COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2005/108
BETREFT: Secundair onderwijs: Aanvragen van een patent.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 06.09.2005
1.2 Verzoeker
Een school.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 6
september 2005.
Bij brief van 9 september 2005 werd de verzoeker geïnformeerd over de zittingsdag.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
De school vraagt in het kader van een Edisonproject of zij al dan niet samen met een privébedrijf een patent mag nemen op een uitvinding (lamp zou voordat ze opgebruikt is enige tijd
voordien op een bepaalde manier dit aanduiden).
De school stelt deze principiële vraag alvorens ze zou onderzoeken wat dat allemaal kan
kosten met oog op de opportuniteitsinschatting.
3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
3 oktober 2005, 13u.30
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs,
centra voor leerlingenbegeleiding.
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3.3 Commissieleden
De Commissie is overeenkomstig artikel V. 22 van het Onderwijsdecreet XIII en artikel 1 tot
en met 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, Nele Willems, Raf Verstegen, Jean Dujardin.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen.
4. ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* 13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Art. V. 11. Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden
van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met haar onderwijsopdracht.
* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende het zorgvuldig bestuur in het
secundair onderwijs.
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 aangebrachte
feiten en de geldende regelgeving.
4.4 Advies
De Commissie bevestigt dat het binnen bepaalde voorwaarden toegelaten is voor
schoolbesturen met een technische afdeling om met de hulp van externe personen of bedrijven
aan leerlingen de praktijkkennis en -kunde van vakken uit het lesprogramma bij te brengen of
te verhogen. De samenwerking met externen dient dan te kaderen in de realisatie van het
onderwijsproces. Het is dan ook logisch dat de samenwerking dient beperkt te worden tot
hetgeen de school elk jaar vast voorziet als periode van lesprogramma of van stageperiode. De
praktijklessen dienen op een pedagogisch verantwoorde wijze te verlopen onder
verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel.
De Commissie aanvaardt dat voor bepaalde producten die tot stand komen in het
lesprogramma, al of niet in samenwerking met een privé-bedrijf, een patent genomen wordt.
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Het patent wordt ingeschreven op naam van het schoolbestuur en niet op de naam van
leerlingen of personeel.
Van het aanvragen en het bezit van een patent door een school moet worden onderscheiden
met het commercialiseren daarvan. In voorkomend geval zal opnieuw de vraag moeten
worden gesteld naar de verenigbaarheid met de opdracht van de school. In de regel zou de
commercialisering allicht aan derden moeten worden toevertrouwd. Het is een opdracht van
het schoolbestuur om er over te waken dat bij een commercialisering van het patent de
uitgaven van de school beperkt zijn en de inkomsten van de school maximaal. Daar de
hoofdopdracht van een schoolbestuur kwalitatief onderwijs verstrekken is, dienen de
inkomsten van de school het onderwijs aan de leerlingen ten goede te komen.

Brussel, 3 oktober 2005

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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