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SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR HET KLEUTERONDERWIJS  

1. schooljaar 2015-2016: Extra toelage  voor het stijgend aantal 
anderstalige kleuters in het gewoon kleuteronderwijs  (950 € maal x 
aantal kleuters) 

1.1. Regelgevend: 
 
De extra toelage  (taalstimulering)  kan uitsluitend aangewend worden voor activiteiten in  het 
kleuteronderwijs in het kader van initiatie  in en versterking van het Nederlands voor het schooljaar 2015-
2016. De extra toelage geldt voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2016.  

Voor  de berekening van het  extra werkingsbudget van 950 euro per  anderstalige  kleuter, wordt er 
uitgegaan van twee  stromen kleuters;  

1°  het totale aantal kleuters in de school die uiterlijk op 31 december van het lopende 

schooljaar jonger dan vijf jaar zijn en die op de eerste schooldag van februari 2016, gelijktijdig aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

- pas vanaf 1 juli 2015 of later in België verblijven,  

- niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben,  

- onvoldoende de onderwijstaal  beheersen,  

- maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige  school,  de       

vakantiemaanden juli en augustus  niet inbegrepen, (hierna  genoemd anderstalige  (nieuw 

toegekomen)  kleuter  (= C) 

 

2° de  totale stijging  van het aantal kleuters die voldoen aan het leerlingenkenmerk (ses – 

indicator)  thuistaal niet – Nederlands, op de eerste schooldag van februari 2016 in vergelijking 

met de teldag voor de berekening van het werkingsbudget voor het schooljaar 2015 – 2016 (= D)  

Om het budget voor elke school te berekenen dient volgende formule te worden toegepast:  
 950 euro x (C + (D – C)), waarbij, als D-C  negatief is dit gelijkgesteld wordt aan 0. 

1.2. Boekhoudkundig: 
 
Aangezien het een extra toelage is, die uitsluitend aangewend mag worden voor de aangehaalde 
activiteiten, is dit een gekleurd middel. De gemaakte kosten in dit kader dienen dan ook  in de boekhouding 
gemerkt te worden met een speciale  projectcode. Qua begroting  kunnen bij de begrotingswijziging in 
september de extra middelen ingeschreven worden. 

Deze extra toelage mag dan ook geboekt worden op 73310000 Anderstalige nieuwkomer  met op element 
6 PJATN. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Dit  extra budget  kan pas ter beschikking worden gesteld, zodra  de controle op de gegevens van 1 februari 
door AgOdi is afgerond. Daarom heeft AgOdi bij wijze van pré – financiering de uitbetaling van de eerste 
schijf (eind januari)  van de werkingsmiddelen met 15 % verhoogd voor alle scholen basisonderwijs, en dit 
ongeacht of ze anderstalige kleuters opvangen. 

Het uiteindelijke bedrag van de som zal waarschijnlijk ten vroegste  begin juli worden gestort maar moet 
wel aangewend zijn vóór 30 juni 2016! 

1.3. Administratief : 
 
Om de extra toelage  te verwerven  is het zeer belangrijk dat de leerlingen die voldoen aan het criterium 
‘thuistaal niet – Nederlands  (TNN) ook effectief aantikken op dit criterium; daarom is de registratie van dit 
gegeven in  Discimus, en het invullen van ‘de verklaring op eer’ zeer belangrijk.  

Zodra een kleuter  op 1 februari 2016 voldoet aan de voorwaarden ‘anderstalige nieuwkomer’  (minstens 
voldoet  aan één van de  2 stromen opgenomen bij punt 1) en u bovendien ook beschikt over een 
schriftelijke verklaring op eer, dan dient u deze kleuter  in uw softwarepakket  aan te duiden als 
anderstalige nieuwkomer. 

Ook voor een niet –begeleide  minderjarige, kan een dergelijke verklaring op eer  worden opgemaakt  door 
de  toegewezen  voogd, en vervolgens  worden geregistreerd in Discimus.  

