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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de 

regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en 

salarisschalen van de personeelsleden van de academies 

voor deeltijds kunstonderwijs 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, 

bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.2 en V.4, gewijzigd 

bij het decreet van 5 april 2019, artikel V.47, §2, en artikel V.48. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven 

op 7 december 2022.  

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling 

Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, 

vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van 

onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr.  

223 gesloten op 6 januari 2023. 

- Er is op 26 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor 

een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de 

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is 

niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, van de wetten 

op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast. 

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 

1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het 

prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 
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onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend 

hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein 

Beeldende en audiovisuele kunst 

 

Artikel 1. In artikel 8, §7 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 

1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het 

prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 

onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend 

hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein 

Beeldende en audiovisuele kunst, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 8 september 2006 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt het eerste lid vervangen door wat 

volgt: 

 

“Voor de toepassing van dit besluit worden de volgende diploma’s gelijkgesteld 

met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad: 

de diploma's, vermeld in artikel 6, §1, 14°, h), i), l), en vanaf 1 september 2013, 

met de beperking dat daaruit voor de periode van 1 september 2013 tot en met 

31 augustus 2022 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden 

en de schoolbesturen voor de bezoldiging en terbeschikkingstelling wegens 

ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling q), als ze 

behaald zijn in een van de volgende studiegebieden: 

1°  architectuur; 

2°  audiovisuele en beeldende kunst; 

3°  muziek en dramatische kunst; 

4°  muziek en podiumkunsten.”. 

 

Art. 2. In artikel 5, §4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “in de 

salarisschaal 301 voor opdrachten in de 1e, 2e en 3e graad en in de salarisschaal 

302 voor de 4e graad” vervangen door de zinsnede “in de salarisschaal 301 voor 

opdrachten in de 1e en 2e graad en in de salarisschaal 302 voor opdrachten in de 

3e en 4e graad”. 

 

Art. 3. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 2 juli 2021 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 3 september 2021, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 1 bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 

1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het 

prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 

onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend 

hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, 

domeinen "Muziek", "Woordkunst-Drama" en "Dans" 

Art. 4. In artikel 8, §9 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 

betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en 

de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend 

personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel 

van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen "Muziek", 

"Woordkunst-Drama" en "Dans”, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 8 september 2006 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de 
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Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt het eerste lid vervangen door wat 

volgt: 

 

Voor de toepassing van dit besluit worden de volgende diploma’s gelijkgesteld 

met een bekwaamheidsbewijs van het hoger kunstonderwijs van de eerste graad: 

de diploma's, vermeld in artikel 6, §1, 14°, h), i) en l), en vanaf 1 september 

2013, met de beperking dat daaruit voor de periode van 1 september 2013 tot en 

met 31 augustus 2022 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de 

personeelsleden en de schoolbesturen voor de bezoldiging en 

terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en 

wedertewerkstelling q), als ze behaald zijn in een van de volgende 

studiegebieden: 

1°  architectuur; 

2°  audiovisuele en beeldende kunst; 

3°  muziek en dramatische kunst; 

4°  muziek en podiumkunsten.”. 

 

Art. 5. In artikel 5, §4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “in de 

salarisschaal 301 voor opdrachten in de 1e, 2e en 3e graad en in de salarisschaal 

302 in de 4e graad” vervangen door de zinsnede “in de salarisschaal 301 voor 

opdrachten in de 1e en 2e graad en in de salarisschaal 302 voor opdrachten in de 

3e en 4e graad”.  

 

Art. 6. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 2 juli 2021 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 3 september 2021, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 2 bij dit 

besluit is gevoegd. 

 

Art. 7. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij dit besluit, wordt vervangen 

door de bijlage, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 

2018 betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering 

van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen 

 

Art. 8. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 

betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van 

de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen wordt vervangen door de 

bijlage, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen.  

 

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023. Artikel 1, 4 en 

6 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2022. 
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Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met 

de uitvoering van dit besluit.  

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 




