Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair
Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen aan
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

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. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Art. 2. In artikel 3, 24°/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997,
ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017, worden de woorden “voor toegang tot
buitengewoon onderwijs” vervangen door de zinsnede “als vermeld in artikel 15,”.
Art. 3. In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17
juni 2016, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt:
“Afdeling 2. Gewoon en buitengewoon basisonderwijs”.
Art. 4. Artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998 en 7
juli 2006, wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 14/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juni
2016, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
“§3. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die veertien jaar wordt voor 1
januari van het lopende schooljaar, nog een schooljaar het lager onderwijs volgen. De
ouders nemen daarover een beslissing na kennis te nemen van en toelichting te krijgen
bij de adviezen van de klassenraad en het CLB.
Een inschrijving in het type basisaanbod wordt na twee schooljaren geëvalueerd
door de klassenraad en het CLB.
Als de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie, vermeld in het tweede
lid, en in overleg met de ouders beslissen dat de aanpassingen, waaronder
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen,
proportioneel zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum of een individueel
aangepast curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, dan:
1°

ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de ouders bij
het vinden van een school voor gewoon onderwijs waar de leerling kan worden
ingeschreven;

2°

maken de betrokken scholen, de centra voor leerlingenbegeleiding en de ouders
afspraken met het oog op een vlotte overgang van de leerling van de school voor
buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs en met het oog op
de eventuele ondersteuning, vermeld in artikel 172quinquies;

3°

heft het CLB, naargelang de situatie, het verslag op, maakt het een gemotiveerd
verslag op of past het bestaande verslag aan op basis van de reële noden van de
leerling.

