs.
De afwijking is noodzakelijk omdat de duale opleiding groen- en tuinbeheer verwant is met
de niet-duale opleiding tuinbouwarbeider (beide binnen opleidingsvorm 3 van het
buitengewoon secundair onderwijs) en de leerlingen tuinbouwarbeider nu reeds in
aanmerking worden genomen voor het ambt van teeltleider.”.
Art. IX.14. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden in het punt 1° de woorden “Voor het
schooljaar 2016-2017” vervangen door de woorden “Voor het schooljaar waarin een school
met leerlingen in het tijdelijke project stapt,”.
Art. IX.15. Aan artikel 23 van hetzelfde besluit wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“21° de voorzitter van het Vlaams Partnerschap”.
Afdeling 10. Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs
Art. IX.16. In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende
codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs worden de volgende wijzigingen
aangebracht :
1° in artikel II.34 wordt de zinsnede “artikel II.38, vervangen door de zinsnede “artikel
II.35”;
2° in artikel III.10 wordt driemaal de zinsnede “artikel III.11” vervangen door de
zinsnede “artikel III.9”;
3° in artikel V.32 worden na het woord “gemeentedecreet”, de woorden “of de nieuwe
gemeentewet” toegevoegd;
4° in artikel V.51 wordt de zinsnede “artikel V.47” vervangen door de zinsnede “artikel
V.41”;
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5° in artikel V.75 wordt de paragraaf 5 opgeheven;
6° in artikel XII, 1, 110° wordt de zinsnede “III.19,III.20” vervangen door de zinsnede
“III.18, III.19, III.20”;
.
7° in artikel XII, 1, 124° wordt de zinsnede “artikel V.67” vervangen door de zinsnede
“artikel V.66”;
8° in artikel XII, 1, 137° wordt de zinsnede “artikel V.61” vervangen door de zinsnede
“artikel V.60”.
Art. IX.17. In artikel XI.1 van het decreet van (datum) betreffende de Codificatie
sommige bepalingen voor het onderwijs worden de volgende wijzingen aangebracht :
2° er wordt een punt 38°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
“38°bis het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke
projecten in het onderwijs;”;
2° er wordt een punt 39°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
“39°bis, het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor
schoolinfrastructuur;”;
3° er wordt een punt 41°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
“41°bis het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen;”;
5° er worden de punten 54°, 55°, 56° toegevoegd, die luiden als volgt :
“54° het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende
opleidingen;
55° het decreet van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van
schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten;
56° het decreet betreffende het onderwijs XXVII;”.
Afdeling 11. Opheffingsbepaling
Art. IX.18. Het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 betreffende het zeelyceum in De
Haan wordt opgeheven.
Afdeling 12. Inwerkingtreding
Art. IX.19. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2017.
Artikel IX.4, IX.8, 2°, IX.9 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2016.
Artikel IX.16 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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