
VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2016/29494]
24 AUGUSTUS 2016. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 24ter

tweede lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door
de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 24 ter tweede
lid, zoals ingevoegd bij artikel 4 van het decreet van 30 juni 2016 waarbij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van
de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs op de leermeesters en leraars godsdienst toepasselijk wordt gemaakt en houdende verschillende
maatregelen inzake bekwaamheidsbewijzen en ambten;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 juli 2016 van het Sectorcomité IX, van het Comité voor de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel
van het vrij gesubsidieerd onderwijs ;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 juli 2016 van het overlegcomité tussen de Regering van de Franse
Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs;

Gelet op het advies 59.870/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 24ter, tweede lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs en houdende verschillende maatregelen inzake bekwaamheidsbewijzen en ambten, wordt het
model van visum van het hoofd van de eredienst opgenomen in bijlage 1.

Voor de personeelsleden die nog tijdelijk aangeworven of aangesteld worden in een ambt godsdienst op voorstel
van het hoofd van de eredienst, geldt dit voorstel als visum.

Art. 2. Het visum toegekend aan een leermeester of leraar godsdienst die aangeworven of aangesteld wordt op
basis van een niet-opgenomen schaarstebekwaamheidsbewijs, geldt slechts voor de duur van deze aanwerving of deze
aanstelling.

Art. 3. De aanvraag om visum door de kandidaat voor een ambt godsdienst moet ingediend worden bij het hoofd
van de eredienst per aangetekende brief.

Als er geen antwoord binnen de 20 kalenderdagen gegeven wordt, wordt het visum goedgekeurd.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking voor het schooljaar 2016-2017.

Art. 5. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 augustus 2016.

De Minister-President,
Rudy DEMOTTE

De Minister van Onderwijs,
Marie-Martine SCHYNS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29501]

24 AOUT 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la liste des masters de spécialisation du secteur de la Santé

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études, notamment son article 73, alinéa 2, 1°, et son article 89, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 25 juin 2015;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant la liste des masters
complémentaires du secteur de la santé ;

Vu l’avis de Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2015;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 3 mars 2016 ;
Vu l’avis de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur du 15 mars 2016 ;
Vu l’avis n° 59.662/2/V du Conseil d’Etat, donné le 3 août 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnés le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’annexe au présent arrêté détermine la liste des études menant au grade académique de master de
spécialisation organisées en vertu de l’article 73, alinéa 2, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
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La durée des études correspond à la durée minimale de formation exigée pour l’accès aux titres professionnels
particuliers auxquels elles mènent.

Art. 2. Les institutions universitaires habilitées à organiser les masters de spécialisation déterminés par l’article 1er

organisent les études de spécialisation - au sens de l’article 89 du décret du 7 novembre 2013 définissant l’enseignement
supérieur et l’organisation académique des études - ouvrant l’accès aux titres professionnels particuliers réservés aux
porteurs de ces grades. Elles délivrent les grades académiques de master de spécialisation attestant la réussite de ces
formations.

Art. 3. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des masters complémentaires du
secteur de la santé du 19 mai 2004 est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets à partir de l’année académique 2015-2016.

Art. 5. Le ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 août 2016.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
Jean-Claude MARCOURT

ANNEXE : MASTERS DE SPÉCIALISATION DE LA SANTÉ

Domaine Intitulé

SCIENCES MÉDICALES MS en médecine générale

MS en anesthésie-réanimation

MS en biologie clinique

MS en cardiologie

MS en chirurgie

MS en neurochirurgie

MS en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

MS en dermato-vénéréologie

MS en gastro-entérologie

MS en gynécologie-obstétrique

MS en médecine interne

MS en médecine légale

MS en neurologie

MS en psychiatrie

MS en psychiatrie, orientation psychiatrie de l’adulte

MS en psychiatrie, orientation psychiatrie infanto juvé-
nile

MS en neuropsychiatrie

MS en ophtalmologie

MS en chirurgie orthopédique

MS en oto-rhino-laryngologie

MS en pédiatrie

MS en médecine physique et en réadaptation

MS en pneumologie

MS en radiodiagnostic

MS en radiothérapie-oncologie.

MS en rhumatologie

MS en stomatologie

MS en urologie

MS en anatomie pathologique

MS en médecine nucléaire

MS en médecine du travail

MS en gestion de données de santé

MS en médecine aigüe

MS en médecine d’urgence
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Domaine Intitulé

MS en gériatrie

MS en oncologie médicale

SCIENCES VÉTÉRINAIRES MS en médecine vétérinaire spécialisée

SCIENCES PHARMACEUTIQUES MS en biologie clinique

MS en pharmacie d’industrie

MS en pharmacie hospitalière

SCIENCES DENTAIRES MS en dentisterie générale

MS en orthodontie

MS en parodontologie

Vu pour être annexé à l’arrêté du 24 août 2016 du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des
masters de spécialisation du secteur de la santé.

Bruxelles, le 24 août 2016.
Le Ministre-Président

Rudy DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
Jean-Claude MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2016/29501]
24 AUGUSTUS 2016. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot vaststelling van de lijst van masters specialisatie van de gezondheidssector

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 73, tweede lid, 1°, en artikel 89, tweede lid, zoals gewijzigd bij het
decreet van 25 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van
bijkomende masters in de gezondheidssector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 oktober 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 november 2015;
Gelet op het overleg met de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau van 3 maart 2016;
Gelet op het advies van de ARES van 15 maart 2016;
Gelet op het advies 59.662/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2016, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij dit besluit bepaalt de lijst van de studies die leiden tot de academische graad van master
specialisatie georganiseerd overeenkomstig artikel 73, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling
van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.

De duur van de studies stemt overeen met de minimale opleidingsduur vereist voor de toegang tot de bijzondere
beroepsbekwaamheidsbewijzen waartoe ze leiden.

Art. 2. De universitaire instellingen die ertoe gemachtigd zijn de masters specialisatie te organiseren die bepaald
worden bij artikel 1 organiseren de specialisatiestudies – in de zin van artikel 89 van het decreet van
7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies – die
toegang verlenen tot de bijzondere beroepsbekwaamheidsbewijzen voorbehouden aan de houders van deze graden. Ze
reiken de academische graden uit van de master specialisatie waarbij het slagen voor deze opleidingen gestaafd wordt.

Art. 3. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van
bijkomende masters in de gezondheidssector, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2015-2016.

Art. 5. De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 augustus 2016.

De Minister-president,
Rudy DEMOTTE

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
Jean-Claude MARCOURT
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