Als de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie, vermeld in het tweede
lid, en in overleg met de ouders beslissen dat de aanpassingen, waaronder
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen,
disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum of
een individueel aangepast curriculum te laten volgen in een school voor gewoon
onderwijs, motiveert het CLB dat in het verslag conform artikel 15. De inschrijving in de
school voor buitengewoon onderwijs kan dan verlengd worden. Uiterlijk na twee
schooljaren volgt dan opnieuw een evaluatie.
Art. 6. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 16 juni 2017, wordt het opschrift van onderafdeling C vervangen door wat
volgt:
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“Onderafdeling C. Bijkomende toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs
en voorwaarden voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs”.
Art. 7. In artikel 15 van hetzelfde decreet, 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 paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de zinsnede “type 5,” en de woorden “een
verslag” de zinsnede “of voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon
basisonderwijs,” ingevoegd;
2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord “geneesheer” vervangen door het woord
“arts”;
3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “bij wijziging van onderwijsniveau of van type”
vervangen door de zinsnede “bij wijziging van onderwijsniveau, van type of bij overgang
van buitengewoon naar gewoon onderwijs”;
4° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt:
“§6. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°,
heft het CLB het verslag op.
Als voor een leerling die beschikt over een verslag, een gemotiveerd verslag
wordt opgemaakt, vervalt het verslag.
Als een CLB voor een leerling met een verslag, een gemotiveerd verslag of
verslag opmaakt met het oog op een overgang van het basisonderwijs naar het
secundair onderwijs, dan vervalt het verslag dat de leerling had in het basisonderwijs.”;
5° er worden een paragraaf 8 en een paragraaf 9 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§8. Als een leerling, die met toepassing van paragraaf 5 nog beschikt over een
inschrijvingsverslag, overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar het gewoon
basisonderwijs, dan heft het CLB het inschrijvingsverslag op of maakt het naargelang de
situatie van de leerling een gemotiveerd verslag of een verslag op. Voor een leerling met
een verslag heft het CLB, naargelang de situatie, het verslag op, maakt een gemotiveerd
verslag op of past het bestaande verslag aan.
“§9. Leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum volgen in het
gewoon basisonderwijs, komen in aanmerking voor ondersteuning met toepassing van
artikel 172quinquies.”.
Art. 8. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 16 juni 2017 wordt het opschrift van onderafdeling D vervangen door wat
volgt:
“Onderafdeling D. Bijkomende voorwaarden om in het gewoon basisonderwijs in
aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs”.
Art. 9. In artikel 16 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014
en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
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“§1. Om als school voor gewoon basisonderwijs in aanmerking te komen voor
ondersteuning met toepassing van artikel 172quinquies is voor regelmatige leerlingen
een gemotiveerd verslag van een CLB vereist, tenzij ze al beschikken over een verslag
als vermeld in artikel 15. In dat gemotiveerd verslag wordt:
1°
gemotiveerd dat met toepassing van de principes, vermeld in artikel 8, tweede
lid, het inzetten van de ondersteuning, in combinatie met compenserende of
dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het
gemeenschappelijk curriculum te laten volgen;
2°
de specifieke deskundigheid omschreven die vereist is vanuit een of meer van de
types, vermeld in artikel 10, §1, eerste lid, 1° tot en met 4° en 6° tot en met 8°;
3°
opgenomen dat de leerling ten minste negen maanden voltijds buitengewoon
onderwijs in het betreffende type heeft gevolgd, onmiddellijk voorafgaand aan de
opmaak van het gemotiveerd verslag met het oog op ondersteuning met toepassing van
artikel 172quinquies, indien blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 10, § 1, 1°
De regering bepaalt de verdere inhoud van het gemotiveerd verslag.”;
2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “bij wijziging van het onderwijsniveau, van het type,
de aard van de integratie, of de aard en de ernst van de handicap” vervangen door de
woorden “bij wijziging van het onderwijsniveau of het type.”;
3° aan paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd:
“De overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs wordt in dit verband
niet beschouwd als een wijziging van onderwijsniveau.”;
4° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. Bij wijziging van het onderwijsniveau of het type wordt een nieuw gemotiveerd
verslag opgesteld. De overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs wordt
in dit verband niet beschouwd als een wijziging van onderwijsniveau.”;
5° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
“§4. Als niet meer voldaan is aan de criteria, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° of 2°,
heft het CLB het gemotiveerd verslag op. Als een CLB voor een leerling met een
gemotiveerd verslag, een gemotiveerd verslag of verslag opmaakt met het oog op een
overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan vervalt het
gemotiveerd verslag dat de leerling had in het basisonderwijs.”.
Art. 10. In artikel 20 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3, opgeheven door het
decreet van 7 juli 2006, opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
“§3. Leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon basisonderwijs, met
uitzondering van type 5, kunnen gemiddeld per schooljaar maximaal halftijds lessen of
activiteiten volgen in een school voor gewoon basisonderwijs. In overleg met de
betrokkenen ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs de school voor gewoon
onderwijs.”.
