
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36936]N. 2006 — 5132

1 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2006-2007, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs
voor sociale promotie

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs,
inzonderheid de artikelen 6, 9 en 41, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair
onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2006;

Gelet op protocol nr. 602 van 23 juni 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in
de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van
afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 367 van 23 juni 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in
de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.859/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2006, 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 Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlagen I, II, XXXIII en XXXIV van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005
betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie worden vervangen door de bijlagen I, II,
XXXIII en XXXIV, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

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

Brussel, 1 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage I A : opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs

Studiegebied Opleiding Onderwijsvorm en -graad

Algemene vorming

economie - moderne talen
economie - wiskunde
humane wetenschappen
moderne talen
- wetenschappen
- moderne talen
- wiskunde
wetenschappen - wiskunde

ASO 3
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Bijlage I B : combinaties van opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs

Studiegebied Opleiding Onderwijsvorm
en -graad Gecombineerd met opleiding(en) Studiegebied Onderwijsvorm

en -graad

airco-technieker koeling en
warmte

boekhouden - informatica handel

chemie chemie

digitaal drukker grafische
technieken

farmaceutisch-technisch assistent chemie

fotografie fotografie

hotel voeding

jeugd- en gehandicaptenzorg personenzorg

koeltechnieker koeling en
warmte

manueel boekbinder boekbinden

maritiem medewerker handel

mecanicien personen- en lichte bedrijfswa-
gens

auto

monteur centrale verwarming BSO 3 + tech-
nieker centrale verwarming

koeling en
warmte

algemene
vorming TSO 3 TSO 3

multimedia-operator grafische
technieken

TSO 3

offsetdrukker rotatie grafische
technieken

onderhoudsmecanicien mechanica -
elektriciteit

PLC-technieker mechanica -
elektriciteit

podiumtechnicus mechanica -
elektriciteit

productie-operator verspaning mechanica -
elektriciteit

regelaar tapijt/fluweelweefmachines textiel

regelaar weefmachines textiel

schoonheidsverzorging lichaams-
verzorging

secretariaat - talen handel

tapijt/fluweelwever textiel

technieker aandrijfsystemen mechanica -
elektriciteit

toerisme en onthaal toerisme

webdesigner
webontwikkelaar
webserverbeheerder

grafische
technieken

a l g e m e n e
vorming

BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser mechanica -
elektriciteit

BSO 3

BMBE-lasser + TIG-lasser mechanica -
elektriciteit

buisfitter staal + buisfitter kunststof mechanica -
elektriciteit

dakdekker metalen dak + bouw

loodgieter koeling en
warmte
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Studiegebied Opleiding Onderwijsvorm
en -graad Gecombineerd met opleiding(en) Studiegebied Onderwijsvorm

en -graad

draaier - frezer mechanica -
elektriciteit

fietsenmaker + mecanicien bromfietsen en
tuinmateriaal

auto

hersteller witgoed mechanica -
elektriciteit

industrieel elektrotechnisch installateur mechanica -
elektriciteit

kantooradministratie en gegevensbeheer handel

kinderzorg personenzorg

kinderzorg/begeleider in de kinderopvang personenzorg

koetswerkhersteller auto

algemene
vorming

BSO 3

BSO 3 lasser - monteerder mechanica -
elektriciteit

BSO 3

loodgieter + koeling
en warmte

dakdekker metalen dak bouw

matrijzenmaker mechanica -
elektriciteit

MIG-MAG-lasser + TIG-lasser mechanica -
elektriciteit

monteur centrale verwarming + installateur
individuele gasverwarming

koeling en
warmte

monteur centrale verwarming + loodgieter koeling en
warmte

monteur klimatisatie koeling en
warmte

plaatlasser mechanica -
elektriciteit

polyvalent dakdekker bouw

polyvalent verzorgende/thuis- en bejaarden-
zorg

personenzorg

regelaar weefmachines textiel

regelaar tapijt/fluweelweefmachines textiel

sanitair installateur koeling en
warmte

vrachtwagenchauffeur auto

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage II : indeling van het studiegebied algemene vorming in opleidingen

Studiegebied Opleiding Onderwijsvorm en -graad

algemene vorming

economie

ASO 2
humane wetenschappen
opfris tweede graad ASO
wetenschappen

economie - wiskunde

ASO 3

economie - moderne talen
humane wetenschappen
menswetenschappen
moderne talen - wetenschappen
moderne talen - wiskunde
opfris derde graad ASO
wetenschappen - wiskunde

algemene vorming BSO 3 BSO 3

algemene vorming TSO 2 TSO 2
opfris tweede graad TSO

algemene vorming TSO 3 TSO 3
opfris derde graad TSO

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming
F. VANDENBROUCKE

Bijlage XXXIII : indeling van het studiegebied Nederlands tweede taal in opleidingen

Studiegebied Opleiding Rangschikking

Nederlands tweede taal

Latijns schrift

richtgraad 1
Nederlands tweede taal
Nederlands tweede taal - verkort
Nederlands tweede taal - verlengd
Socio-culturele integratie

Nederlands tweede taal

richtgraad 2
Nederlands tweede taal - verkort
Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfs-
gericht
Socio-culturele integratie

Nederlands tweede taal

richtgraad 3
Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfs-
gericht
Nederlands tweede taal - professioneel juri-
disch

Nederlands tweede taal
Nederlands tweede taal professioneel juridisch richtgraad 4

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XXXIV : indeling van het studiegebied talen in opleidingen

