COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2005/102
BETREFT: Deeltijds kunstonderwijs: Bijdrageregeling en sponsoring.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 10.06.2005
1.2 Verzoeker
Ouder van een leerling.
1.3 Antwoordende partij
Directeur van een school
Schoolbestuur
1.4 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op
10.06.2005.
Bij mail en brief van 14.06.2005 is de verzoeker en de antwoordende partij geïnformeerd over de
zittingsdag.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Buiten de instrumenten die voor het beoefenen van kunst moeten aangeschaft worden is er nog
dat de kunsthumaniora (gemeenschapsonderwijs), de ouders "dwingt" om 450 euro in één keer te
storten om activiteiten, boeken enz. te betalen.
Dat die activiteiten opgelegd (en niet verplicht) zijn, wil niemand weten. Maar de bekommernis
van de ouder is dat er waarschijnlijk ouders zijn die afgeschrikt worden door de kosten en hun
kinderen de stap niet gunnen.
Bovendien wordt er ook geen financiering (spontaan) aangeboden. Het risico is groot dat in de
toekomst (met de uitbreiding van Europa) de kosten nog hoger zullen zijn. Bv. uitnodigingen uit
het oosten om mee te dingen aan uitwisselingsprogramma's zullen niet uitblijven. Dat moet
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kunnen. Het is een deel van de opleiding van een musicus om internationaal te gaan, maar een
financiering is meer dan welkom, alsook sponsoring van overheid of privé.
Daarom wordt om een oplossing gevraagd.
3. ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur
28 juni 2005, 13u30
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs,
centra voor leerlingenbegeleiding
3.3 Commissieleden
De Commissie is overeenkomstig artikel V. 22 van het Onderwijsdecreet XIII en artikel 1 tot
en met en artikel 3 van het ministerieel besluit van 27.09.2002 betreffende de Commissie
zorgvuldig bestuur als volgt geldig samengesteld:
De heer Ernest Duys, voorzitter.
Walter Cools, Paul Dewinne, Raf Verstegen, Jean Dujardin.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen.
4. ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten van 19 december
1966. Artikel 13. De Lid-Staten maken het middelbaar onderwijs door middel van alle
passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos
onderwijs, voor ieder beschikbaar en algemeen toegankelijk.
* Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989. Artikel 28 bepaalt dat
de Lid-Staten het recht erkennen van het kind op onderwijs en teneinde dit recht geleidelijk en
op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, ervoor zorgen de ontwikkeling van het
secundair onderwijs aan te moedigen voor ieder kind, beschikbaar te stellen en toegankelijk te
maken en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het
bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk. Deze bepaling geldt ook voor het deeltijds
secundair onderwijs.
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* Grondwet. Artikel 24 bepaalt dat de toegang tot het onderwijs kosteloos is tot het einde van
de leerplicht (basis- en secundair onderwijs).
* 31 juli 1990 - Decreet betreffende het onderwijs-II
Art. 95 quinquies Een schoolbestuur dat sponsoring of reclame die rechtstreeks of onrechtstreeks
ten doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, toelaat, waakt erover dat:
1° de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen vrij blijven van reclameboodschappen;
2° activiteiten vrij blijven van reclameboodschappen, behoudens indien de reclameboodschappen
louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door
middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht onder reële prijs door een
bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging;
3° de reclameboodschappen kennelijk niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;
4° de reclameboodschappen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
Art. 100bis In het deeltijds kunstonderwijs betaalt een leerling voor elke studierichting waarvoor
hij zich inschrijft inschrijvingsgeld. Dat inschrijvingsgeld wordt betaald vóór 1 oktober van het
betrokken schooljaar.
4.2 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld inzake bevoegdheid en advies.
4.3 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is rekening houdende met de aangehaalde feiten en
de geldende regelgeving.
4.4 Advies
De onderwijsregelgeving voorziet dat in het deeltijds secundair onderwijs een inschrijvingsgeld
kan worden voorzien.
In het arrest 40/94 van 19 mei 1994 stelt het Arbitragehof dat het deeltijds kunstonderwijs geen
onderwijs is dat kosteloos zou moeten zijn tijdens de duur van de leerplicht.
De conclusie is dat er in het deeltijds kunstonderwijs geen kosteloosheid bestaat. Naast een
inschrijvingsgeld kan de school voor hetgeen met onderwijs is verbonden (leermiddelen,
instrumenten, uitstappen, e.a.) aan ouders en meerderjarige leerlingen de kosten doorrekenen. Het
is evident dat het om effectieve, aantoonbare en verantwoorde kosten van goederen en diensten
moet gaan die in evenwichtige verhouding staan tot de eigenheid en de doelgroep.
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De Commissie is van oordeel dat de school aan de ouders geen willekeurige bijdragen mag
vragen. Het aanrekenen van kosten in de bijdrage dient reëel te zijn: enerzijds in
overeenstemming met de door de school effectief gemaakte kosten en anderzijds voor goederen
of diensten waarvan de betrokken leerling gebruik heeft gemaakt.
De Commissie drukt de wens uit dat ook in het deeltijds kunstonderwijs de schoolbesturen
tegemoet komen aan minder begoede ouders.
Uit de onderwijsregelgeving blijkt dat in het deeltijds kunstonderwijs een sponsorvermelding wel
aanvaardbaar is, waarbij enkel melding gemaakt wordt van de namen of merknamen van
zelfstandigen, verenigingen of bedrijven die de school genegen zijn of een bijdrage aan een
schoolproject leveren. Het gaat dan om informatie over die privé-organisaties, waarbij het
schoolbestuur vermijdt dat een aanvaardbare sponsorvermelding een echte reclameboodschap
wordt.
De sponsorvermelding kan niet bij de gebruikte leermiddelen (boeken, instrumenten). De
sponsorvermelding kan waar vrijwillige of verplichte onderwijsactiviteiten doorgaan.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor sponsorvermeldingen. De Commissie vraagt wel het
schoolbestuur, voorafgaand aan eventuele sponsorvermeldingen, overleg te plegen in de
participatieorganen over het te voeren schoolbeleid terzake.

Brussel, 28 juni 2005

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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