Art. 11. Artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009,
wordt opgeheven.
Art. 12. In artikel 37 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2001
en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016,
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bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt punt 10° vervangen door wat volgt:
“10° de mededeling dat de school bij schoolverandering binnen het basisonderwijs
verplicht is een kopie van het gemotiveerd verslag, vermeld in artikel 16 van dit decreet,
en een kopie van het verslag, vermeld in artikel 15 van dit decreet, over te dragen aan
de nieuwe school.”;
2° in paragraaf 3 wordt punt 14° vervangen door wat volgt:
“14° de mededeling dat de school bij schoolverandering binnen het basisonderwijs
verplicht is een kopie van het gemotiveerd verslag, vermeld in artikel 16 van dit decreet,
en een kopie van het verslag, vermeld in artikel 15 van dit decreet, over te dragen aan
de nieuwe school;”.
Art. 13. In artikel 37novies, §5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25
november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt
punt 3° vervangen door wat volgt:
“3° voor de terugkeer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs die in het lopende of
het voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en die met toepassing van
artikel 15 of 16, in een school voor gewoon onderwijs ingeschreven waren;”.
Art. 14. In artikel 37undecies 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, 17 juni 2016 en 16 juni 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te
nemen in het gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het CLB het verslag
op of maakt het een gemotiveerd verslag op. Als de school na het overleg de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk
curriculum of studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum, disproportioneel acht, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat
die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand,
vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.”;
2° in paragraaf 2 wordt het vierde lid opgeheven;
3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat
opgemaakt werd in het kader van het geïntegreerd onderwijs, die van school veranderen
binnen het gewoon basisonderwijs, geldt een onverkort recht op inschrijving.
Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat opgemaakt
werd met het oog op de toegang tot of de inschrijving in het buitengewoon onderwijs, of
met het oog op een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, die van
school veranderen binnen het gewoon basisonderwijs of die overgaan van het
buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een inschrijving onder ontbindende
voorwaarde.”.
Art. 15. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017,
wordt een artikel 86bis/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 86bis/1. Er worden jaarlijks werkingsmiddelen toegekend aan de schoolbesturen
van scholen buitengewoon basisonderwijs die vanaf het schooljaar 2017-2018 met
toepassing van artikel 172quinquies ondersteuning bieden.
De voormelde werkingsmiddelen voor het schooljaar (X, X+1) worden berekend
door het aantal aan de schoolbesturen toegekende begeleidingseenheden, extra lestijden,
extra lesuren en extra uren in het kader van het ondersteuningsmodel, vermeld in artikel
172quinquies, in voorkomend geval na overdrachten, te vermenigvuldigen met een bedrag
per begeleidingseenheid, lestijd, lesuur of uur.
Het bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt berekend door het budget dat op de
onderwijsbegroting voor 2018 voorzien is voor de toekenning van werkingsmiddelen voor
het
ondersteuningsmodel
te
delen
door
het
totaal
aantal
toegekende
begeleidingseenheden, extra lestijden, extra lesuren en extra uren in het kader van het
ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2017-2018.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het bedrag, vermeld in het derde lid,
jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A, die berekend wordt conform
de volgende formule:
A = (Cx-1/Cx-2), waarbij:
1°
Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x1;
2°
Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x2.”.
Art.16. Artikel 112bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009
en gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2013 en 21 maart 2014, wordt opgeheven.
Art. 17. In artikel 115 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010
en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt tussen het woord “vorige” en het woord “teldag” de zinsnede “,
of voor het buitengewoon onderwijs ook de daar aan voorafgaande,” ingevoegd;
2° in paragraaf 2 wordt tussen het woord “schooljaar” en de woorden “de volgende
voorwaarden” de zinssnede “, of voor het buitengewoon onderwijs ook de daar aan
voorafgaande teldag,” ingevoegd.
Art. 18. In artikel 138, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 6 juli 2012, wordt punt 2° opgeheven.
Art. 19. In artikel 153, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “voor
kinderen die geïntegreerd onderwijs volgen”, opgeheven.
Art. 20. In artikel 155 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19
juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het getal “0,5” vervangen door het getal “0,475”;
2° in paragraaf 1, tweede lid wordt de zin “De regering zal het salarisequivalent van vijf
procent van deze bijkomende lestijden of –uren met ingang van 1 januari 1998 prioritair
aanwenden om de integratietoelage voor het geïntegreerd basisonderwijs aan te
passen.” opgeheven;
3° paragraaf 2 wordt opgeheven.
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Art.21. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatste gewijzigd bij het decreet van
16 juni 2017, wordt afdeling 3 , die bestaat uit artikel 172ter en 172quater, opgeheven.
Art. 22. In artikel 172quinquies, §1, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij
het decreet van 16 juni 2017, wordt het getal “2168” vervangen door het getal “2188”.
Art. 23. Artikel 187 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 7 juli 2006,
wordt opgeheven.

