
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

[2009/204902]

22 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende
de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds
secundair onderwijs

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 84quater, 2o, ingevoegd bij het decreet van
12 juni 1991 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma
van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs wordt vervangen door
wat volgt :

″Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, voorziet in de vervanging van de leden die in de loop
van hun mandaat ontslag nemen of niet langer voldoen aan de voorwaarden als bepaald bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor
het voltijds secundair onderwijs.″

Art. 2. Artikel 10, § 4, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″§ 4. Elke zittijd van de vierde afdeling omvat twee reeksen examens, namelijk :

— de reeks D, ingericht met het oog op het uitreiken van het attest van slagen in een toelatingsproef voor het hoger
beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;

— de reeks E, ingericht met het oog op het uitreiken van het diploma van gegradueerde (hoger beroepsonderwijs,
opleiding verpleegkunde) en het diploma van secundair onderwijs (hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleeg-
kunde); deze reeks examens wordt modulair opgedeeld, rekening houdend met het modulair opleidingstraject als
bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds
gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.″

Art. 3. Artikel 11, § 3, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″§ 3. Voor de examens van de reeks E mag zich inschrijven, de kandidaat die voldoet aan alle volgende
voorwaarden :

1o voldaan hebben aan de leerplicht;

2o in het bezit zijn van één van de volgende studiebewijzen :

a) een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

b) een diploma van secundair onderwijs;

c) een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;

d) een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;

e) een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;

f) een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;

g) een diploma van het hoger beroepsonderwijs;

h) een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;

i) een diploma van bachelor of master;

j) een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst
wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen vermeld in a) tot en met i). Bij ontstentenis van een
dergelijke erkenning kan de voorzitter personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben
behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot het examen;

3o specifiek voor wat betreft de toelating tot een sequentieel geordende module : in het bezit zijn van :

a) het deelattest of deelcertificaat van een sequentieel voorafgaande module;

b) een titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van
een titel van beroepsbekwaamheid en in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van
het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid; de Vlaamse Regering
bepaalt welke titels van beroepsbekwaamheid toegang geven tot sequentieel geordende modules.″

Art. 4. Artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″§ 3. De kandidaten die wensen deel te nemen aan het examen van de reeks E, dienen zich in te schrijven voor een
gedeeltelijk examen, namelijk voor het examen over de leerstof hetzij van één bepaalde module, hetzij van de modules
1 en 2, hetzij van de modules 3 en 4 van het hoger vermeld modulair opleidingstraject.″
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Art. 5. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden ″artikel 7 van het hoger vernoemd besluit van de
Vlaamse Regering van 9 oktober 1991″ vervangen door de woorden ″het hoger vermeld besluit van 1 september 2006.″

Art. 6. Artikel 19ter van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 19ter. De kandidaten, ingeschreven voor het examen van de reeks E, leggen het examen af over de leerstof
van een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling met opleiding
verpleegkunde, hoger beroepsonderwijs, die in overeenstemming is met het hoger vermeld besluit van 18 juli 2008.″

Art. 7. Artikel 23bis van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 23bis. De machtiging om bepaalde handelingen te verrichten als bedoeld in het hoger vermeld besluit van
1 september 2006 wordt verleend aan de voorzitter of plaatsvervangende voorzitter.″

Art. 8. Artikel 34, § 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″§ 2. In afwijking van § 1 is het toegelaten dat bij manifeste ontstentenis van voldoende leden gezien het specifieke
karakter van bepaalde technische en praktische onderdelen van het examen, de ondervraging en quotering over het
mondeling gedeelte van het examen gebeurt door slechts één lid; in voorkomend geval dient het examen openbaar
afgenomen.″

Art. 9. In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd :

″In afwijking op laatstgenoemde bepaling is het toegelaten de quotering door een ongelijk aantal leden van het
officieel en van het vrij onderwijs in gemeen overleg te laten geschieden bij manifeste ontstentenis van voldoende leden
gezien het specifieke karakter van het praktisch gedeelte van het examen.″

Art. 10. Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 37. § 1. In een gemeenschappelijke vergadering van voorzitter of plaatsvervangende voorzitter en werkende
leden of hun plaatsvervangers worden, per afdeling, de criteria bepaald voor de beoordeling van de kandidaten over
het al dan niet geslaagd zijn voor de proeven. Deze criteria zijn objectief en redelijk en staan in verhouding tot de
doelstellingen die met de leerstof worden beoogd. De vergadering bepaalt daarbij of de beslissingen over het al dan niet
slagen per afzonderlijk vak dan wel per domein van vakken worden genomen.

§ 2. De beraadslagingen over het al dan niet slagen van de individuele kandidaten zijn niet openbaar en de
getroffen beslissingen onherroepelijk en onverbreekbaar.

§ 3. De kandidaat die geslaagd is voor een vak of een domein van vakken ontvangt een deelattest. In afwijking op
deze bepaling en voor wat betreft de examenreeks E, ontvangt enkel de kandidaat die voor een module is geslaagd een
deelattest. Een deelattest geeft van rechtswege vrijstelling van latere proeven over datzelfde vak, domein van vakken
of module, mits dezelfde leerstof.

§ 4. De kandidaat die aan een examen verzaakt of die afwezig blijft, wordt beoordeeld op grond van de resultaten
behaald in de afgelegde vakken of domeinen. In afwijking op deze bepaling en voor wat betreft de examenreeksen D
en E, betekent het verzaken aan of het afwezig blijven op een examen, automatisch het niet geslaagd zijn van de
kandidaat.″

Art. 11. Artikel 42bis wordt opgeheven.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 22 oktober 2009.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2009/204962]

Erkenning van een arts als keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

Bij besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport van
28 oktober 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Volgende arts wordt erkend voor de periode van 1 november 2009 tot 31 december 2011 als
keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening :

Debaene Bram; Izegem

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2009/204960]
Wijziging samenstelling en benoeming van de leden van de commissie voor Ruimtelijke Ordening

PROCORO Antwerpen

Bij besluit van 29 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd de beslissing van de provincieraad van Antwerpen van 24 september 2009 houdende de nieuwe
samenstelling en benoeming leden van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening voor de provincie
Antwerpen.
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