
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Dans l’article 14ter de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif aux contrôle
des inscriptions d’élèves dans l’enseignement secondaire, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 mars 2003, le point d) du 4° est supprimé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3. La Ministre flamande qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36679]N. 2004 — 4378
25 JUNI 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het percentage van aanwending

van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs
voor het schooljaar 2004-2005

De Vlaamse Regering,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 65 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en
onderwijzend personeel worden bepaald voor de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs, inzonderheid op
artikel 23bis, zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet III van 9 april 1992;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 april 2004;
Gelet op het protocol nr. 535 van 25 mei 2004, houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd

werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van
afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 301 van 25 mei 2004, houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van
onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Voor het schooljaar 2004-2005 wordt de aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoor-
rang in het buitengewoon secundair onderwijs vastgesteld op 100 %.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
M. VANDERPOORTEN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36679]F. 2004 — 4378

25 JUIN 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d’utilisation
du capital-périodes supplémentaires d’enseignement prioritaire dans l’enseignement secondaire spécial

pour l’année scolaire 2004-2005

Le Gouvernement flamand,

Vu l’arrêté royal n° 65 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les
établissements d’enseignement spécial, notamment l’article 23bis, inséré par le décret du 9 avril 1992 relatif à
l’enseignement III;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril 2004;
Vu le protocole n° 535 du 25 mai 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du

Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux;
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Vu le protocole n° 301 du 25 mai 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité
coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l’enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour l’année scolaire 2004-2005, l’utilisation du capital-périodes supplémentaires d’enseigne-
ment prioritaire dans l’enseignement secondaire spécial est fixée à 100 %.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3. La Ministre flamande qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2004/36680]N. 2004 — 4379

25 JUNI 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 84quater, 1°, a), ingevoegd
bij het decreet van 12 juni 1991;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair
onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2003;

Gelet op het overleg dat, in toepassing van artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de onderwijswetgeving, met de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaats gevonden op
19 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 april 2004;

Gelet op het advies nr. 37.255/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2004, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 24, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van
het voltijds secundair onderwijs wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs,
ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde
studiegebied; indien bedoeld diploma evenwel werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, dan slaan de woorden « hetzelfde
studiegebied » op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;

2) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander
studiegebied, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; indien bedoeld
diploma evenwel werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet
ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, dan slaan de woorden « ander studiegebied » op het tweede leerjaar
van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs ».

Art. 2. Artikel 25, § 1, van hetzelfde besluit van 19 juli 2002 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de
vorm van een specialisatiejaar, als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde
studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs,
uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;

2) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander
studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs,
uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van
de toelatingsklassenraad.
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