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010
Art. 24. In artikel 2, §3, tweede lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17
december 2010, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014, worden de woorden “en
het deeltijds beroepssecundair onderwijs” vervangen door de zinsnede “, het deeltijds
beroepssecundair onderwijs en de opleiding verpleegkunde van het hoger
beroepsonderwijs die wordt georganiseerd door scholen voor voltijds secundair
onderwijs.”.
Art. 25. In artikel 3, 15°/2, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 16 juni
2017, worden de woorden “voor toegang tot buitengewoon onderwijs” vervangen door
de zinsnede “als vermeld in artikel 294, §2 tot en met §10,”.
Art. 26. In artikel 110/9 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25
november 2011, vervangen bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het
decreet van 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 6 wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° voor de terugkeer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs die in het lopende of
het voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en die met toepassing van
artikel 294 of 352, in een school voor gewoon secundair onderwijs ingeschreven
waren;”;
2° in paragraaf 8 wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° voor de terugkeer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs die in het lopende of
het voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en die met toepassing van
artikel 294 of 352, in een school voor gewoon secundair onderwijs ingeschreven
waren;”.
Art. 27. In artikel 110/11 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, 17 juni 2016 en 16 juni 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te
nemen in een gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het centrum voor
leerlingenbegeleiding het verslag op of maakt het een gemotiveerd verslag op. Als de
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school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in
een gemeenschappelijk curriculum of studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum, disproportioneel acht, wordt de inschrijving ontbonden
op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een
maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.”;
2° in paragraaf 2 wordt het vierde lid opgeheven;
3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§5. Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat
opgemaakt werd in het kader van het geïntegreerd onderwijs, die van school veranderen
binnen het gewoon secundair onderwijs, geldt een onverkort recht op inschrijving.
Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat
opgemaakt werd met het oog op de toegang tot of de inschrijving in het buitengewoon
onderwijs, of met het oog op een individueel aangepast curriculum in het gewoon
onderwijs, die van school veranderen binnen het gewoon secundair onderwijs of die
overgaan van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een inschrijving onder
ontbindende voorwaarde.”.
Art. 28. In artikel 112, eerste lid, 15°, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet
van 17 juni 2016, worden de woorden “voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs”
vervangen door de zinsnede “, vermeld in artikel 352,” en worden de woorden “voor
toegang tot het buitengewoon onderwijs” vervangen door de zinsnede “, vermeld in
artikel 294, §2 tot en met §10,”.
Art. 29. In artikel 259 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2017
en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, wordt paragraaf 4 vervangen door wat
volgt:
“§4. Een inschrijving in het type basisaanbod buitengewoon onderwijs wordt op het
einde van de opleidingsfase geëvalueerd door de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding.
Als de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding op basis van de
evaluatie, vermeld in het eerste lid, en in overleg met de ouders beslissen dat de
aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of
dispenserende maatregelen, proportioneel zijn om de leerling een gemeenschappelijk
curriculum of een individueel aangepast curriculum te laten volgen in een school voor
gewoon onderwijs, dan:
1°
ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het centrum voor
leerlingenbegeleiding de ouders bij het vinden van een school voor gewoon
onderwijs waar de leerling kan worden ingeschreven;
2°
maken de betrokken scholen, de centra voor leerlingenbegeleiding en de ouders
afspraken met het oog op een vlotte overgang van de leerling van de school voor
buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs en met het oog op
de eventuele ondersteuning, vermeld in artikel 314/8;
3°
heft het centrum voor leerlingenbegeleiding, naargelang de situatie, het verslag
op, maakt het een gemotiveerd verslag op of past het bestaande verslag aan op
basis van de reële noden van de leerling;
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4°