Studiegebied Opleiding Rangschikking

Latijns schrift

Arabisch

Chinees

Deens

Duits

Engels

Esperanto

Frans

Grieks

Hebreeuws

Hebreeuws educatief

Hebreeuws schrift

Italiaans

Japans

Pools

Portugees

Russisch

Spaans

Turks richtgraad 1

Zweeds

Arabisch - versnelde opleiding

Chinees - versnelde opleiding

Deens - versnelde opleiding

Duits - versnelde opleiding

Engels - versnelde opleiding

Esperanto - versnelde opleiding

talen Frans - versnelde opleiding

Grieks - versnelde opleiding

Italiaans - versnelde opleiding

Japans - versnelde opleiding

Pools - versnelde opleiding

Portugees - versnelde opleiding

Russisch - versnelde opleiding

Spaans - versnelde opleiding

Turks - versnelde opleiding

Zweeds - versnelde opleiding

Arabisch

Chinees

Deens

Duits

Engels

Esperanto

Frans

Grieks

Hebreeuws

Hebreeuws educatief richtsgraad 2

Italiaans

Japans
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Studiegebied Opleiding Rangschikking

Pools

Portugees

Russisch

Spaans

talen Turks

Zweeds

Arabisch - versnelde opleiding

Chinees - versnelde opleiding

Deens - versnelde opleiding

Duits - versnelde opleiding

Engels - versnelde opleiding

Esperanto - versnelde opleiding

Frans - versnelde opleiding

Grieks - versnelde opleiding

Italiaans - versnelde opleiding

Japans - versnelde opleiding

Pools - versnelde opleiding

Portugees - versnelde opleiding richtgraad 2

Russisch - versnelde opleiding

Spaans - versnelde opleiding

Turks - versnelde opleiding

Zweeds - versnelde opleiding

Deens - professioneel bedrijfsgericht

Duits - professioneel bedrijfsgericht

Engels - professioneel bedrijfsgericht

Frans - professioneel bedrijfsgericht

Italiaans - professioneel bedrijfsgericht

Portugees - professioneel bedrijfsgericht

Spaans - professioneel bedrijfsgericht

Zweeds - professioneel bedrijfsgericht

talen Deens

Duits

Engels

Esperanto

Frans

Hebreeuws

Hebreeuws educatief

Italiaans

Portugees

Spaans

Zweeds

Deens - professioneel bedrijfsgericht

Duits - professioneel bedrijfsgericht

Engels - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3

Frans - professioneel bedrijfsgericht

Italiaans - professioneel bedrijfsgericht

Portugees - professioneel bedrijfsgericht

Spaans - professioneel bedrijfsgericht

Zweeds - professioneel bedrijfsgericht

Deens - professioneel juridisch
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Studiegebied Opleiding Rangschikking

Duits - professioneel juridisch

Engels - professioneel juridisch

Frans - professioneel juridisch

Italiaans - professioneel juridisch

Portugees - professioneel juridisch

Spaans - professioneel juridisch

Zweeds - professioneel juridisch

Deens

Duits

Engels

Esperanto

Frans

Hebreeuws

Hebreeuws educatief

Italiaans

Portugees

Spaans richtgraad 4

Zweeds

Deens professioneel juridisch

Duits professioneel juridisch

Engels professioneel juridisch

Frans professioneel juridisch

Italiaans professioneel jurisch

Portugees professioneel jurisch richtgraad 4

Spaans professioneel juridisch

Zweeds professioneel juridisch

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/36936]F. 2006 — 5132

1er SEPTEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, à partir de l’année scolaire 2006-2007, l’arrêté
du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l’enseignement secondaire de promotion
sociale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l’éducation des adultes, notamment les
articles 6, 9 et 41, § 4;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l’enseignement secondaire de
promotion sociale;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 1er juin 2006;

Vu le protocole n° 602 du 23 juin 2006 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;

Vu le protocole n° 367 du 23 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité
coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné;

Vu l’avis n° 40.859/1/V du Conseil d’Etat, donné le 25 juillet 2006, en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
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Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les annexes I, II, XXXIII et XXXIV de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à
la structure de l’enseignement secondaire de promotion sociale sont remplacées par les annexes I, II, XXXIII et XXXIV,
qui sont annexées au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36952]N. 2006 — 5133
29 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 en tot verdeling van provisionele kredieten
ingeschreven in de begroting 2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, gewijzigd bij de
wetten van 24 december 1993, 3 april 1995, 19 juli 1996, 10 juni 1998 en 5 september 2001, en bij koninklijk besluit van
10 juli 2000;

Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid artikel 58, 78 en artikel 79;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting,
Gelet op de diverse adviezen van de Inspectie van Financiën;
Op voordracht van de diverse bevoegde Vlaamse ministers;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Besluit :

Artikel 1. De kredieten geopend voor de basisallocaties van de diverse programma’s van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 worden overeenkomstig onderstaande tabel herverdeeld.

(in euro)

PR BA NGK
in meer

NGK
in min

GVK
in meer

GVK
in min

GOK
in meer

GOK
in min

MAC
in meer

MAC
in min

02.0 74.01 14.000

11.03 14.500

12.19 28.500

02.6 74.01 19.000

12.19 19.000

11.1 12.01 120.000

12.02 120.000

24.70 11.03 5.000

12.19* 5.000

26.10 12.11 1.500.000 300.000

72.06 1.500.000 300.000

74.80 65.000

74.01 65.000

41.30 43.03 148.000

34.04 148.000

41.80 12.01 100.000
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