Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/V/KSO/2010/260
BETREFT: toepassing kostenregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

1 PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 18 januari 2010
1.2 Verzoeker
[ X ], VSKO
1.3 CZB
Bij e-mail van 18 januari 2010 ontvangt het secretariaat van de Commissie Zorgvuldig
Bestuur een vraag om advies betreffende de toepassing van de kostenregeling in het
Volwassenenonderwijs

2 INHOUD van de VRAAG
De vraagsteller stelt dat een inrichtende macht van een Centrum voor Volwassenenonderwijs
het advies vraagt van de Commissie over de toepassing van artikel 121 van het decreet van 15
juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Deze wil verduidelijking over volgende
punten:
1° Is een Centrum verplicht om conform artikel 121 cursusmateriaal bovenop het
inschrijvingsgeld aan te rekenen?
2° Is artikel 121 te verstaan als het vastleggenen van een maximum voor de (eventueel) aan
te rekenen kosten (enkel voor cursusmateriaal en dan nog tegen kostprijs)? Kan een
centrumbestuur minder aanrekenen?
3° Laat artikel 121 toe om cursisten, bij het aanrekenen van cursusmateriaal verschillend te
behandelen, bijvoorbeeld bij wijzigingen aan de kostprijs en naargelang het tijdstip van
(her)inschrijving?
Bv. een centrum hanteert de volgende regeling en maakt die regeling ook bekend naar buiten
uit: “Bij inschrijving voor 23 augustus krijgt je handboek of cursusmateriaal gratis”. M.a.w.
cursisten die voor 23 augustus inschreven kregen het cursusmateriaal gratis en erna dienden
ze dit te betalen. M.a.w. binnen 1 groep cursisten kunnen erbij zitten die betaald hebben voor
het cursusmateriaal en anderen die het cursusmateriaal gratis kregen (indien ze inschreven
voor 23 augustus).
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3 ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur: 1 februari 2010 om 14 uur
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het
volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingbegeleiding
3.3 Commissieleden
De Commissie is in overeenstemming met artikel V. 22 van het decreet van 13 juli 2001
betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en artikel 1 tot en met artikel 3 van het ministerieel
besluit van 28.11.2007 betreffende de samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur
als volgt geldig samengesteld:
De heer Raf Verstegen, voorzitter;
Walter Cools, Hilde Timmermans, Jean Dujardin en Bengt Verbeeck, leden
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
/
3.5. Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid en advies.

4 ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
Artikel 56. Een centrum kan enkel erkend worden voor het geheel of voor een
structuuronderdeel, als het centrum aan al de volgende voorwaarden voldoet :
…..
10° zonder onderscheid elke cursist inschrijven voor de opleiding die hij wil volgen.
Artikel 120. Het centrumbestuur draagt er zorg voor dat de cursist vanaf het ogenblik van
inschrijving het centrumreglement gemakkelijk kan raadplegen. Als een cursist er
uitdrukkelijk om vraagt, is het centrumbestuur ertoe gehouden een papieren kopie van het
centrumreglement te overhandigen.
Het centrumreglement bevat ten minste de bijdrageregeling, het reglement van orde, het
evaluatiereglement en informatie over de regionale ombudsdienst.
Artikel 121. Aan de cursisten van een centrum mogen buiten het inschrijvingsgeld geen
andere kosten worden aangerekend, tenzij voor cursusmateriaal. Onder cursusmateriaal wordt
verstaan alle benodigdheden die door het centrumbestuur als noodzakelijk voor het volgen
van de module worden opgegeven en die door het centrumbestuur worden aangerekend.
Het cursusmateriaal wordt aangerekend tegen kostprijs en moet bij het begin van elk
schooljaar geraamd worden en moet voor de inschrijving aan de cursisten meegedeeld
worden.
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Artikel 126. Vragen en klachten over de toepassing van en de inbreuken op de bepalingen van
deze afdeling kunnen door iedere belanghebbende volgens de geldende regelgeving bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur ingediend worden.

4.2 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is, rekening houdende met de aangehaalde
feiten en de geldende regelgeving

4.3. Advies
De regelgeving met betrekking tot het volwassenenonderwijs laat de door de Gemeenschap
gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor volwassenenonderwijs toe om naast het
vragen van inschrijvingsgeld ook kosten voor cursusmateriaal nodig voor het volgen van een
module aan te rekenen. Het moet daarbij gaan om door het centrum effectief gemaakte kosten
voor cursusmateriaal dat de betrokken cursist effectief heeft ontvangen. De kostprijs moet bij
het begin van het schooljaar geraamd worden en moet voor de inschrijving aan de cursisten
meegedeeld worden.
Er mogen geen andere bedragen worden aangerekend.
Het decreet laat toe dat kosten voor het studiemateriaal worden aangerekend. Dit houdt geen
verplichting in en sluit niet uit dat het centrum deze kosten volledig of gedeeltelijk zelf draagt.
Een centrum dat een vrijstelling van bijdrage voor studiemateriaal verleent, moet in de
voorwaarden die het daarvoor hanteert, steunen op objectieve gronden die een gelijke
behandeling van alle cursisten waarborgen. De Commissie ziet niet dat er een goede reden is
om cursisten die voor een bepaalde datum inschrijven, wel en anderen die na die datum
inschrijven, geen vrijstelling van bijdrage voor het studiemateriaal toe te kennen. Het
moment van inschrijving is, voor zover de Commissie in het algemeen kan oordelen, geen
criterium dat in een objectief verband staat met enerzijds de kostprijs van het studiemateriaal
of de door de school te maken kosten, of anderzijds met de specifieke situatie van de cursist.
Dit criterium toepassen leidt tot een niet objectief verantwoord verschil in behandeling van de
cursisten.

Brussel, 1 februari 2010

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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