ontvangt de leerling een studieadvies van de klassenraad van de school voor
buitengewoon secundair onderwijs.

Als de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding op basis van de
evaluatie, vermeld in het eerste lid, en in overleg met de ouders, beslissen dat de
aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of
dispenserende maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling
een gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum te laten
volgen in een school voor gewoon onderwijs, motiveert het centrum voor
leerlingenbegeleiding dat in het verslag conform in artikel 294, §2 tot en met §10. De
inschrijving in de school voor buitengewoon onderwijs kan dan verlengd worden.”.
Art. 30. In artikel 280, §4, van dezelfde codex, wordt het tweede lid, ingevoegd bij het
decreet van 17 juni 2016, opgeheven.
Art. 31 In artikel 284 van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bestaande bepalingen worden vervangen door wat volgt en in een eerste lid
ondergebracht:
“Als op de datum bepaald in artikel 271 de voor een school of een opleidingsvorm
toepasbare rationalisatienorm niet wordt bereikt, kan die school of opleidingsvorm vanaf
het daaropvolgende schooljaar niet meer worden gefinancierd of gesubsidieerd, tenzij de
school fuseert en daardoor aan de toepasbare rationalisatienormen voldoet.”;
2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het voorgaande lid kan de school verder voortbestaan, na een gunstige
beslissing van de Vlaamse Regering. Het schoolbestuur moet hiertoe een gemotiveerde
afwijkingsaanvraag indienen, met daarin een omgevingsanalyse die de noodzaak, de
doelmatigheid en de leefbaarheid aantoont, rekening houdend met het lokale aanbod.”.
Art. 32. In artikel 289, §1, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 21 maart
2014 en 17 juni 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 3° worden de voorlaatste en de laatste zin opgeheven;
2° in punt 4° worden de volgende bepalingen toegevoegd:
“Tijdens de periode van omvorming kunnen in de opleidingsvorm of de opleiding, die
opgeheven wordt, enkel leerlingen worden ingeschreven in de leerjaren, die gelet op de
progressieve opheffing, nog niet zijn opgeheven. Leerlingen die deze opleidingsvorm of
deze opleiding in deze school reeds volgden mogen hun opleiding daarin beëindigen.”.
Art. 33. Artikel 290 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2013 en 21
maart 2014, wordt opgeheven.
Art. 34. In artikel 293, §3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli
2011, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 16
juni 2017, worden de woorden “tot het geïntegreerd onderwijs” vervangen door de
woorden “tot het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit het buitengewoon
onderwijs” en worden de woorden “van het geïntegreerd onderwijs” vervangen door de
zinsnede “de voormelde ondersteuning met toepassing van artikel 314/8”.
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Art. 35. In artikel 294 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014
en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het woord “geneesheer” vervangen door het woord “arts”;
2° in paragraaf 2 worden tussen de woorden “buitengewoon secundair onderwijs” en de
woorden “is een verslag” de woorden “of voor een individueel aangepast curriculum in
het gewoon secundair onderwijs” ingevoegd;
3° paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt:
“§7. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 1°, b), of 2°,
b), c) en d), heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het verslag op. Als een
gemotiveerd verslag wordt opgemaakt voor een leerling die beschikt over een verslag,
vervalt het verslag. Als een centrum voor leerlingenbegeleiding voor een leerling met
een verslag, een gemotiveerd verslag of verslag opmaakt met het oog op een overgang
van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan vervalt het verslag dat de
leerling had in het basisonderwijs.”;
4° er worden een paragraaf 9 en een paragraaf 10 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§9. Als een leerling, die met toepassing van paragraaf 6 nog beschikt over een
inschrijvingsverslag, overgaat van het buitengewoon secundair onderwijs naar het
gewoon secundair onderwijs, dan heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het
inschrijvingsverslag op of maakt het, naargelang de situatie van de leerling, een
gemotiveerd verslag of een verslag op. Voor een leerling met een verslag zal het CLB,
naargelang de situatie, het verslag opheffen, een gemotiveerd verslag opmaken of het
bestaande verslag aanpassen.
§10. Leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum volgen in het
gewoon secundair onderwijs, komen in aanmerking voor ondersteuning met toepassing
van artikel 314/8.”.
Art. 36. In artikel 296 van dezelfde codex, wordt in het derde lid de zinsnede “en
anderzijds in scholen die minimaal 10 regelmatige leerlingen in het geïntegreerd onderwijs
begeleiden, de leerlingen die op de eerste schooldag van oktober van het voorafgaande
schooljaar in het kader van geïntegreerd onderwijs begeleid werden,” vervangen door de
zinsnede “en anderzijds in scholen die op de eerste schooldag van oktober van het
schooljaar 2014-2015 minimaal 10 regelmatige leerlingen in het geïntegreerd onderwijs
begeleidden, de leerlingen die in het kader van geïntegreerd onderwijs begeleid werden,”.
Art. 37. In artikel 304 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt het getal “0,5” vervangen door het getal “0,475”;
2° paragraaf 3 en paragraaf 4 worden opgeheven.
Art. 38. In artikel 312 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt het getal “0,5” vervangen door het getal “0,475”;
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2° paragraaf 3 en paragraaf 4 worden opgeheven.
Art. 39. In deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het
