Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in
onderwijs ingevolge COVID-19 Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
- de codex secundair onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011;
- het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De inspectie van financiën heeft advies gegeven op 4 mei 2020
- het minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 6 mei 2020
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: de situatie die is ontstaan in het onderwijs door de Covid-19
crisis verplicht ons ertoe een aantal regels tijdelijk voor één jaar te wijzigen zodat het schooljaar 2019-2020
behoorlijk kan afsluiten en de voorwaarden waarin het schooljaar 2020-2021 zal starten waar nodig eenmalig
kunnen worden aangepast. Deze maatregelen zijn hoogdringend omdat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet
worden gegeven aan onderwijsinstellingen, personeelsleden en lerenden over de voorwaarden op basis
waarvan dit schooljaar wordt afgesloten.
De wijzigingen hebben betrekking op:
- De strikte koppeling tussen het behalen van het getuigschrift basisonderwijs en de toegang tot het
secundair onderwijs, die wordt versoepeld; VR 2020 0805 DOC.0450/2BIS Pagina 2 van 6
- de regel dat evaluaties en deliberaties in het secundair onderwijs uiterlijk op 30 juni moeten afgerond
zijn. Deze termijn wordt voor het schooljaar 2019-2020 verlengd tot 7 juli 2020 en in individuele gevallen
tot 1 september 2020;
- de termijn waarbinnen een attestwijziging nog kan gebeuren in het kader van het opmaken van een
attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon
onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs, die wordt verlengd;
- de verplichting om in de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair
onderwijs een minimum aantal dagen stage en een kwalificatieproef te doen en de verplichting om een
geïntegreerde proef te doen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het
buitengewoon secundair onderwijs, en de verplichting om in de opleidingen zorgkundige duaal en
kinderbegeleider duaal in twee werkplekken tewerkgesteld te worden als deel van het standaardtraject;
- Uitstel met nog 1 jaar van een aantal regels inzake inschrijvingsrecht in verband met het model van
inschrijvingsregister;
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In afwijking van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende
de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, zoals
gewijzigd bij besluit van 16 juni 2000, wordt het getuigschrift basisonderwijs in het schooljaar 2019-2020 aan de
deelnemers uitgereikt uiterlijk op 31 augustus 2020.
Art. 2. In afwijking van artikel 6 van het besluit van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002
betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, worden voor het schooljaar 2020-2021 als
regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar A toegelaten:
1° houders van het getuigschrift basisonderwijs;
2° leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd doch niet met
vrucht, onder de volgende voorwaarden:
a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
b) akkoord van de betrokken personen.
Art. 3. In afwijking van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de
organisatie van het voltijds secundair onderwijs, worden voor het schooljaar 2020-2021 als regelmatige leerlingen
tot het eerste leerjaar B toegelaten:
1° leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd doch niet met
vrucht;

2° leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben
beëindigd, onder de volgende voorwaarde: uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het
schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken;
3° leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs in het schooljaar 2019-2020 hebben behaald, onder de
volgende voorwaarden:
a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
b) akkoord van de betrokken personen.
Art.4. In afwijking van artikel 37, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de
organisatie van het voltijds secundair onderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1
juni 2018, worden de in §1 van hetzelfde artikel bedoelde beslissingen voor het schooljaar 2019-2020 in beginsel
genomen uiterlijk op 7 juli 2020, doch deze termijn kan voor individuele gevallen worden verlengd tot uiterlijk 1
september 2020. De termijn wordt verlengd als de delibererende klassenraad van oordeel is dat hij op 7
juli 2020 nog niet over voldoende informatie beschikt om een gedegen beslissing te nemen. De delibererende
klassenraad beslist met welke maatregelen de nodige informatie ingewonnen kan worden. De school onderzoekt
hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de klassenraad wordt opgelegd.
De in het eerste lid vermelde afwijking vereist een voorafgaand overleg met de bevoegde lokale
personeelsvertegenwoordiging.
Voor de volledige tekst kan je terecht bij de directeur.

