
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35965]
20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de

Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het
academisch onderwijs waaraan de specificatie “of Arts”, “of Science”, “of Laws”, “of Medicine”, “of Veterinary
Science”, “of Veterinary Medicine” of “of Philosophy” mag worden toegevoegd

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013,
artikel II.77;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en
mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie “of Arts”, “of Science”, “of Laws”, “of Medicine”,
“of Veterinary Science”, “of Veterinary Medicine” of “of Philosophy” mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2014;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van
de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie “of Arts”, “of Science”, “of Laws”,
“of Medicine”, “of Veterinary Science”, “of Veterinary Medicine” of “of Philosophy” mag worden toegevoegd, wordt
bij het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen de volgende rij:

“

Bachelor in Business Studies of Science

”
vervangen door wat volgt :
“

Bachelor in Business Studies of Arts

”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2013-2014.

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

Brussel, 20 juni 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35965]
20 JUIN 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du

21 mars 2014 établissant la liste des grades de bachelor et de master dans l’enseignement académique auxquels
peut être ajoutée la spécification « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary
Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy »

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013,
notamment l’article II.77 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des grades de bachelor et de master dans
l’enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification « of Arts », « of Science », « of Laws », « of
Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires

bruxelloises ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des grades de
bachelor et de master dans l’enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification « of Arts », « of
Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy », la
rangée suivante figurant dans la discipline «Economische en toegepaste economische wetenschappen » (Sciences
économiques et sciences économiques appliquées) :

«

Bachelor in Business Studies of Science

»
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est remplacée par ce qui suit :
«

Bachelor in Business Studies of Arts

».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir de l’année académique 2013-2014.

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

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Égalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/36501]

18 JULI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor
de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het
schooljaar 2014-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90, eerste lid, en artikel 107,
eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009 en 12 juli 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juni 2014;

Gelet op advies 56.476/1 van de Raad van State, gegeven op 14 juli 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal
aangelegenheden voor de centra voor volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende
het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het percentage waarmee het totale volume aan vte, aan punten en aan werkingstoelage voor de centra
voor basiseducatie maximaal mag groeien voor het schooljaar 2014-2015, vermeld in artikel 90 van het decreet van
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op
2,59 %.

Art. 2. Het percentage waarmee de leraarsuren en de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van
het bestuurs- en ondersteunend personeel voor de centra voor volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het
schooljaar 2014-2015, vermeld in artikel 107 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,
wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %.

Het percentage, vermeld in het eerste lid, wordt afzonderlijk toegekend voor de leraarsuren die gegenereerd
worden door de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs
en de specifieke lerarenopleiding. Het percentage per indeling wordt als volgt vastgelegd:

1° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de opleidingen van het
secundair volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2014-2015, wordt, ongeacht de evolutie
van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %;

2° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de opleidingen van het
hoger beroepsonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2014-2015, wordt, ongeacht de evolutie van de
prijsindex, vastgelegd op 0,8 %;

3° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de specifieke
lerarenopleiding maximaal mag groeien voor het schooljaar 2014-2015, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex,
vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 houdende de vastlegging van de maximale groei voor
de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2014-2015,
wordt ingetrokken

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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