decreet van 17 juni 2016 en het laatste gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt
onderafdeling 3/3, die bestaat uit artikel 314/6 en 314/7, opgeheven.
Art. 40. In artikel 314/8, §1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 16 juni
2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 3°, wordt het getal “2168” vervangen door het getal “2188”;
2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De lestijden, respectievelijk de lesuren, en uren, inclusief de omgezette
begeleidingseenheden, kunnen, in afwijking van artikel 20 en 313, §2, overgedragen
worden binnen het onderwijsniveau, op voorwaarde dat daarover een protocol van
akkoord wordt bereikt in het bevoegde onderhandelingscomité van de overdragende
school van buitengewoon onderwijs. De lesuren, en uren, inclusief de omgezette
begeleidingseenheden, kunnen, in afwijking van artikel 21 en artikel 313, §1, niet
overgedragen worden naar het daaropvolgende schooljaar.”.
Art. 41. In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017, wordt
een artikel 330/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 330/2. Er worden jaarlijks werkingsmiddelen toegekend aan de schoolbesturen van
scholen buitengewoon secundair onderwijs die vanaf schooljaar 2017-2018 met
toepassing van artikel 314/8 ondersteuning bieden.
De voormelde werkingsmiddelen voor het schooljaar (X, X+1) worden berekend
door het aantal aan de schoolbesturen toegekende begeleidingseenheden, extra lestijden,
extra lesuren en extra uren in het kader van het ondersteuningsmodel, vermeld in artikel
314/8, in voorkomend geval na overdrachten, te vermenigvuldigen met een bedrag per
begeleidingseenheid, lestijd, lesuur of uur.
Het bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt berekend door het budget dat op de
onderwijsbegroting voor 2018 voorzien is voor de toekenning van werkingsmiddelen voor
het
ondersteuningsmodel
te
delen
door
het
totaal
aantal
toegekende
begeleidingseenheden, extra lestijden, extra lesuren en extra uren in het kader van het
ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2017-2018.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het bedrag, vermeld in het derde lid,
jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A, die berekend wordt conform
de volgende formule:
A = (Cx-1/Cx-2), waarbij:
1°
Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x1;
2°
Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x2.”.
Art. 42. In artikel 334/1, §3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 21
maart 2014, wordt de zinsnede “16 jaar” vervangen door de woorden “de leeftijd van
vijftien jaar die niet meer voltijds leerplichtig zijn”.
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Art. 43. In deel V van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni
2017, wordt het opschrift van titel 5 vervangen door wat volgt:
“Titel 5. Specifieke bepalingen over de ondersteuning voor het gewoon onderwijs vanuit
het buitengewoon onderwijs en de speciale onderwijsleermiddelen”.
Art. 44. In deel V, titel 5, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16
juni 2017, wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 1. De ondersteuning voor het gewoon onderwijs vanuit het buitengewoon
onderwijs”.
Art. 45. Artikel 351 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. 46. In artikel 352 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart
2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. Om als school met toepassing van artikel 314/8 voor gewoon secundair onderwijs in
aanmerking te komen voor ondersteuning, is voor leerlingen een gemotiveerd verslag
van een centrum voor leerlingenbegeleiding vereist, tenzij ze al beschikken over een
verslag als vermeld in artikel 294, §2 tot en met §10. In dat gemotiveerd verslag wordt:
1°
gemotiveerd dat met toepassing van de principes, vermeld in artikel 136/2, het
inzetten van de ondersteuning, in combinatie met compenserende of
dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling een
gemeenschappelijk curriculum te laten volgen;
2°
de specifieke deskundigheid omschreven die vereist is vanuit een of meer van de
types, vermeld in artikel 259, §1, 1° tot en met 4° en 6° tot en met 8°;
3°
opgenomen dat de leerling ten minste negen maanden voltijds buitengewoon
basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs in het betreffende type heeft
gevolgd, onmiddellijk voorafgaand aan de opmaak van het gemotiveerd verslag
met het oog op ondersteuning met toepassing van artikel 314/8, indien blijkt dat
hij voldoet aan de criteria van artikel 259, § 1, 1°.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het gemotiveerd verslag.”.
2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “onderwijsniveau, de aard van de integratie, of de
aard en de ernst van de handicap” vervangen door de woorden “onderwijsniveau of van
het type”;
3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
“§3. Bij wijziging van het onderwijsniveau of van het type wordt een nieuw gemotiveerd
verslag opgesteld.”;
4° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:;
“§4. Wanneer niet meer voldaan is aan de criteria vermeld in §1, 1° of 2°, heft het
centrum voor leerlingenbegeleiding het gemotiveerd verslag op. Wanneer een centrum
voor leerlingenbegeleiding voor een leerling met een gemotiveerd verslag, een
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gemotiveerd verslag of verslag opmaakt in functie van een overgang van het
basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan vervalt het gemotiveerd verslag dat de
leerling had in het basisonderwijs.”.
Art. 47. Artikel 354 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. 48. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2018, met uitzondering van de
artikelen 15, 32, 36, 40 en 41 , die in werking treden op 1 september 2017.

Brussel, (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
Hilde CREVITS
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