1.4. Aanwending: 
 
Gezien het feit dat deze financiering éénmalig is en ten aanzien van een specifieke doelgroep, is het 
belangrijk deze middelen duurzaam in te zetten.   Voorop bij de aanwending van deze middelen staat een 
toenemende professionalisering van de school in het omgaan met de uitdaging om op een kwaliteitsvolle 
wijze invulling te geven aan de ondersteuning van anderstalige kleuters. Afhankelijk van het bedrag van de 
middelen kan het gaan over inhuren van extra lestijden / andere deskundigheid (vb. wanneer er op dit 
moment een grote instroom is van vluchtelingen kinderen - inhuren van sociale tolken, ….), het volgen van 
professionaliseringsinitiatieven van kleuterleidsters, zorgcoördinator of directeur of de aankoop van 
zinvolle materialen die het leren van de anderstalige kleuter ondersteunen.   

Onder duurzaam inzetten bedoelen we o.m. dat de middelen leiden tot een herkenbare aanpassing in het 
schoolwerkplan en/of het feit dat  deze middelen een professionalisering in de gehele 
scholengemeenschap tot stand zouden brengen. 

Het departement Onderwijs en Vorming vermeldt  in  punt 8.4. van omzendbrief BaO/2006/03 dat met de 
‘extra toelage’ (taalstimulering)  personeel kan worden aangesteld ,  via het systeem “Personeel betaald ten 
laste van het werkingsbudget” (zie artikel 154 § 2 van het decreet basisonderwijs).   

Weldra zullen we u verder op de hoogte brengen van de  mogelijkheden om dit budget aan te wenden. 

2. Schooljaar 2016-2017: herberekenen van lestijden kleuteronderwijs 
in het kader van stijgend aantal anderstalige kleuters 

Voor de scholen  met normale teldag voor de berekening van lestijden (d.w.z. teldag  op eerste schooldag 
van februari 2016), gebeurt er op 1 juni een herberekening van het lestijdenpakket dat  het  volgende 
schooljaar wordt gegenereerd.  
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De  nieuwe kleuter die op de eerste schooldag van februari 2016 (reguliere  telling)  nog niet ingeschreven 
was, maar  wel op 1 juni 2016 ingeschreven is, zal bijkomende lestijden opleveren in het  schooljaar 2016 -
2017 als  aan de voorwaarden wordt  voldaan. Voor de berekening van de bijkomende lestijden , wordt er 
uitgegaan van twee  stromen kleuters:  

1°  de totale stijging op 1 juni 2016, ten opzichte van 1 februari 2016, van kleuters die op 31 december van 
het lopende schooljaar  jonger dan 5 jaar zijn en  die op 1 februari  2016 ingeschreven zijn in de school als  
anderstalige (nieuw toegekomen) kleuter  in België (d.w.z.  pas vanaf 1 juli 2015  of later  in  België 
verblijven, niet het Nederlands als  thuistaal of moedertaal hebben, onvoldoende de onderwijstaal  
beheersen en maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school, de 
vakantiemaanden juli en augustus  niet inbegrepen (= C) 

2° de  totale stijging  op 1 juni 2016, ten opzichte van 1 februari 2016, van kleuters  die voldoen aan de ses 
– indicator thuistaal niet – Nederlands (= D) 

Het aantal extra lestijden volgens de schalen waarop de school recht heeft, wordt  volgens  volgende 
formule berekend: 

0,29116 lestijden x (C + (D – C)), waarbij, als D-C negatief is dit gelijkgesteld wordt aan 0. 

Deze lestijden worden slechts  gedurende één schooljaar (2016-2017)  gefinancierd. Er kunnen volgende 
betrekkingen mee worden ingericht: 

- in het ambt van kleuteronderwijzer; 

- (enkel bij een vastgesteld een tekort aan kleuteronderwijzers met een vereist of het voldoend geacht 
bekwaamheidsbewijs) via omzetting naar uren, in het ambt van kinderverzorger. 

Ze mogen enkel worden aangewend voor de taalondersteuning en voor de kennis van het Nederlands van 
de anderstalige kleuters. 

De betrekkingen die worden ingericht met de herberekende lestijden, komen niet in aanmerking voor 
vacantverklaring; er kan niet in worden benoemd, geaffecteerd of gemuteerd. 

 


